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Миомир ДАШИЋ*

ОД ЗАПИСА ДО ИСТОРИЈСКИХ ЗАПИСА И ОД
ЦЕТИЊСКОГ ИСТОРИЈСКОГ ДРУШТВА ДО 

ДРУШТВА ИСТОРИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ

Апстракт

Пред мет об ра де у овом ра ду су не ка те о риј ско-ме то до ло шка 
пи та ња исто ри о гра фи је Цр не Го ре на пред на уч ном сту пњу у њеном 
раз во ју. Гра ни цу из ме ђу пред на уч ног и на уч ног приступа прошлости у 
цр но гор ској исто ри о гра фи ји озна чи ла је по ја ва ча со пи са Записи. Овај 
ча со пис је из ме ђу два свјет ска ра та имао два пе ри о да из ла же ња – пр-
ви 1927-1933. и дру ги 1935-1941. го ди не. Записи су од ја ну а ра 1935. до 
апри ла 1941. из ла зи ли као ор ган Исто риј ског дру штва у Це ти њу. У 
ча со пи су је у 146 мје сеч них и дво мје сеч них све са ка на 9.280 стра на пу-
бли ко ва но нај ви ше дра го цје не исто риј ске гра ђе, зна тан број чла на ка, 
сту ди ја, рас пра ва и дру гих исто ри о граф ских при ло га. За пи си су та-
ко оства ри ли чвр сту осно ву за из у ча ва ње цје ло куп не про шло сти Цр не 
Го ре до 1918. го ди не.

У овом ра ду дат је при каз дје ло ва ња Исто риј ског дру штва у 
Це ти њу за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре и Дру штва за про у ча ва ње 
исто ри је Цр не Го ре формираног де цем бра 1933. го ди не у Бе о гра ду. Це-
ти њ ско дру штво је у ор га ни за ци о ном и на уч но-струч ном ра ду, на ро чи-
то пре ко свог ор га на Записа, да ло зна ча јан до при нос раз во ју еру ди циј-
ско-ге не тич ке исто ри о гра фи је Цр не Го ре. Ово Дру штво и његов ча со-
пис пре ста ли су са ра дом од мах по сли је Април ског ра та 1941. го ди не.

Но во Исто риј ско дру штво Цр не Го ре осно ва но је 1947, а ча со пис 
Историјскизаписи, као ор ган по че о је да из ла зи по чет ком 1948. го ди не. 
Од 1959. го ди не Историјскизаписи из ла зе као за јед нич ки ор ган Исто-
риј ског ин сти ту та Цр не Го ре и Дру штва исто ри ча ра Цр не Го ре.

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007

* Аутор је редовни члан ЦАНУ.
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Осам де сет го ди на на уч ног гла си ла За пи са од но сно Исто риј ских 
за пи са је зна ча јан ју би леј за на уч ну исто ри о гра фи ју Цр не Го ре. Оби-
ље жа ва ње овог ју би ле ја је дуг не са мо пре ма овом ча со пи су чи ја је 
по ја ва 1927. го ди не озна чи ла по че так но вог на уч ног пе ри о да у раз во ју 
цр но гор ске исто ри о гра фи је не го и дуг пре ма на шој кул тур ној исто ри ји 
уоп ште.

КраткооисториографијиЦрнеГоре

О исто ри ји исто ри о гра фи је Цр не Го ре пи са но је у нас, углав ном, 
фраг мен тар но. О про бле ми ма цр но гор ске исто ри о гра фи је у но ви је ври-
је ме пи са ли су Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Вла до Стру гар, Ми о мир Да-
шић и Јо ван Бо јо вић (О раз во ју и про бле ми ма исто риј ске на у ке у Цр ној 
Го ри, у Збор ни ку: Ста ње и уло га на у ке у Цр ној Го ри, Ти то град, 1986, 
стр. 199-212); Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Те зе о не ким идеј ним и те о риј-
ско-ме то до ло шким про бле ми ма из у ча ва ња исто ри је Цр не Го ре (Збор-
ник ЦА НУ: Про шлост Цр не Го ре као пред мет на уч ног ис тра жи ва ња и 
об ра де, Ти то град, 1987, 85-126); Ми о мир Да шић, Не ки про бле ми и спе-
ци фич но сти исто ри о граф ске об ра де про шло сти сје вер не Цр не Го ре (у 
истом Збор ни ку ЦА НУ, 127-260); Ми ју шко Ши ба лић, О не ким пи та њ и-
ма исто ри о граф ске об ра де цр но гор ско-хер це го вач ких пле ме на с по себ-
ним освр том на Пи ву и Дро бњ ак (у истом Збор ни ку, 167-179); Дра го је 
Жив ко вић, При лог пи та њу раз во ја цр но гор ске исто ри о гра фи је (исти 
Збор ник, 181-199). И у не ким дру гим при ло зи ма у овом Збор ни ку тре ти-
ра на су по је ди на пи та ња из до ме на исто ри је исто ри о гра фи је Цр не Го ре. 

Пот пи сник ових ре до ва раз ма трао је по је ди не про бле ме из исто-
ри је исто ри о гра фи је Цр не Го ре у ви ше сво јих ра до ва. Пот пу ни је је пи-
сао о раз во ју исто ри о гра фи је о Цр ној Го ри у сту ди ја ма: Зна чај на уч ног 
дје ла Ди ми три ја Ву јо ви ћа у исто ри о гра фи ји о Цр ној Го ри (у Збор ни ку: 
На уч но дје ло ака де ми ка Ди ми три ја Ди ма Ву јо ви ћа, ЦА НУ, Под го ри-
ца, 1994, 21-94); Исто риј ски из во ри и њихо во ко ри шће ње у исто риј ској 
на у ци у Цр ној Го ри (Збор ник ра до ва: Из во ри и исто ри о гра фи ја о Цр ној 
Го ри, Под го ри ца, 1993, 11-70); у ре фе ра ту Пе де сет го ди на Дру штва 
исто ри ча ра СР Цр не Го ре (Де се ти ју го сло вен ски сим по зи јум о на ста ви 
исто ри је, Це ти ње 1984. го ди не), као и у не ким дру гим кра ћим ра до ви ма 
и у пред го во ри ма сво јих мо но гра фи ја.

О по је ди ним про бле ми ма из исто ри је цр но гор ске исто ри о гра-
фи је и исто ри ча ри ма пи са ли су ви ше-ма ње сви ис тра жи ва чи исто ри је 
Цр не Го ре дру ге по ло ви не 20. сто ље ћа. На овој те ми су се огле да ли 
Гли гор Ста но је вић, Бран ко Па ви ће вић, Ђор ђи је Ђо ко Пе јо вић, Ра до ман 
Јо ва но вић, Зо ран Ла кић, Бра ни слав Ко ва че вић, Јо ван Бо јо вић, Ра до је 
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Па јо вић, Ра до слав Рас по по вић, Сен ка Ба бо вић-Рас по по вић, Че до мир 
Лу чић, Жар ко Шће па но вић, Но ви ца Ра ко че вић и дру ги исто ри ча ри ста-
ри јих ге не ра ци ја.

У нај но ви је ври је ме о исто ри ји цр но гор ске исто ри о гра фи је пи са-
ли су, и пи шу, Шер бо Рас то дер, Жив ко Ан дри ја ше вић, Ђор ђе Бо ро зан, а 
ове те ме се до ти чу и дру ги исто ри ча ри Цр не Го ре мла ђе ге не ра ци је.

Од исто ри ча ра ван Цр не Го ре исто ри јом исто ри о гра фи је Цр не Го-
ре уз гред но, у окви ру сво јих рас пра ва о по је ди ним до га ђа ји ма и по ја-
ва ма из про шло сти Цр не Го ре, пи са ли су Ва са Чу бри ло вић, Бра ни слав 
Ђур ђев, Си ма Ћир ко вић, Иван Бо жић, Ми ха и ло Вој во дић, Сла вен ко 
Тер зић, Ве се лин Ђу ре тић, Ми лан Тер зић и дру ги.

Ипак, о исто ри ји исто ри о гра фи је о Цр ној Го ри још уви јек не ма 
цје ло ви тог дје ла. Но, исто ри ча ри, ко ји су се, у окви ру те ма ко је су об-
ра ђи ва ли, до ти ца ли про бле ма цр но гор ске исто ри о гра фи је, при је све га 
они ко ји су се за ни ма ли за те о риј ско-ме то до ло шка пи та ња, до шли су 
до са зна ња да је исто ри о гра фи ја Цр не Го ре у свом раз во ју има ла три 
вид но оби ље же на сту пња. Пот пи са ни је те сту пњ е ве кла си фи ко вао у: 
(1) пред на уч ни, (2) сту пањ исто риј ске кри ти ке и исто ри ци зма и (3) 
сту пањ раз ри је ша ва ња ка у зал но сти (узроч но сти) исто риј ског раз во ја 
(со ци о ло шка исто ри о гра фи ја).

Иако сва ки од ових сту пњ е ва у раз во ју исто ри о гра фи је о Цр-
ној Го ри има  зна чај но мје сто, ипак, не ћу се за др жа ва ти по дроб ни је на 
њихо вом об ја шњ а ва њу. Је ди но ћу по ку ша ти да по ка жем гдје је мје сто 
За пи са, од но сно Исто риј ских за пи са у на шој исто ри о гра фи ји уоп ште.

Све што је пи са но у исто ри о гра фи ји о Цр ној Го ри при је по ја ве За-
пи са (1927) – по чев од исто риј ско-по ли тич ког спи са вла ди ке Ва си ли ја 
Пе тро ви ћа Исто ри ја о Цр ној Го ри (1754. го ди не штам па на у Мо скви), 
за тим Крат ке исто ри ја Цр не Го ре ми тро по ли та Пе тра I Пе тро ви ћа 
Њего ша, и њего вих ли те рар но-по ли тич ких спи са (по сла ни ца, еп ских 
пје са ма о по је ди ним исто риј ским до га ђа ји ма и ра зних пи са ма), књ и-
жев них и по ли тич ких ра до ва ми тро по ли та Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша, 
и, на кра ју, по ли тич ких и ме мо ар ских спи са кра ља Ни ко ле Пе тро ви-
ћа – од го ва ра пред на уч ном сту пњу у раз во ју исто ри о гра фи је уоп ште. 
Пред на уч ном сту пњу при па да ју ма ње-ви ше и сва дру га исто ри о граф ска 
дје ла на ста ла у ври је ме кон сти ту и са ња, раз во ја и дје ло ва ња са мо стал не 
цр но гор ске др жа ве све до њеног ула ска у Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца (1. де цем бра 1918). Цр но гор ски вла да ри, ум ни и по ли тич ки 
на да ре ни др жав ни ци, не ки по зна ти и као ве ли ки пи сци, ин спи ри са ли 
су шко ло ва не из ва њ це и до ма ће љу де од пе ра и по вје ра ва ли им пи са ње 
исто ри је Цр не Го ре у оно вре ме ним гра ни ца ма. Њихо ва име на су до бро 
по зна та струч ној јав но сти, па не ма по тре бе да их ов дје ис ти чем. На по-

Од Записа до Историјских записа и цетињског ...
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ми њ ем да су при је не ко ли ко го ди на све те исто ри је о Цр ној Го ри, на пи-
са не до по чет ка 20. ви је ка, об ја вље не под на сло вом По вје сни ца Цр не 
Го ре (Под го ри ца, 1997. го ди не).

И стран ци су се у 19. ви је ку ин те ре со ва ли за про шлост ове ма ле 
ју жно сло вен ске зе мље (Ви а ла, Ко кел, Вац лик, К. Пет ко вич, П.А. Ро вин-
ски и др.) и њеног сло бо до љу би вог на ро да, ко ји је вје ко ви ма с пу шком и 
на прег ну тим ми ши ца ма, мно го ви ше него ди пло мат ским сред стви ма и 
ме то да ма, био при ну ђен да осва ја сло бо ду у бор би про тив ту ђи на, у пр-
вом ре ду про тив осва јач ког Тур ског цар ства. Вла ди ке и вла да ри све то-
род не ло зе Пе тро ви ћа, из сво је карст не твр ђа ве Ста ре Цр не Го ре, ви ше 
од два сто ље ћа би ли су вр сни ор га ни за то ри и пред вод ни ци ра то ва ња за 
осло бо ђе ње окол них срп ских обла сти, ства ра ју ћи по сте пе но сло бод ну 
цр но гор ску др жа ву. 

О исто ри ји Цр не Го ре у до ба Пе тро ви ћа сви пи сци ма ње-ви ше 
– ка ко они из вла да лач ког до ма Пе тро ви ћа, та ко и до ма ћи исто ри ча ри, 
или Ср би из ва њ ци и стран ци – на сли чан на чин су пи са ли: са оп шта ва ли 
су до га ђа је хро но ло шки, без кри тич но сти су пре у зи ма ли по дат ке из бо-
га тог на род ног пре да ња, ма ло су ко ри сти ли пи са ну из вор ну гра ђу, па и 
ма ли фонд по зна тих пи са них до ку ме на та ко ји су се на ла зи ли у двор ској 
ар хи ви и ар хи ви Це ти њ ског ма на сти ра – че сто их не про вје ра ва ју ћи ни 
он да ка да је о по је ди ним до га ђа ји ма и исто риј ским лич но сти ма би ло 
ви ше ви је сти у ра зним са вре ме ним из во ри ма.

У пред на уч ном сту пњу раз во ја исто ри о гра фи је о Цр ној Го ри ду го 
је до ми ни ра ла ро ман ти чар ска кон цеп ци ја исто ри је. На и ме, пи сци исто-
риј ских ра до ва све до кон ца 19. ви је ка – а не ки су се тог ро ман ти чар ског 
схва та ња др жа ли и ка сни је – ни је су по кла њ а ли па жњу кри тич ком при-
сту пу у ту ма че њу про шло сти Цр не Го ре. У исто риј ским дје ли ма, углав-
ном, је до ми нант но мје сто има ла по ли тич ка исто ри ја, што је од го ва ра ло 
ло зи Пе тро ви ћа и њеној уло зи у про це су ства ра ња и ор га ни за ци је др-
жав них уста но ва. Сто га се мо же ре ћи да је на пр вом сту пњу (пред на уч-
ном) цр но гор ске исто ри о гра фи је би ла на гла ше на двор ска кон цеп ци ја 
исто ри је Цр не Го ре.

Пр ви по ку шај рас ки да с не кри тич ком кон цеп ци јом пи са ња о про-
шло сти Цр не Го ре учи нио је Ила ри он Ру ва рац (кра јем 19. ви је ка), ко ји 
је, као пред став ник еру ди циј ско-ге не тич ког прав ца у срп ској исто ри-
о гра фи ји – у сво јим по ле мич ким рас пра ва ма нарочито (Mon te ne gri ni) 
кри тич ки не по штед но, ре као бих чак и пре тје ра но ри го ро зно, из вр шио 
об ра чун с ро ман ти чар ским при ка зи ва њ ем исто ри је зе мље Цр не Го ре и 
њеног на ро да. Ру ва рац је (а и не ки дру ги њего ви сљед бе ни ци) по ка зао 
смјер, одно сно про кла мо вао на уч на на че ла, ме то до ло шке прин ци пе за 
си сте мат ско ис тра жи ва ње про шло сти Цр не Го ре на те ме љу исто риј ске 
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гра ђе. Та њего ва стро га кри ти ка до та да шњ ег на чи на пи са ња исто ри је 
Цр не Го ре - у ко јој је, на при мје ри ма по је ди них исто риј ских до га ђа ја 
и по ја ва, по ка зао ка ко се раз ли ку је исто риј ско од не ис то риј ског – ути-
цала је да се поч не кри тич ки про ми шља ти о про шло сти Цр не Го ре и 
уло зи њеног сло бо дар ског на ро да у из гра дњи цр но гор ске др жав но сти, 
у про це су бал кан ских ре во лу ци ја ко је су за по че ле бор бом цр но гор ског 
на ро да за др жав ну са мо стал ност 1796. го ди не и срп ском на ци о нал но 
осло бо ди лач ком ре во лу ци јом (1804-1813; 1815-1830).

Пр ви обра зо ва ни цр но гор ски исто ри чар ко ји је от по чео да са ку-
пља и обја вљу је исто риј ску гра ђу био је Мар ко Дра го вић. Он је, као 
про фе сор Це ти њ ске гим на зи је упу ћен у исто риј ску на у ку још на уни-
вер зи тет ским сту ди ја ма, ис тра жи вао и об ја вљи вао пи са не исто риј ске 
из во ре уз кри тич ке на по ме не и оп шир ни је ко мен та ре. При је њега у цр-
но гор ској исто ри о гра фи ји ни је по сто ја ла кри ти ка из во ра (би ло је из во-
ра из исто ри је Цр не Го ре ко ји су пу бли ко ва ни без ика квих ко мен та ра). 
Ри јеч ју, цр но гор ска исто ри о гра фи ја, а знат ним ди је лом и оста ла исто-
ри о гра фи ја о Цр ној Го ри, све до по чет ка 20. сто ље ћа би ла је ви ше не ка 
вр ста књ и жев но сти и има ла је, при је све га, зна чај прак тич не по у ке.

Од за чет ка цр но гор ска исто ри о гра фи ја је, као уоста лом и европ-
ска исто ри о гра фи ја пред на уч ног пе ри о да, по свом са др жа ју би ла на ра-
тив на и праг ма тич но-по уч на (ху ма ни стич ка). И у на шој, као и у европ-
ској исто ри о гра фи ји, у опи си ва њу исто риј ских до га ђа ја и по ја ва ни је 
се по кла њ а ла па жња ис тра жи ва њу узро ка и по сље ди ца и ду бљем от-
кри ва њу и са гле да ва њу уло ге и зна ча ја лич но сти у исто риј ским кре та-
њ и ма. Ауто ри исто риј ских ра до ва ни је су се тру ди ли да кри тич ки осми-
сле сми сао и су шти ну дру штве них зби ва ња и жи во та љу ди, па су оту да 
из о ста ја ли ана ли тич ки су до ви и на уч не оцје не о исто риј ским по ја ва ма 
и про це си ма. Све до кра ја не за ви сне Цр не Го ре (1918) на ра тив ној (де-
скрип тив ној) исто ри о гра фи ји глав ну иде о ло шку осно ву и тон да ва ли 
су вла да ри. Они – ин те ли гент ни, са мо о бра зо ва ни и по ли тич ки во де ћи 
љу ди, успје шни др жав ни ци, а по је дин ци и да ле ко ви ди по ли тич ки ми-
сли о ци и на ци о нал ни стра те зи и да ро ви ти књ и жев ни ства ра о ци (ми тро-
по ли ти Пе тар I и Пе тар II Његош, па и краљ Ни ко ла) – има ли су пре су-
дан ути цај и на исто ри о гра фи ју. На сре ћу Цр не Го ре, тај ути цај је био 
осми шље ни ји не го у не ким дру гим зе мља ма. Цр но гор ски вла да ри су, и 
као пи сци и као но си о ци вла дар ске иде о ло ги је, има ли за циљ да њихо ве 
исто ри је за би ље же раз не по ли тич ке и вој не до га ђа је, и, на рав но, ис так-
ну те лич но сти у свом окру же њу, од го ва ра ју ћи, углав ном, на основ но 
пи та ње: Шта се до го ди ло? Мно го ма ње их је ин те ре со вао од го вор на 
пи та ње: За што се не што до го ди ло и ка кви су ко ри је ни исто риј ских по-
ја ва ко је су пред мет об ра де?!

Од Записа до Историјских записа и цетињског ...
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Ва ља на гла си ти да и у на ра тив ној и у праг ма тич но-по уч ној исто-
ри о гра фи ји (у цр но гор ској исто ри о гра фи ји те шко је из ме ђу њих по ву ћи 
ја сну гра нич ну ли ни ју), глав ни циљ исто ри ча ра-на ра то ра био је да за-
до во љи чи та о че ву ра до зна лост за сег мен ти ма про шло сти (кон крет ним 
до га ђа ји ма и лич но сти ма) и да се сво јим опи си ва њ и ма до га ђа ја, при је 
све га, са чу ва по том ству успо ме на, исто риј ско пам ће ње о то ме шта се 
и ка да се то до го ди ло. По ла зе ћи од та кве кон цеп ци је пи са ња исто ри је, 
пр ви исто ри о гра фи, ка ко Цр но гор ци та ко и из ва њ ци, од но сно стран ци, 
пи шу ћи исто ри је о Цр ној Го ри, осим на при јед ре че ног, од но сно опи си-
ва ња исто риј ских до га ђа ја и лич но сти, истим по ступ ком опи си ва ли су 
и дје ло ва ње ин сти ту ци ја и лич но сти ко је су их ства ра ле (на при мјер: 
Цр но гор ско-при мор ску ми тро по ли ју и дру ге епар хи је на тлу да на шње 
Цр не Го ре, по је ди не ма на сти ре, пле мен ске ску по ве и мје ста са ста ја ња, 
Цр но гор ски се нат и дру ге др жав не уста но ве и сл.). 

Праг ма тич на кон цеп ци ја у исто ри о гра фи ји Цр не Го ре се ду го 
пре пли та ла са нор ма тив ном. Јер, на ра тив но опи си ва ње исто риј ских до-
га ђа ја и по ја ва уви јек је тре ба ло да да (и да ва ло је) и по не ку кон крет ну 
исто риј ску по у ку. Та ко се пи са ло у пр вом пе ри о ду (пред на уч ном) исто-
ри о гра фи је све до тре ће де це ни је 20. сто ље ћа. Тај на ра тив ни (при по вје-
дач ки) на чин пи са ња, ме ђу тим, очу вао се све до нај но ви јег вре ме на у 
не ким вр ста ма пу бли ка ци ја (ка лен да ри ма, ал ма на си ма, кра ћим хро но-
ло шким пре гле ди ма исто риј ских зби ва ња, у ра зним исто ри ја ма ло кал-
ног зна ча ја и дру гим де скрип тив но фак то граф ским хро ни ка ма). Та ко се 
са вре ме на цр но гор ска исто ри о гра фи ја ни је пот пу но осло бо ди ла на ра-
тив ног (при по вје дач ког) ме то да, ко ји под сје ћа на не ка да шњи ро ман ти-
чар ски стил у при ка зи ва њу цр но гор ске про шло сти. Одр жи вост та квог 
по ступ ка у при ка зи ва њу про шло сти Цр не Го ре да се об ја сни ти чи њ е-
ни цом да је раз вој цр но гор ске исто ри о гра фи је у ме то до ло шком по гле ду 
за о ста јао за европ ском исто ри о гра фи јом. На и ме, у европ ској исто ри-
о гра фи ји на ра тив на и праг ма тич на (по уч на) исто ри ја има ла је зна чај-
но мје сто још од вре ме на ху ма ни зма и ре не сан се, док је у цр но гор ској 
исто ри о гра фи ји на ра тив но и праг ма тич но пи са ње по че ло сре ди ном 18. 
сто ље ћа (Исто ри ја о Цр ној Го ри вла ди ке Ва си ли ја Пе тро ви ћа), што је 
да љим раз во јем би ло од зна чај ног ути ца ја на фор ми ра ње исто риј ске 
сви је сти Цр но го ра ца.

За исто ри ча ре праг ма тич ке кон цеп ци је исто ри је основ но је би ло 
да њихо во опи си ва ње про шло сти бу де у функ ци ји вла дар ске иде о ло ги је, 
иден ти фи ку је оби ме и са др жа је др жав них уста но ва у њихо вом раз во ју, 
да под сти че па три о ти зам, мо рал не ври јед но сти, па и ре ли ги о зност чи-
та ла ца, при је све га исто ри ча ре вих са вре ме ни ка. Та кве исто ри је (ви дје-
ти: По вје сни ца Цр но гор ска, Под го ри ца 1997) вр ши ле су зна чај ну уло гу 
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у на ро ду Цр не Го ре, сна жно су дје ло ва ле на бу ђе ње њего ве исто риј ске и 
на ци о нал не сви је сти. Али ва ља ре ћи да исто ри ча ри (праг ма ти ча ри), по-
ла зе ћи од ро ман ти чар ске кон цеп ци је пи са ња исто ри је, ме ђу тим, ни је су 
се за до во ља ва ли са мо хро но ло шким ре ђа њ ем до га ђа ја и њихо вим опи-
си ва њ ем, већ су ишли и ко рак да ље: на сто ја ли су да про дру и у људ ске 
на мје ре и от кри ју свје сно мо ти виса ну људ ску дје лат ност. Али ко ли ко су 
пи сци исто ри је Цр не Го ре успи је ва ли да от кри ју те мо ти ва ци је и на мје-
ре до ме ђу рат ног пе ри о да 20. ви је ка – по себ на је те ма ко ја тра жи ши ре 
об ја шњ е ње. Том те мом у овом ра ду не ћу се по себ но ба ви ти.

Ка да је ри јеч о исто ри о гра фи ји Цр не Го ре при је по ја ве За пи са, 
тре ба ис та ћи да се праг ма тич ка кон цеп ци ја одр жа ла, као и на ра тив на, 
што је већ ре че но, при сут на је и да нас, иако је у ме ђу вре ме ну пре вла-
да ло на уч но са зна ње о цје ли ни исто ри је. Праг ма тич ка кон цеп ци ја је, 
да кле, про ла зи ла кроз раз ли чи те сту пњ е ве исто ри о граф ског раз во ја, до-
би ја ју ћи, на рав но, раз ли чи те са др жа је и фор ме. У на ше ври је ме праг-
ма тич ко схва та ње исто ри је се огле да у оправ да ва њу на ци о нал не иде о-
ло ги је и ства ра њу но вих ми то ва ко је за сту па ју и про мо ви шу од ре ђе не 
дру штве не гру пе, па и по ли тич ке пар ти је, с тен ден ци јом афир ма ци је 
днев не по ли ти ке. Јер, од исто ри о гра фи је, не са мо цр но гор ске не го и 
исто ри о гра фи је уоп ште, тра жи ло се, и тра жи се, да бу де тен ден ци о зна, 
да њени ре зул та ти бу ду у скла ду с вла да ју ћом пар тиј ском иде о ло ги јом и 
да бу де при стра сна у односу на од ре ђе но дру штве но ан га жо ва ње и вла-
да ју ћи ре жи м. Умје сто стро ге на уч но сти, од исто ри о гра фи је се зах ти је-
ва ло (и зах ти је ва) да слу жи стра нач ким по ли тич ким бор ба ма, а то зна чи 
да се апри ор но по ри че њена на уч ност. Та кво ути ли та ри стич ко схва та ње 
и пи са ње исто ри је Цр не Го ре ожи вља ва и цвје та и у са вре ме ној исто-
ри о гра фи ји. Од та квог при сту па много тр пи на уч ност, исто ри о гра фи ја 
по ста је слу шки ња по ли ти ке.

То ду го одр жа ње на ра тив но сти и праг ма тич но сти у раз во ју цр но-
гор ске исто ри о гра фи је за ви сило је од дру штве них усло ва, од но сно еко-
ном ске и кул тур но-про свјет не не раз ви је но сти у цр но гор ском дру штву. 
Да се одр жи та кво ста ње би ло је од ути ца ја и то што су цр но гор ској 
др жа ви све до тре ће де це ни је 20. ви је ка не до ста ја ли ви со ко о бра зо ва ни 
исто ри ча ри и ис тра жи ва чи спо соб ни да пре ва зи ђу не на уч ност и да се 
са вре ме ном на уч ном ме то до ло ги јом су прот ста ве на ме та њу усмје ра ва-
ња у исто ри о гра фи ји, од но сно њеном слу же њу вла дар ским ин те ре си ма 
и, ка сни је, ин те ре си ма појединих исто риј ских лич но сти или пар тиј ским 
иде о ло ги ја ма. Ско ро два сто ље ћа цр но гор ска исто ри о гра фи ја је иде о ло-
ги јом ло зе Пе тро ви ћа усмје ра ва на пре те жно на при ка зи ва ње по ли тич-
ке исто ри је, од но сно на сла вље ње вла да ра Цр не Го ре. Под ре ђе на том 
основ ном ци љу цр но гор ска исто ри о гра фи ја све до но ви јег вре ме на ни је 
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успи је ва ла да при хва ти ме то до ло шке по сту ла те за сно ва не на хар ме не у-
ти ци исто ри зма, од но сно кри тич ког исто ри о граф ског смје ра по ко ме је 
основ на бит исто ри ча ре вог ис тра жи ва ња и ства ра лач ког ана ли зи ра ња 
утвр ђе них чи њ е ни ца њихо во на уч но про су ђи ва ње, од но сно осми шља-
ва ње и ужи вља ва ње у про шлост да би се она ра зу мје ла и осви је тли ла. 
Без шко ло ва них исто ри ча ра упу ће них у ме то до ло ги ју исто риј ске на у ке, 
ра зу ми је се, ни је би ло мо гу ће да се раз лу чи не на уч но и на уч но и да се 
исто ри о гра фи ја осло бо ди ро ман ти чар ског за но са, уста ље них за блу да и 
да кре не на уч ним смје ром ко ји под ра зу ми је ва ши ре за хва та ње и ду бље 
про у ча ва ње свих вр ста из во ра о про шло сти Цр не Го ре. 

ИсториографскизначајпојавечасописаЗаписи

Дру ги пе ри од у раз во ју цр но гор ске исто ри о гра фи је вре мен ски се 
по кла па са по ја вом на уч ног ча со пи са За пи си (пр ва се ри ја 1927-1933. и 
дру га 1935-1941. го ди не). Од по ја ве За пи са исто ри о гра фи ја у Цр ној Го-
ри је по шла смје ром исто риј ске кри ти ке и исто ри ци зма, или ге не тичке 
исто ри о гра фи је. То је био ви ши сту пањ у хо ду цр но гор ске исто ри о гра-
фи је кад је у њој пре о вла дао (пози ти ви стич ки) на уч ни ме тод, ка ко у ис-
тра жи ва њу по ли тич ке та ко и дру гих сег ме на та дру штве не исто ри је Цр не 
Го ре. У пе ри о ду из ме ђу два свјет ска ра та исто риј ска ми сао у Цр ној Го ри 
чи ни ла је пр ве ко ра ке с ју го сло вен ском на уч ном ми шљу, на сто је ћи да у 
про у ча ва њу про шло сти иден ти фи ку је и утвр ди не са мо чи њ е ни це о ми-
ну лим вре ме ни ма, не го и да, по угле ду на на уч но уте ме ље ни је исто ри-
о граф ске ре зул та те дру гих, ука же на исто риј ске за ко ни то сти. Основ ни 
смјер та квом ра ду да ва ли су исто ри ча ри оку пље ни око За пи са, од но сно 
исто ри ча ри еру ди циј ског смје ра, ко ји је у кул тур но раз ви је ни јим зе мља-
ма већ од ра ни је био при хва тио и уса вр шио на уч ни ме тод и тех нич ке по-
ступ ке за утвр ђи ва ње чи њ е ни ца и њихо во кри тич ко про ми шља ње. За то 
се мо же несумњиво ре ћи да За пи си пред ста вља ју нај зна чај ни ју на уч ну и 
оп ште кул тур ну по ја ву у исто ри ји на у ке у Цр ној Го ри.

За пи се су по кре ну ли и уре ђи ва ли (у пр вој се ри ји 1927-1933) углед-
ни це ти њ ски про фе со ри – Ра до сав Ме де ни ца, Ви до Лат ко вић, Ми лан 
Ву ки ће вић и Или ја Зо рић – ко је је пред во дио као од го вор ни уред ник 
ча со пи са Ду шан Вук сан, ина че ис так ну ти на уч ни и про свјет ни по сле-
ник (та да ди рек тор Бе ран ске гим на зи је, ко ме су ви ше про свјет не вла-
сти за мје ра ле што че шће бо ра ви у Це ти њу не го у Бе ра на ма). Од пр вог 
бро ја За пи си (иза шао 1. ју ла 1927) су оку пља ли цр но гор ску ства ра лач ку 
ин те ли ген ци ју, на ро чи то ону ко ја се ин те ре со ва ла исто риј ским и књ и-
жев ним те ма ма. Ча со пис је из ла зио као мје сеч ник. За слу ге за њего во 
по кре та ње нај ви ше је имао Д. Вук сан, чи је је име у про свјет но-кул тур-
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ном и на уч ном жи во ту пре ва зи ла зи ло гра ни це оно вре ме не Цр не Го ре , 
од но сно Зет ске обла сти. Он је био по знат као ини ци ја тор на уч ног ра да 
на исто ри ји од ра ни је (као ди рек тор Бе ран ске гим на зи је вр шио је и ар хе-
о ло шка ис тра жи ва ња раз ва ли на ма на сти ра Шу ди ко ве). Њего вим ан га-
жо ва њ ем и пре га ла штвом гру пе це ти њ ских про фе со ра био је по кре нут 
при је За пи са Лов ћен ски од јек, ча со пис на уч но-бе ле три стич ког ка рак те-
ра ко ји је из ла зио са мо у 1925. го ди ни.

Од по чет ка За пи си су се с знат но ви ше ин те ре со ва ња, а ре као бих 
и на уч не си сте ма тич но сти, по све ти ли про у ча ва њу по је ди них раз до бља 
про шло сти Цр не Го ре, оку пља ју ћи на са ра дњу на уч ни ке – исто ри ча ре, 
ет но ло ге, прав ни ке, књ и жев не исто ри ча ре и дру ге стру чњ а ке – не са-
мо оне ко ји су жи вје ли и ра ди ли у Цр ној Го ри већ и оне из ван њених 
гра ни ца, па и по је дин це из ино стран ства. Та плод на са ра дња на уч ни ка, 
ко ји су се ба ви ли про шло шћу Цр не Го ре, учи ни ла је да За пи си (ИЗ пр-
ве се ри је) стек ну за вид но мје сто у по ро ди ци оно вре ме них ча со пи са у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ча со пис је већ пр вих го ди на из ла же ња сте као 
ре спек та би лан на уч ни, књ и жев ни и оп ште кул тур ни ре но ме, па су и на-
уч ни ци и књ и жев ни ци и из ван гра ни ца Цр не Го ре ра до об ја вљи ва ли 
сво је ра до ве на њего вим стра ни ца ма. У овоме гласилу до ми нант ни су 
би ли члан ци и при ло зи из по ли тич ке, кул тур не и еко ном ске исто ри је. У 
пр вој се ри ји ча со пи са об ја вље но је на сто ти не исто риј ских, књ и жев них 
и дру гих тек сто ва кул ту ро ло шке са др жи не. Ка ко је уред ни штво, под ру-
ко вод ством Ду ша на Вук са на, из бро ја у број, об ја вљи ва ло исто риј ску 
гра ђу, то је ча со пис «по си ли при ли ка и по же љи осни ва ча и уред ни ка», 
углав ном, по стао исто риј ски. (О ово ме ви дје ти оп шир ни је у мом члан-
ку: Исто риј ски за пи си – те мељ цр но гор ске исто ри о гра фи је, Ју го сло-
вен ски исто риј ски ча со пис, 3-4/1977, стр. 155-184).

Уред ни штво За пи са је са свим оправ да но на сто ја ло да се, при је 
све га, об ја вљи ва њ ем исто риј ске из вор не гра ђе, ство ре осно ве за си сте-
ма тич но на уч но про у ча ва ње про шло сти Цр не Го ре. И у то ме су по стиг-
ну ти зна чај ни ре зул та ти. Ипак, уред ни штво је, очи глед но, пре цје њ и ва ло 
уло гу ча со пи са у по гле ду пу бли ко ва ња гра ђе, јер је она би ла скром ног 
са др жа ја да би се са мо на осно ву ње мо гле на пи са ти обим ни је на уч не 
рас пра ве, сту ди је и мо но гра фи је. За ком плек сни ји на уч ни по ду хват би-
ло је по треб но, осим у це ти њ ске и бе о град ске, ући и у ино стра не ар хи-
ве – Ру си је, Аустри је, Фран цу ске, Ита ли је, Ен гле ске, Тур ске и бал кан-
ских др жа ва – и из њих об ја вљи ва ти гра ђу ко ја се од но си на Цр ну Го ру. 
Али за такав ис тра жи вач ки рад не до ста ја ла су и фи нан сиј ска сред ства 
и струч ни исто ри ча ри - до бри по зна ва о ци стра них је зи ка. Из пр ве се ри-
је За пи са еви дент но је да је Д. Вук сан, као уред ник, ко ји је - уз гред да 
спо ме нем, нај ви ше и пи сао о про шло сти Цр не Го ре и ко ји је не у мор но 
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ра дио на при пре ма њу из во ра за штам па ње - ис тра жи ва ње вр шио са мо у 
Це ти њ ском ар хи ву, а ни оста ли чла но ви уред ни штва ни је су се тру ди ли 
да уђу у тај не чак ни Ду бро вач ког, За дар ског ар хи ва и дру гих ар хи ва са 
ју го сло вен ских про сто ра, гдје је би ло фон до ва гра ђе од зна ча ја за исто-
ри ју Цр не Го ре. А без уви да у ар хив ске фон до ве по ме ну тих ар хив ских 
уста но ва и уви да у ар хи ва ли је стра них зе ма ља, чи је су ди пло ма ти је рев-
но сно пра ти ле по ли тич ке и дру ге про це се у Цр ној Го ри још од 15. ви-
је ка (па и при је, на пријм јер: Ве не ци ја), ни је се мо гла на пи са ти на уч на 
исто ри ја Цр не Го ре. Ам би ци ја уред ни штва За пи са да се за до во љи пре-
те жно об ја вљи ва њ ем из во ра из до ма ћих ар хи ва – це ти њ ских и бе о град-
ских – од го ва ра ла је оно вре ме ном ста њу у исто ри о гра фи ји у Цр ној Го ри, 
чи ји су ре зул та ти би ли вр ло скром ни у од но су на до стиг ну ћа европ ске 
исто риј ске на у ке. Исто ри о гра фи ја о Цр ној Го ри за о ста ја ла је и кван ти та-
тив но и ква ли татив но и за раз ви је ни јом исто ри о гра фи јом Ср би је, ко ја је 
још од дру ге по ло ви не 19. ви је ка има ла на уч но кре а тив них сна га.

Но, без об зи ра на пре ви ђа ње не ких бит них исто риј ских ка те го ри-
ја и чи њ е ни ца, нео п ход но по треб них за пот пу ни је и ком плек сни је из-
у ча ва ње про шло сти Цр не Го ре, За пи си су, при је све га, об ја вљи ва њ ем 
из вор них до ку ме на та и ра зних дру гих исто риј ских при ло га, ство ри ли 
те мељ за сту ди о зни је и ду бље про у ча ва ње исто риј ских про це са у Цр ној 
Го ри. Већ у пр вој се ри ји ча со пис је по чео да об ја вљу је и на уч ну кри-
ти ку, без ко је не ма зна чај ни јег на прет ка у на у ци. Осим гра ђе и ра до ва 
из по ли тич ке исто ри је За пи си су, штам па њ ем при ло га о дру штве ним 
и др жав ним уста но ва ма и дру гим дру штве ним ин сти ту ци ја ма, до при-
но си ли ши ре њу на уч не осно ве за про у ча ва ње при вред них, кул тур них, 
вјер ских и дру гих про це са у Цр ној Го ри. Сто га се мо же твр ди ти да су 
За пи си да ли зна ча јан до при нос и освје тља ва њу и по је ди них др жав ни ка 
и дру гих ис так ну тих лич но сти из цр но гор ске про шло сти. Зато се мо же, 
без пре тје ри ва ња, ре ћи да су За пи си по ста ли око сни ца цр но гор ске на-
уч не исто ри о гра фи је. 

За пи си, као ча со пис за књ и жев ност и на у ку, из ла зио је (пр ва се ри-
ја) од ју ла 1927. до апри ла 1933. го ди не. При вре ме ни пре кид штам па ња 
(од ма ја 1933. до 1. ја ну а ра 1935. го ди не) био је усло вљен при је све га 
не до стат ком фи нан сиј ских сред ста ва, а би ло је и не ких дру гих раз ло га 
за ову па у зу.

ОснивањеДруштвазапоручавањеисторијеЦрнеГоре

У ме ђу вре ме ну до шло је до оснива ња Дру штва за про у ча ва-
ње исто ри је Цр не Го ре (осно ва но 19. апри ла 1934. го ди не у Це ти њу), 
од но сно Исто риј ског дру штва на Це ти њу (та ко на зи ва но од ја ну а ра 
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1935. го ди не). У оно вре ме ној штам пи и пе ри о ди ци, ме ђу тим, че сто се 
сре ће и на зив Це ти њ ско исто риј ско дру штво. Ово име је на ста ло из 
прак тич не по тре бе да се Дру штво за по ру ча ва ње исто ри је Цр не Го ре у 
Це ти њу раз ли ку је од Дру штва за по ру ча ва ње исто ри је Цр не Го ре, ко је 
је би ло осно ва но (де цем бра 1933. го ди не) у Бе о гра ду, че ти ри мје се ца 
ра ни је.

Ини ци ја ти ву да се осну је Дру штво за про у ча ва ње исто ри је Цр-
не Го ре са сје ди штем на Це ти њу дао је Ду шан Вук сан, бив ши уред ник 
пре ки ну те се ри је За пи са. Њего ву иде ју су по др жа ли, у пр вом ре ду, чла-
но ви бив шег уред ни штва За пи са, ко ји су се те шко ми ри ли с га ше њ ем 
ча со пи са ко ји је то ком се дам го ди на из ла же ња по сти гао за ви дан на уч-
ни, књ и жев ни и кул тур ни ре но ме у Цр ној Го ри, и ши ре у оно вре ме ној 
ју го сло вен ској др жа ви. Ини ци ја ти ва о фор ми ра њу Дру штва за про у ча-
ва ње исто ри је Цр не Го ре ко је би об но ви ло и За пи се, по др жа на је не са-
мо од пр вих чла но ва уре ђи вач ког од бо ра овог ча со пи са не го и од ши ро-
ког кру га на уч не и кул тур не јав но сти и из ван Цр не Го ре.

Ви ше од де сет го ди на Д. Вук сан је – пи ше његов бли ски са рад ник 
Ри сто Дра ги ће вић – «пи сао дра го цје не рас пра ве на осно ву бо га те гра ђе 
Це ти њ ског ар хи ва, нај бо ље је знао ка ква је ште та за на шу на у ку», што 
су пре ста ли да из ла зе За пи си, па се свим би ћем за ло жио «за осни ва ње 
Дру штва за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре» и из да ва ње њего вог ор га на 
у ко је му би се штам па ли на уч ни ра до ви, «те да се та ко не са мо ра свје-
тља ва ју до га ђа ји из по ли тич ке и кул тур не исто ри је Цр не Го ре већ и спа-
са ва од про па да ња гра ђа Це ти њ ске ар хи ве, ко ју је још Његош из дво јио 
из ар хи ве Це ти њ ског ма на сти ра, («за ври је ме Њего ше во и књ а за Да ни ла 
чу ва на у Би љар ди, а за ври је ме кра ља Ни ко ле у њего вом дво ру»).

Да кле, свје стан зна ча ја пу бли ко ва ња исто риј ске гра ђе – (ди је лом 
је би ла у ста њу про па да ња због за ко па ва ња у зе мљу за ври је ме Свјет-
ског ра та и оста ла нео т ко па на и не ко ли ко го ди на по сли је њего вог за-
вр шет ка) – из фон до ва Це ти њ ског ар хи ва, што је исто ри ча ри ма да ва ло 
мо гућ ност за ду бље и сту ди о зни је про у ча ва ју про шлост Цр не Го ре, Д. 
Вук сан се са сво јим јед но ми шље ни ци ма и са рад ни ци ма по жр тво ва но 
ан га жо вао на из на ла же њу мо гућ но сти да се ор га ни зо ва но при сту пи том 
ва жном на уч ном и кул тур ном по слу.

Сви кул тур ни по сле ни ци и оних не ко ли ко це ти њ ских на уч ни ка 
исто ри ча ра би ли су свје сни да без на уч них ин сти ту ци ја и јед ног чвр-
шћег кул тур ног је згра тај де ли ка тан на уч ни по сао се не мо же ор га ни-
зо ва ти и ра ди ти на трај ним осно ва ма, од но сно усмје ри ти у же ље ном 
на уч ном прав цу. На то је упо зо ра ва ло ис ку ство сте че но у до та да шњ ем 
из у ча ва њу про шло сти Цр не Го ре и њеног дру штва. Јер, пр ви ко ра ци 
учи њ е ни ка ор га ни зо ва ни јем и си сте ма тич ни јем про у ча ва њу цр но гор-
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ске исто ри је об ја вљи ва њ ем до ма ће ар хив ске гра ђе у Лов ћен ском од је-
ку (1925) и За пи си ма (1927-1933), иако је то би ло зна чај но, бу ду ћи да 
су исто ри ча ри ма по ста ла до ступ на мно га до ку мен та, ипак, ни је би ло 
до вољ но да за до во љи њихо ву на уч ну ра до зна лост. Стога је би ло нео п-
ход но ство ри ти усло ве за кон ти ну и ра но из да ва ње исто риј ских из во ра и 
об ра ду ком плек сни јих те ма, а то је зах ти је ва ло фор ми ра ње струч но-на-
уч не ор га ни за ци је – Дру штва за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре и об-
на вља ње За пи са. Иде ју Д. Вук са на, ко ја ни је би ла но ва (иде ја о осни ва-
њу дру штва «до ма ћих исто ри ча ра» по те кла је у Це ти њу још 1926. го ди-
не), ово га пу та је пир хва ће на и од ши ре кул тур не јав но сти, као и Бан ске 
упра ве Зет ске ба но ви не. Сна жну по др шку иде ји о осни ва њу Дру штва за 
п роу ча ва ње исто ри је Цр не Го ре, од но сно Це ти њ ског исто риј ског дру-
штва дао је и он да шњи ми тро по лит Цр но гор ско при мор ске ми тро по ли-
је др Га ври ло До жић, ина че, во де ћи цр кве ни ве ли ко до стој ник у зе мљи, 
и чо вјек по знат и као кул тур ни по сле ник, чи ја се ри јеч ува жа ва ла у по-
ли тич ким кру го ви ма и др жав ном вр ху у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.

Осни вач ка скуп шти на Дру штва за п роу ча ва ње исто ри је Цр не Го-
ре одр жа на је 19. апри ла 1934. го ди не, у ре зи дан ци ји Ми тро по ли је, под 
пред сјед ни штвом ми тро по ли та др Г. До жи ћа. Об но вље ни За пи си су 
ка сни је о том до га ђа ју и за кључ ци ма Осни вач ке скуп шти не Дру штва, 
са оп шти ли сље де ће: «Ми тро по лит Г. До жић је из ра зио по тре бу осни-
ва ња Исто риј ског дру штва, под вла че ћи на ро чи то сла бо по зна ва ње про-
шло сти Цр не Го ре, а мно го број на дра го цје на из вор на исто риј ска гра ђа 
про па да, те је тре ба што при је спа си ти и са чу ва ти за на у ку. То би се нај-
бо ље мо гло ура ди ти из да ва њ ем јед ног ча со пи са у ко ме би се об ја вљи-
ва ле гра ђа из це ти њ ског ар хи ва и раз не сту ди је из по ли тич ке и кул тур не 
исто ри је Цр не Го ре и су сјед них јој кра је ва. По сли је све стра не ди ску си-
је усво је ни су из не се ни пред ло зи». 

Осни вач ка скуп шти на од лу чи ла је да се на на у чан на чин при сту-
пи про у ча ва њу про шло сти Цр не Го ре а о че му се има ло ста ра ти но во-
о сно ва но Дру штво за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре, чи ју су упра ву 
чи ни ли: пред сјед ник ми тро по лит др Га ври ло До жић, пот пред сјед ник 
Ду шан Вук сан, про фе сор и пр ви ди рек тор об но вље ног Др жав ног му-
зе ја у Це ти њу, и до бар по зна ва лац њего вог бо га тог дра го цје ног (от ко-
па ног) ар хив ског фон да; ге не рал ни се кре тар Ри сто Дра ги ће вић, про фе-
сор; се кре тар Јо ван Ра жн а то вић, про фе сор; бла гај ник Ми лан Ву ја чић, 
про фе сор; би бли о те кар Мар ко Бо шко вић, про фе сор; ге не рал у пен зи-
ји, Пе тар Мар ти но вић; Ми ха и ло Рајн вајн, про фе сор и на чел ник Про-
свјет ног одје ље ња Бан ске упра ве; Га вро Ми ло ше вић, адво кат и на род-
ни по сла ник; Мир ко Ме де ни ца, про фе сор и ди рек тор Др жав ног му зе ја 
у Це ти њу, Ми ха и ло Зо рић, про фе сор и Ан дри ја Јо ви ће вић, учи тељ у 
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пен зи ји и афир ми са ни ет но лог, са рад ник Срп ске ака де ми је на у ка и Ју-
го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти. За чла но ве Над зор ног 
од бо ра Скуп шти на је иза бра ла: др Ми ло ра да Шо шки ћа, про фе со ра и 
ди рек то ра Учи тељ ске шко ле у Це ти њу, Ми ха и ла Ву ји си ћа, рек то ра Бо-
го сло ви је у Це ти њу и Са ва Ми лу но ви ћа, управ ни ка Фи ли ја ле На род не 
бан ке у Це ти њу.

Од лу ком Осни вач ке скуп шти не на ло же но је Упра ви Дру штва да 
при сту пи при пре ма ма за из да ва ње ча со пи са као њего вог стал ног ор-
га на. Тај за да так по вје рен је Ре дак ци о ном од бо ру ко јег су са чи њ а ва-
ли: Ду шан Д. Вук сан, уред ник, Ри сто Дра ги ће вић, од го вор ни уред ник 
и чла но ви: Мир ко Ме де ни ца, Мар ко Бо шко вић, Ми лан Ву ја чић, Јо ван 
Ра жна то вић и Ми ха и ло Зо рић. Ре дак ци о ни од бор је од лу чио да се ча со-
пис из да је под истим име ном – За пи си – и да се од Бан ске упра ве зах-
ти је ва да омо гу ћи да се бес плат но штам па у ба но вин ској штам па ри ји 
Обод на Це ти њу.

ДјелатностДруштвазапроучавањеисторије
ЦрнеГореуБеограду

Че ти ри мје се ца при је осни ва ња Дру штва за про у ча ва ње исто ри је 
Цр не Го ре у Це ти њу, на ини ци ја ти ву не ко ли ко бив ших ми ни ста ра, ге не-
ра ла и дру гих ви со ких лич но сти из до ба вла да ви не кра ља Ни ко ле, као 
и пу бли ци ста и књ и жев ни ка по ри је клом из Цр не Го ре, у Бе о гра ду је (у 
де цем бру 1933) би ло осно ва но Дру штво за про у ча ва ње исто ри је Цр не 
Го ре. У бе о град ској штам пи је тим по во дом пи са но да је ово Дру штво 
са ста вље но «од нај у глед ни јих и нај о збиљ ни јих љу ди из Цр не Го ре» и 
да то «јем чи да оно не ће би ти зле суд би не до са да шњ их цр но гор ских 
удру же ња и да ће у свом те шком по ду хва ту по сти ћи же ље ни успјех». 
За ни мљи во је ис та ћи да је ово бе о град ско Дру штво за проучавање 
црногорске историје у сво јим пра ви ли ма пред ви ђа ло осни ва ње ин ден-
тич ног дру штва на Це ти њу, као и њего вих огра на ка по ци је лој Цр ној 
Го ри, чи ји за да так би био «при ку пља ње исто риј ских до ку ме на та од 
про па да ња, њихо во из да ва ње и на уч на об ра да истих». Упра ва је има ла 
ам би ци о зан план и про грам ра да на из у ча ва њу исто ри је «са под руч ја 
пре ђа шње Кра ље ви не Цр не Го ре». 

Већ при кон сти ту и са њу бе о град ско Дру штво се за ло жи ло за 
њего ва ње струч ног и на уч ног при сту па «из у ча ва њу Цр не Го ре и Бр да, 
про шло сти ко ја је нај љеп ши украс на ше ју го сло вен ске исто ри је». Та-
ко ши рок про грам обра зла ган је ти ме што у до та да шњ ем про у ча ва њу 
цр но гор ске исто ри је ни је би ло си сте ма тич но сти, пи са на је без на уч ног 
ме то да. Цр но гор ска исто ри ја је за и ста пред ста вља на у са свим кри вом 
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сви је тлу, би ло да су је пи са ли це ти њ ски или бе о град ски исто ри ча ри. 
Али за на уч ни при ступ ис тра жи ва њу и освје тља ва њу исто ри је Цр не Го-
ре у овом Дру штву, као што се да за па зи ти по њего вом са ста ву, ни је би-
ло на уч них сна га. Би ли су то за љу бље ни ци у про шлост Цр не Го ре ко ји 
су уоча ва ли не до стат ке у цр но гор ској исто ри о гра фи ји, али они ни је су 
има ли на уч них ре фе рен ци да кри тич ки пре вред ну ју на пи са но. Бе о град-
ско Дру штво се још на по чет ку сво га ра да кри тич ки од ре ди ло пре ма 
пи са њу исто ри ча ра у Цр ној Го ри, оцје ном: «Кон ста ту је мо јед ну жа ло-
сну исти ну: док су зва нич ни исто ри ча ри Це ти ња по де ша ва ли пи са ње 
исто ри је Цр не Го ре пре ма ди на стич ким ин те ре си ма по сло да ва ца, до тле 
су бе о град ски исто ри ча ри, опет, из ди на стич ких ула ги ва ња, још ви ше 
уна пре ђи ва ли слав ну исто ри ју Цр не Го ре и Бр да. При мје ра ра ди по ме-
ну ће мо са мо јед но. По сље дњи исто ри о граф ски спи си о хер це го вач ком 
устан ку од 1875. го ди не ве ћи ном су обич на ла га ња да се ума њи зна чај 
Цр не Го ре и Бр да под Тур ци ма у овом устан ку и све ра ди то га да се они 
ко ји пи шу пре по ру че не ко ме ко ме је нај ма ње по треб но – тен ден ци о зно 
из вр та ње исто риј ске исти не». У тој оцје ни би ло је исти не, али оно што 
су ка сни је пи са ли по је ди ни чла но ви тога Дру штва у на уч ном по гле ду 
ни је до сти за ло ни ме то до ло ги ју ни фак то гра фи ју на уч ног ра да исто-
ри ча ра оку пље них нај при је око Лов ћен ског од је ка а по том око За пи-
са (1927-1933). На про тив, за о ста ја ло је за це ти њ ском исто ри о граф ском 
шко лом ко ја се ства ра ла.

Цр но гор ска кул тур на јав ност, на ро чи то кре а тив не ин те лек ту ал-
не сна ге у Це ти њу, с ра до зна ло шћу су оче ки ва ли пр ве ре зул та те бе о-
град ског Дру штва за про у ча ва ње цр но гор ске исто ри је. О осни ва њу тога 
дру штва Ј.И. (Јо ван Иво вић, про фе сор исто ри је у Бе ран ској гим на зи ји 
– М.Д.) пи сао је у Сло бод ној ми сли да је то исто риј ско дру штво «се би 
по ста ви ло мно го за да та ка». Ни је му оспо ра вао мо гућ ност и ко ри сност 
при ку пља ња исто риј ске гра ђе, ме ђу тим, упо зо рио је да је сту ди о зно 
про у ча ва ње про шло сти Цр не Го ре мно го те жи по сао не го што га за-
ми шља ју чла но ви Дру штва, јер они су ве ћи ном «лич но сти ко је не мо гу 
схва ти ти да исто ри ја ви ше ни је бај ка, већ на у ка». Ре дак ци ја Сло бод не 
ми сли је на пи сом Ј.И. и са ма из ра зи ла увје ре ње да чла но ви ваљ да не ће 
има ти «пре тен зи ја кроз ово дру штво да по ста ну на уч ни ци». Јер, ме-
ђу чла но ви ма бе о град ског Дру штва за проучавање црногорске историје 
ни је би ло «Цр но го ра ца ко ји с пра вом за слу жу ју име на уч ни ка исто ри-
ча ра». Ипак, пот пи са ни тек сто пи сац је пре тје рао у сво јој оцје ни, уто-
ли ко при је што је др Пе тар Пе тро вић, ро дом са Његу ша, био вр хун ски 
исто ри чар у бе о град ском Дру штву. На стра ни ца ма Сло бод не ми сли је 
ре че но и да би оно тре ба ло да оста не са мо на при ку пља њу исто риј ске 
гра ђе, а да из у ча ва ње цр но гор ске исто ри је пре пу сти на уч ни ци ма.
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Чла но ви бе о град ског Дру штва за проучавање црногорске историје, 
ме ђу тим, ни је су при хва ти ли овај јав но упу ћен са вјет, већ су по ку ша ли 
да ре а ли зу ју свој ам би ци о зни про грам – да упра во они ор га ни зу ју рад на 
из у ча ва њу исто ри је Цр не Го ре. Да љи рад је, ме ђу тим, по ка зао да од за ми-
шље ног про гра ма го то во ни шта ни је озбиљ но оства ре но на пла ну на уч-
не исто ри о гра фи је о Цр ној Го ри. Чла но ви Дру штва су нај ве ћу ак тив ност 
ис по ља ва ли у по вре ме ном др жа њу пре да ва ња о по је ди ним исто риј ским 
до га ђа ји ма и лич но сти ма Цр не Го ре и Бр да. За пи си су у јед ној крат кој 
би ље шци о његовом ра ду кон ста то ва ли: «Пре да ва чи су обич но не ко ли ка 
чла на Дру штва ко ји се уз гред но ба ве исто ри јом Цр не Го ре». Ме ђу њима 
су нај ак тив ни ји би ли Мар ко Це мо вић, То мо Ора о вац и ге не рал Мар ти но-
вић, иако су би ли без те мељ ног исто риј ског обра зо ва ња. По ме то до ло ги ји 
ра да и обра зо ва њу нај бли ски ји исто риј ској на у ци био је Мар ко Це мо вић 
(бо го сло в и прав ник), ко ји је дао за ни мљи ве при ло ге из исто ри је Цр не 
Го ре, па и ши рег ју жно сло вен ског про сто ра (Ма ке до ни је, на при мјер).

Упра ва бе о град ског Дру штва за проучавање црногорске историје, 
на сво јој сјед ни ци од 25. ју ла 1935. го ди не, пред ло жи ла је на чин из ра де 
и об ја вљи ва ња и исто ри је Цр не Го ре. Исто риј ском це ти њ ском дру штву 
(до пи сом бр. 149 од 29. ју ла 1935. го ди не) упу ти ла је пред лог да оба 
дру штва за јед нич ки ра де на пи са њу исто ри је Цр не Го ре. Али са Це ти ња 
од го вор ни је сти зао, па је Упра ва бе о град ског Дру штва по но во сво јим 
ак том бр. 173 од 15. ју на 1936. го ди не за тра жи ла ми шље ње о свом про-
јек ту. Из до ку ма не та ци је се не ви ди да ли је би ло кон крет ног од го во-
ра на овај за хтјев. Има ин ди ци ја да је Исто риј ско це ти њ ско дру штво у 
на че лу при хва ти ло пред лог бе о град ског Дру штва, у ко ме је ис ти ца на 
по тре ба да се на пи ше «јед на пот пу на исто ри ја» Цр не Го ре, јер «по сто ји 
бо га та гра ђа, код нас и на стра ни», ко ја је до ду ше не сре ђе на и раз ба ца-
на, а на осно ву ко је се мо же на пи са ти исто ри ја ове зе мље. Сма тра ло се 
да тре ба при сту пи ти том по слу и да то «зах ти је ва и ин те рес на у ке».

И у Бе о гра ду и на Це ти њу по сто ја ла је са гла сност о зна ча ју Цр не 
Го ре и њене исто риј ске уло ге у Ју го сла ви ји и сло вен ству, уло ге ко ја ни-
је исто риј ски ма ла, па ипак о њој се ма ло зна, или не ће да зна из ван ње 
саме. Сто га се ста ја ло на ста но ви шту да исто ри ја Цр не Го ре тре ба да «об-
у хва ти све ври је ме већ од до ла ска на шег на ро да на Бал кан, на те ри то ри ју 
Зе те и Цр не Го ре», па до ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве 1918. го ди не.

За ни мљи во је ис та ћи ка ко је у про јек ту бе о град ског Дру штва за-
ми шље на кон цеп ци ја исто ри је Цр не Го ре. План об ра де је предвиђен у 
че ти ри пе ри о да – I –Од до ла ска Сло ве на на Бал кан до Ко сов ске бит ке 
1389. го ди не; II – Од Ко сов ске бит ке до кра ја вла да ви не Цр но је ви ћа; 
III- Од «вла да ви не ми тро по ли та» до Пе тра II; IV – Од Пе тра II Пе-
тро ви ћа Њего ша до ује ди њ е ња 1918. го ди не. 
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На пи са њу исто ри је тре ба ло је ан га жо ва ти исто ри ча ре ко ји би се 
«по зва ли кон кур сом», уз пре ци зне усло ве ме ђу ко ји ма и на гра де ауто-
ри ма ру ко пи са. У ова ко за ми шље ној исто ри ји на кра ју сва ког пе ри о да 
тре ба ло је на ве сти из во ре и ис црп ну би бли о гра фи ју на уч них и дру гих 
озбиљ них ра до ва о Цр ној Го ри. Про је кат је пред ви ђао и об ја вљи ва-
ње од го ва ра ју ћег илу стра тив ног ма те ри ја ла – фо то гра фи ја, фак си ми ла 
до ку ме на та, умјет нич ких при ло га, ге о граф ских и исто риј ских ка ра та. 
По ред исто ри ча ра ко је би ан га жо ва ле Упра ве дру шта ва у Бе о гра ду и 
на Це ти њу, за пи са ње ова ко кон ци пи ра не исто ри је, ра чу на ло се и на 
«оста ле сна ге ко је још ни је су при сту пи ле ни пр вом ни дру гом дру-
штву». Чи та вим про јек том тре бао је да ру ко во ди Од бор за из да ва ње 
исто ри је Цр не Го ре, са ста вљен «од ауто ри та тив них лич но сти». Што 
се ти че фи нан сиј ских сред ста ва ра чу на ло се на при ло ге око 15 хи ља да 
Цр но го ра ца и дру гих Ју го сло ве на («са су мом од 10 ди на ра по по је дин-
цу»), за тим на прет пла ту др жав них над ле шта ва, јав них и кул тур них 
уста но ва и по је ди на ца, а то би би ло до вољ но да се по кри ју сви из да ци 
«за уре ђи ва ње, на гра ду пи сци ма и штам пу» исто ри је Цр не Го ре. Об-
ја вљу ју ћи овај про је кат у јав но сти, Дру штво у Бе о гра ду је из ра зи ло 
увје ре ње да би и штам па ри ја Кра ље ви не, Бан ска упра ва и Бан ско ви је-
ће Зет ске ба но ви не на Це ти њу мо гли да при хва те тро шко ве штам па ња 
исто ри је Цр не Го ре.

Чи тав овај про је кат, ме ђу тим, остао је са мо па пир за ар хи ву. Јер, 
за ова кав на уч ни про је кат још ни је би ло зре лих усло ва: не до ста ја ли су 
мно ги ква ли тет ни из во ри, а, сва ка ко, ни је био ја сан ни на уч ни ме тод 
ко ји је тре ба ло при ми је ни ти у пи са њу исто ри је. Про је кат су мо гле да 
ре а ли зу ју кре а тив не на уч не сна ге, а та квих је би ло ма ло у оба дру штва. 
Осим то га за је дан ова ко ам би ци о зно про је ка то ван на уч ни за да так би ло 
је по треб но до ста фи нан сиј ских сред ста ва за ис тра жи ва ње у зе мљи и 
ино стран ству. Про је кат се мо гао ре а ли зо ва ти са мо у то ку ду жег вре ме-
на. Јер, при је не го би се при сту пи ло пи са њу син те зе исто ри је Цр не Го-
ре, тре ба ло је про сту ди ра ти и мо но граф ски об ра ди ти мно га не ри је ше на 
и сло же на исто риј ска пи та ња и по ја ве, а то је зах ти је ва ло ви со ко струч-
не сна ге, обил на фи нан си ја ка сред ства, а сем то га и рад на ду го ври је ме. 
У го ди на ма Дру гог свјет ског ра та и те шких го ди на иза њега ни је би ло 
усло ва да се ра ди на ова ко за ми шље ном про јек ту. Као што је по зна-
то рад на пи са њу исто ри је Цр не Го ре от по чео је на но вој кон цеп ци ји, 
тек ше зде се тих го ди на про шлог сто ље ћа и још ни је окон чан (тре ба на-
пи са ти нај ма ње још че ти ри то ма Исто ри је Цр не Го ре од 1878. го ди не 
до вре ме на сти ца ња цр но гор ске не за ви сно сти). Др жим да је пред рат ни 
про је кат о пи са њу исто ри је Цр не Го ре мо гао ко ри сно по слу жи ти и Ре-
дак циј ском од бо ру исто ри је Цр не Го ре да по чет ком ше зде се тих го ди на 
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20. ви је ка за сну је ва ли дан на уч ни про је кат ко ји се ре а ли зу је (иза шле су 
че ти ри књ и ге – дру га и четврта у два то ма).

Ина че, ка да је ри јеч о из ра ди цје ло ви те син те зе исто ри је Цр не 
Го ре, иде ја да се она пи ше ја ви ла се још у тре ћој де це ни ји 20. ви је ка. 
Ин те ре си не са мо ин те лек ту а ла ца не го и ши ре кул тур не јав но сти Цр не 
Го ре «у цје ли ни и ин те ре си на у ке уве ли ко су зах ти је ва ли кри тич ко дје-
ло о про шло сти ове ма ле зе мље и у све му по че му се она ка рак те ри са ла 
од нај ста ри јих да на до њеног по сто ја ња» - пи сао је Ђо ко Пе јо вић. Та ко 
су, на при мјер, сту ден ти на Це ти њу 1935. го ди не во ди ли жу стру рас пра-
ву о пла ну бу ду ћег про у ча ва ња цр но гор ске про шло сти, а 1937. го ди не 
се и у јед ном до ку мен ту КПЈ ис ти че нео п ход на по тре ба «из ра де на род-
не исто ри је на осно ву не по бит них до ку ме на та». То је био и за хтјев за 
марк си стич ки при ступ пи са њу исто ри је Цр не Го ре.

Исто вре ме но цр но гор ска на пред на ин те лек ту ал на јав ност, на ро-
чи то на уч на, кри тич ки се од но си ла пре ма не на уч ним и шо ви ни стич ким 
на пи си ма и те за ма Са ви ћа Мар ко ви ћа Ште ди мли је, ко ји је нео сно ва но 
до ка зи вао да је Цр на Го ра на ста ла на вод но из «Цр ве не Хр ват ске» и да 
су Цр но гор ци по ри је клом «Цр ве но хр ва ти». Ова схва та ња С.М. Ште ди-
мли је оштро су кри ти ко ва ле ин те лек ту ал не сна ге гра ђан ске про фи ла-
ци је, а и по је ди ни ин те лек ту ал ци са ље ви це. И јед ни и дру ги су ука зи-
ва ли да су из во ри шта Ште ди мли ји них ста во ва у њего вом идеј ном при-
бли жа ва њу уста шкој иде о ло ги ји и опре ди је ље но сти Уста шког по кре та 
за раз би ја ње Кра ље ви не Ју го сла ви је. Њего ва те за о цр ве но хр ват ској 
ге не зи Цр но го ра ца ко рен спо ди ра ла је с ул тра на ци о на ли стич ком иде о-
ло ги јом уста шког по кре та, ко ја је узи ма ла све ви ше ма ха у Хр ват ској, 
као и еми грант ским хр ват ским кру го ви ма ван Ју го сла ви је. Рас пра ве о 
Ште ди мли ји ним схва та њ и ма о цр ве но хр ват ској ге не зи Цр не Го ре и Цр-
но го ра ца ја сно су ука зи ва ле да не ће бити та ко ла ко до ћи до на уч не син-
те зе исто ри је Цр не Го ре.

Ва ља ре ћи да су исто ри ча ри, а и не ки дру ги љу ди од пе ра и на 
Це ти њу и у дру гим гра до ви ма Цр не Го ре, вр ло кри тич ки пра ти ли цје-
ло куп ну дје лат ност бе о град ског Дру штва за про у ча ва ње исто ри је Цр не 
Го ре. Та кри тич ност је до ла зи ла оту да што је Дру штво има ло чла но ве 
ко ји ма исто ри ја ни је би ла стру ка већ су се њоме ба ви ли уз гред но, ама-
тер ски. Не ки су би ли бли ски и дво ру Ка ра ђор ђе ви ћа и ста ја ли су на 
уни та ри стич ком ста но ви шту, на сто је ћи да и при ка зи ва ње про шло сти 
Цр не Го ре под ре де уни та ри стич кој иде о ло ги ји. За њих, као и за исто ри-
ча ре Це ти њ ског дру штва, Цр на Го ра је би ла из вор но срп ска др жа ва, а 
Цр но гор ци но се ћи стуб Срп ства. Па, ипак, из ме ђу ова два дру штва би-
ло је ви дљи вих раз ли ка у схва та њу ва жно сти цр но гор ске др жав но сти. 
За це ти њ ску гру пу исто ри ча ра Цр на Го ра и њена др жа во твор на по ли-
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ти ка до 1916. го ди не – до аустроугар ске оку па ци је Цр не Го ре, ни ка ко 
ни је смје ла да се под ре ди иде о ло ги ји уни та ри зма и из бри ше цр но гор ска 
исто риј ска ин ди ви ду ал ност. 

То што је рад ве ћи не пи са ца о исто ри ји Цр не Го ре био ли шен 
си сте ма тич но сти и на уч не ме то до ло ги је не зна чи да по је ди ни чла но ви 
бе о град ског Дру штва ни је су искре но би ли за ин те ре со ва ни за ра свје-
тља ва ње по је ди них те ма, до га ђа ја и по ја ва из цр но гор ске про шло сти. 
Та ко, на при мјер, од по је ди них чла но ва и Упра ве Дру штва по ти ца ли су 
ко ри сни пред ло зи и ини ци ја ти ве за по ди за ње спо ме ни ка зне ме ни тим 
лич но сти ма, као: Њего шу (на Це ти њу), Љу бо ми ру М. Не на до ви ћу (на 
Це ти њу), Бо жи да ру Ву ко ви ћу (у Под го ри ци), бор ци ма (Цр но гор ци ма 
и Ср би јан ци ма) па лим у бор ба ма за Ска дар, по ги ну лим Цр но гор ци ма 
на пот пље ном бро ду у Ме дов ском за ли ву, као и оби ље жа ва њу дру гих 
исто риј ских до га ђа ја и лич но сти. За ни мљи ва је пре пи ска овог Дру штва 
с Ми ни стар ством вој ске и мор на ри це и кра љев ским вла да ма да се свим 
Цр но гор ци ма ко ји су у ја ну а ру 1916. го ди не од сту па ли и за тим се бо ри-
ли на Со лун ском фрон ту обез би је ди пра во на «Ал бан ску спо ме ни цу». 
Упор но шћу Упра ве мно ги Цр но гор ци су то пра во и оства ри ли. 

Зна ча јан до при нос београдско Дру штво је по сти гло по пу ла ри са-
њ ем цр но гор ске исто ри је, др же ћи пре да ва ња о по је ди ним ва жним до-
га ђа ји ма ме ђу ко ји ма су би ли нај ва жни ји они у ко ји ма су ис пра вља не 
гре шке или по лу и сти не о по је ди ним пи та њ и ма из про шло сти Цр не Го-
ре у школ ским уџ бе ни ци ма. Иако су у тим на пи си ма и пре да ва њ и ма 
до га ђа ји и лич но сти при ка зи ва ни ви ше на осно ву усме ног пре да ња и 
на род них пје са ма, а не на из вор ној гра ђи, то ак ту е ли зо ва ње је ука зи-
ва ло на по тре бу да про шлост Цр не Го ре мо ра по ста ти пред мет стал ног 
ис тра жи ва ња. Јер, рад чла но ва Дру штва је упо зо ра вао да се ве ћи на у 
јав но сти (пре да ва њ и ма, штам пи и пе ри о ди ци) ма ло слу жи по у зда ним 
из во ри ма, а ако се и по зи ва ју на њих чи не то по вр шно, не зна ју ћи да 
раз лу че исто риј ско од не ис то риј ског, да ни је су у ста њу да ра зу ми ју 
исто риј ске по ја ве и про це се. Са та квим не струч ним сна га ма се за и ста 
у исто ри о гра фи ји о Цр ној Го ри ни је мо гло не што зна чај ни је по сти ћи. 
Због то га бе о град ско Дру штво ни је оста ви ло за па же ни ји тра г у раз во ју 
цр но гор ске исто ри о граф ске ми сли.

ДјелатностИсторијскогдруштвауЦетињу.
Записи-органДруштва

Упра ва бе о град ског Дру штва за по ру ча ва ње исто ри је Цр не Го ре 
сма тра ла је да је Це ти њ ско исто риј ско дру штво фор ми ра но (по сли је че-
ти ри мје се ца 19. апри ла 1934) под ути ца јем пла на и про гра ма бе о град-
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ског Дру штва за проучавање историје Црне Горе. Ђо ко Пе јо вић, ко ји је 
пи сао о оба та дру штва, ме ђу тим, то де цид но оспо ра ва твр дњ ом: «њего-
во по сто ја ње (Дру штва у Бе о гра ду – М.Д.) уоп ште ни је ути ца ло на 
осни ва ње Це ти њ ског исто риј ског дру штва, ко је је из ви ше раз ло га обе-
ћа ва ло за исто риј ску на у ку знат но ко ри сни је и ве ће ре зул та те». Др жим 
да је ова Пе јо ви ће ва тврд ња са мо у ди је лу тач на. Јер, ра ни је фор ми ра но 
бе о град ско Дру штво с оп шир но об ја вље ним за ми шље ним про гра мом 
про у ча ва ња исто ри је Цр не Го ре, по го то во што је би ло ис та кло по тре бу 
осни ва ња сво јих од бо ра у гра до ви ма Цр не Го ре, мо ра ло је има ти ути ца-
ја на оства ре ње иде је Ду ша на Вук са на и њего вог кру га исто ри ча ра о ор-
га ни зо ва њу цр но гор ских, у пр вом ре ду до ма ћих исто ри ча ра у Це ти њу. 
На то упу ћу је и чи њ е ни ца што је у по чет ку и це ти њ ско дру штво на зва-
но Дру штво за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре (као и бе о град ско). На 
дру гој сјед ни ци Дру штва, одр жа ној 3. ју ла 1934. го ди не на Це ти њу, под 
пред сјед ни штвом ми тро по ли та До жи ћа, во ђе на је рас пра ва о од но су це-
ти њ ског и бе о град ског дру штва и њихо вој ме ђу соб ној са ра дњи. Уочено 
је да це ти њ ско Дру штво има по тре бе и раз ло га да са ра ђу је са исто и-
ме ним Дру штвом у Бе о гра ду на оства ри ва њу пла ни ра них за да та ка на 
из у ча ва њу про шло сти Цр не Го ре, али је оправ да но јед но гла сно за кљу-
че но «да се рад Дру штва за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре има кон цен-
три са ти на Це ти њу... гдје се на ла зи бо га та из вор на гра ђа за про шлост 
ових кра је ва у ов да шњ ем Ар хи ву». И на овој сјед ни ци се рас пра вљао о 
по тре би из да ва ња За пи са и пред у зи ма њу мје ра да се по ве ду раз го ва ри 
и увје ри Бан ска упра ва да се ча со пис штам па у Др жав ној штам па ри ји 
на Це ти њу. У ве зи с тим за кљу че но је да не ко ли ко чла но ва Упра ве Дру-
штва «лич но по сје те ба на Му ја Со чи цу и за мо ле га за одо бре ње» да се 
За пи си бес плат но штам па ју у штам па ри ји Зет ске ба но ви не. На ис тој 
сјед ни ци од лу че но је и да се по ве де ак тив ност да се на За пи се прет пла-
те «раз не ба но вин ске, цр кве не и оп штин ске ин сти ту ци је».

С об зи ром на по сто ја ње два исто и ме на дру штва за про у ча ва ње 
исто ри је Цр не Го ре, а у ци љу из бје га ва ња не спо ра зу ма због исто и ме-
них на зи ва, осим то га, до не кле, и раз ли ко ва ња у ка рак те ру њихо ве ор-
га ни за ци је, Упра ва цетињског друштва је до ни је ла од лу ку да Дру штво 
пре и ме ну је у Исто риј ско дру штво у Це ти њу, ко је је че сто на зи ва но и 
Це ти њ ско исто риј ско дру штво. Но во име – Исто риј ско дру штво у Це-
ти њу – ушло је и у дру штве на Пра ви ла, ко ја су усво је на на Скуп шти ни 
Дру штва 18. фе бру а ра 1935. го ди не.

Пра ви ла Исто риј ског дру штва у Це ти њу по твр ди ла је Бан ска 
упра ва Зет ске ба но ви не 2. мар та 1935. го ди не (одо бре ње N° 3410, од 
2. мар та 1935), а об ја вље на су у За пи си ма , ко ји су по че ли да ре дов но 
из ла зе (ја ну а ра 1935) у мје сеч ним све ска ма, као гла сник Исто риј ског 
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дру штва. Основ ни за да ци цетињског Исто риј ског дру штва ис ка за ни су 
у чл. 1 и 2 Пра ви ла. У чл. 1 ка же се да је Исто риј ско дру штво са сје ди-
штем у Це ти њу осно ва но са ци љем «да се при ку пља и об ја вљу је гра-
ђа за кул тур ну и по ли тич ку исто ри ју Цр не Го ре и су сјед них кра је ва», 
док се у чл. 2 њего ви за да ци пре ци зни је од ре ђу ју: «а) да пре ко сво јих 
чла но ва и по вје ре ни ка при ку пља сву гра ђу ко ја се од но си на кул тур ну 
и по ли тич ку исто ри ју по ме ну тих кра је ва; б) да при ку пља исто риј ске 
књ и ге (на ро чи то исто ри је), ко је се од но се на ове кра је ве; в) да из да је 
дру штве ни ор ган; д) да са ра ђу је са исто и ме ним бе о град ским и оста лим 
слич ним дру штви ма у зе мљи». 

Из до ку мен та ци је Дру штва ви ди се да се њего ва дје лат ност у све-
му од ви ја ла на осно ву од ре да ба Пра ви ла – уред ност до ку мен та ци је (за-
пи сни ка о го ди шњ им скуп шти на ма, из вје шта ји ма, пре пи сци и дру гим 
ак тима) за слу жу је ре спек то ва ње и мо же да по слу жи као узор ка ко би 
ва ља ло по што ва ти ре гу ле слич них ин сти ту ци ја и у овом на шем вре ме-
ну. Пра ви ла, из у зев чл. 26 и 27, оста ла су не промијењива све до кра ја 
по сто ја ња Исто риј ског дру штва у Це ти њу.

ДругасеријаЗаписа

Упра ва Исто риј ског дру штва је у 1934. го ди ни успје шно из вр ши-
ла при пре ме за об на вља ње За пи са – пр ви број је иза шао из штам пе, без 
ика кве на по ме не уред ни штва, у ја ну а ру 1935. го ди не. Та ко је пре ћут но 
ста вље но на зна ње на уч ној и ши рој кул тур ној јав но сти да За пи си на ста-
вља ју сво ју исто ри о граф ску ми си ју, а но ви на је би ла са мо у то ме што је 
ча со пис кре нуо као ор ган Це ти њ ског исто риј ског дру штва (на ко ри ци 
је на зна че на го ди на VI II, књ. ХIII, св.1-ја ну ар 1935). Тим је на гла шен 
кон ти ну и тет у из ла же њу овог већ у кул тур ном сви је ту афир ми са ног 
гла си ла (на зив За пи си је за др жан «јер су за не ко ли ко го ди на из ла же ња 
сте кли при ли чан глас»). Као вла сник ча со пи са на ве де но је Исто риј ско 
дру штво, уред ник је био Ду шан Д. Вук сан, а од го вор ни уред ник Ри сто 
Дра ги ће вић. У дру гој се ри ји За пи са ра до ви су штам па ни «ди ја лек том 
и азбу ком као што је ру ко пис» ауто ра. По ја ва ча со пи са (у ја ну а ру 1935) 
на и шла је на не по ди је ље но одо бра ва ње исто ри ча ра, на ро чи то на уч ни ка 
ис тра жи ва ча, про свјет них и књ и жев них дје лат ни ка, и мно гих дру гих 
љу би те ља исто риј ске на уч не ми сли.

Но ва се ри ја За пи са то пло је по здра вље на и у бе о град ском Дру-
штву за про у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре. По је ди ни њего ви чла но ви су 
по ну ди ли са ра дњу и по моћ у њего вом рас ту ра њу. Ипак, ка да се ана ли-
зи ра са др жај ча со пи са уоч љи во је да је ма ло чла но ва бе о град ског Дру-
штва у њему об ја ви ло при ло ге до кра ја њего вог из ла же ња.
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По сли је пр вих не ко ли ко бро је ва усли је ди ле су и по хва ле За пи си-
ма. Кри ти ка је по зи тив но пи са ла о ра ду Уред ни штва, као и ак тив но сти-
ма Це ти њ ског дру штва у цје ли ни. У по хва ла ма су че сто ис ти ца на име на 
Д. Вук са на и Р. Дра ги ће ви ћа, на ро чи то њихо ви на уч ни кри те ри ју ми у 
ода би ру исто риј ске гра ђе и аутор ских тек сто ва ко је су об ја вљи ва ли у 
ча со пи су.

Упо ре до, при пре ма ју ћи нео п ход не усло ве за на ста вља ње штам па-
ња За пи са, при вре ме на упра ва Дру штва је ра ди ла и на обез бје ђи ва њу 
фи нан сиј ских са ред ста ва «ка ко би се штам па ле по сла ни це ми тр по ли-
та Пе тра I Пе тро ви ћа Њего ша, ко је је за штам пу био спрем но Ду шан 
Вук сан», а ми тро по лит До жић на пи сао пред го вор. О по тре би штам па ња 
по сла ни ца Исто риј ско дру штво је рас пра вља ло на сјед ни ци 3. ја ну а ра 
1935. го ди не. На тој сјед ни ци при су ство вао је за мје ник ба на Зет ске ба-
но ви не Кр сто Пе ро вић, «ко ји је са оп штио да ће бан по мо ћи Дру штво 
ко ли ко до зво ле ма те ри јал не мо гућ но сти», да се од штам па књ и га По сла-
ни ца Пе тра I. Бан Му јо Со чи ца је одо брио Исто риј ском дру штву из нос 
од 30.ооо ди на ра за штам па ње «По сла ни ца ми тро по ли та цр но гор ског 
Пе тра I» - сто ји у из вје шта ју Упра ве под не се ном на го ди шњ ој Скуп шти-
ни Дру штва, одр жа ној 16. фе бру а ра 1936. го ди не. По сла ни це су об ја-
вље не у ти ра жу од 2500 при мје ра ка (књига је про да ва на по ци је ни од 20 
ди на ра). Би ло је то пр во и је ди но ван ред но из да ње Исто риј ског дру штва 
у Це ти њу до апри ла 1941. го ди не. Овим из да њ ем зна чај но су обо га ће на 
са зна ња о по ли тич кој и др жав нич кој ми сли Пе тра I и пле мен ским од но-
си ма у цр но гор ском дру штву с кра ја 18. и пр вих де це ни ја 19. ви је ка.

За ври је ме сво га по сто ја ња це ти њ ско Исто риј ско дру штво одр-
жа ло је осам ре дов них, јед ну ван ред ну и пет го ди шњ их скуп шти на. 
Ше ста го ди шња скуп шти на ни је одр жа на иако је би ла за ка за на за 12. 
ја ну ар 1941. го ди не, јер је мо ра ла би ти од ло же на на нео д ре ђе но ври је-
ме из ви ше раз ло га. До то га је до шло због не по вољ них зим ских усло ва 
(ви со ког сни је га на Це ти њу) и за тим дра ма тич ног ста ња у Ју го сла ви-
ји – мар тов ских до га ђа ја. Па три јарх Г. До жић због ве ли ке за у зе то сти 
па три јар шиј ским ра дом у Бе о гра ду и уче шћем у др жав ним по сло ви ма 
ни је мо гао до ћи да пред сје да ва скуп шти ни, а то ни је мо гао да ура ди 
ни пот пред сјед ник Д. Вук сан, ко ји је та ко ђе жи вио у Бе о гра ду, јер је 
већ био оро ну лог здра вља. Но из са чу ва ног кон цеп та из вје шта ја (не до-
вр ше ног) мо же се са зна ти ка ква је би ла дје лат ност Дру штва и у 1940. 
го ди ни. «То ком 1940. го ди не дру штве ни ча со пис За пи си из ла зио је ре-
дов но сва ко га мје се ца у све ска ма од по 64 стра не ве ли ке осми не, сем 
за мје се це, ју ли, ав густ и сеп тем бар, за ко је је мје се це ча со пис иза шао 
са за ка шњ е њ ем од 10 до 15 да на због то га што је од го вор ни уред ник и 
ко рек тор био на вој ној ду жно сти, а де цем бар ска све ска је иза шла са за-
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ка шњ е њ ем од 10 да на због то га што је ма ши ни ста штам па ри је Обод био 
на вој ној вје жби». Ове по је ди но сти свје до че с ка квом су од го вор но шћу 
од го вор ни уред ник Р. Дра ги ће вић и Уред ни штво ра ди ли на при пре ма њу 
и бла го вре ме ном штам па њу ча со пи са. Рад и од го вор ност Уред ни штва 
је ве о ма по у чан за да на шње ре дак ци је Исто риј ских за пи са и дру гих пе-
ри о дич них пу бли ка ци ја. 

Исто риј ски за пи си у по сље дње ври је ме се штам па ју као че тво ро-
бро је ви, по не кад и са за ка шњ е њ ем од го ди ну-дви је да на, на рав но, без 
ика квог об ја шњ е ња за што се то де ша ва (усме но се на во ди раз лог не до-
ста так фи нан сиј ских сред ста ва). Ако се зна да на у ка ви ше жи ви у ча со-
пи си ма не го у дру гим пу бли ка ци ја ма, он да се мо ра ју обез би је дити усло-
ви да Исто риј ски за пи си ре дов но из ла зе на пољу исто риј ске на у ке.

ОсвртнаисториографскиучинакЗаписа

У дру гој се ри ји иза шло је 76 све за ка За пи са, на го то во 5000 стра-
ни ца. Глав ни за да так Исто риј ског дру штва и Уред ни штва био је об ра да 
исто ри је Цр не Го ре и су сјед них кра је ва, али ча со пис ни је за о би ла зио ни 
те ме из не ких по моћ них исто риј ских на у ка, ет но гра фи је и пра ва. Ипак, 
нај ви ше стра ни ца За пи си су усту пи ли пу бли ко ва њу исто риј ске гра ђе из 
Це ти њ ског ар хи ва. Ова гра ђа је об ја вљи ва на у ру бри ка ма: Исто риј ска 
гра ђа, Ста ра пи сма и Сит ни при ло зи. Та ко са мо у 1935. го ди ни об ја-
вље но је око 550 до ку ме на та, углав ном, у три по ме ну те ру бри ке. Уред-
ни штво је на сто ја ло да све сту ди је, члан ци и рас пра ве бу ду на пи са ни на 
осно ву из вор не гра ђе. 

За пи си из овог пе ри о да су има ли и вр ло ко ри сну и стал ну ру бри ку: 
Стран ци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма, у ко јој су об ја вљи ва не, у пре во ду, 
ка рак те ри стич не рас пра ве, пу то пи си, за па жа ња и ути сци стра на ца о Цр-
ној Го ри и њеним љу ди ма. Сва ова свје до чан ства би ла су ве ли ка но вост 
за чи та о це За пи са, па је ра зу мљи во да је та ру бри ка спа да ла у нај чи та-
ни је. Го то во сву ар хив ску гра ђу за ча со пис при пре мао је Ду шан Д. Вук-
сан, до бар по зна ва лац он да шњ их ар хив ских фон до ва, те је за хва љу ју ћи 
њего вом мар љи вом ра ду у по сле дњ ем мо мен ту са чу ва но до ста из вор них 
до ку ме на та ко ји су по сли је от ко па ва ња из зе мље (1923) би ли већ то ли ко 
оште ће ни од вла ге да се ни је су мо гли да ље одр жа ти у ори ги на лу.

Д. Вук сан је био и нај плод ни ји са рад ник и ове као и пр ве се ри је 
За пи са. Од ја ну а ра 1935. до апри ла 1941. го ди не он је на пи сао низ на уч-
них рас пра ва и об ја вио огро ман број до ку ме на та. О њего вом плод ном 
ра ду нај бо ље го во ри по да так да 3592 стра ни це, од укуп но 4864 стра ни-
це, ко ли ко је штам па но у овој се ри ји ча со пи са, ис пу њ а ва ју при ло зи ко-
ји су по те кли из њего вог пе ра. Пре о ста ле стра ни це ис пу ни ли су дру ги 



31Од Записа до Историјских записа и цетињског ...

до ма ћи и стра ни на уч ни ци и дру ги пи сци. Ме ђу њима нај плод ни ји је 
био Р. Дра ги ће вић, ко ји је Вук са ну у овом ва жном на уч ном по слу мно го 
по ма гао. Р. Дра ги ће вић је та ко ђе об ја вио ра зних при ло га на 716 стра ни-
ца ча со пи са. За хва љу ју ћи ова квом упор ном ра ду уред ни ка и од го вор-
ног уред ни ка, За пи си су успје ли да се одр же, по ста ли су не за мјен љи ви 
и сво је вр сни збор ни ци из вор не гра ђе, без ко је би да љи на уч ни рад на 
по ли тич кој, дру штве ној и кул тур ној исто ри ји Цр не Го ре био ве о ма си-
ро ма шан, го то во не за ми слив.

За пи си из овог пе ри о да су има ли стал ну ру бри ку и за при ка зи ва-
ње но вих сту ди ја, мо но гра фи ја и дру гих дје ла исто риј ског ка рак те ра. 
У овој ру бри ци ре а го ва ло се, ко ли ко су то мо гућ но сти до пу шта ле, на 
све зна чај ни је по ја ве у он да шњ ој исто риј ској на у ци. Ча со пис се на ро-
чи то тру дио, нај че шће ра до ви ма Р. Дра ги ће ви ћа, да про пра ти освр том 
или при ка зом и би ље шком све ва жни је књ и ге, ли те ра ту ру о Цр ној Го ри, 
Бо ки Ко тор ској, Хер це го ви ни и Сан џа ку, че сто на вр ло сми он на чин, 
де ма ски ра ју ћи по је ди не фал си фи ка то ре исто риј ске исти не о про шло-
сти ових кра је ва. Ре а гу ју ћи на раз не шо ви ни стич ке и на ци о на ли стич ке 
члан ке о Цр ној Го ри, За пи си су не тач но сти ма су про ста вља ли исто риј-
ска ар гу мен та, ар хив ску гра ђу, за ла га ли су се за објек ти ван на уч ни при-
ступ у ва ло ри за ци ји исто ри је Цр не Го ре и њене кул ту ре.

Уред ник Ду шан Вук сан и од го вор ни уред ник Ри сто Ј. Дра ги ће-
вић ста вља ли су под на уч ну лу пу и ра до ве та ко ауто ри та тив них исто-
ри ча ра ка кви су би ли: Вла ди мир Ћо ро вић, Ста но је Ста но је вић и дру ги, 
до ду ше, ма њ ег на уч ног ауто ри те та. Њихо вој па жњи ни је из ми ца ло ни 
по вр шно при ка зи ва ње, или пре ћут ки ва ње, по је ди них ва жних до га ђа ја 
из про шло сти Цр не Го ре у школ ским уџ бе ни ци ма. Ча со пис је у тој кри-
ти ци ис пра вљао мно ге гре шке и сла бо сти у уџ бе ни ци ма.

О исто ри ји Цр не Го ре у овом пе ри о ду (а не ки и у пр вој се ри ји 
За пи са) нај ви ше ра до ва су на пи са ли: Ду шан Вук сан, Ри сто Ј. Дра ги ће-
вић, др Пе тар И. По по вић, а по је ди ним при ло зи ма су се ја вља ли и: Са во 
Ву ле тић, Јо ван Ма гов че вић, Ви до Лат ко вић, Љу бо мир Дур ко вић-Јак-
шић, Љу бо Вла чић, Ри сто Шу шљић, др Ђор ђе Ра до и чић, Ми та Кли цан, 
Ан дри ја Ла и но вић, др Јан ко вић, др Ми лан Пре лог, др Ми лан Ре ше тар, 
Бра ни слав Ђур ђев, пољ ски исто ри чар Х. Ба тов ски и др. Не ки од њих, 
по ред Вук са на, ко ји је ре дов но при пре мао ар хив ску гра ђу за стал не ру-
бри ке За пи са, та ко ђе су об ја вљи ва ли исто риј ску гра ђу: др Пе тар И. По-
по вић, Ри сто Ј. Дра ги ће вић, А. Ла и но вић, Б. Ђур ђев и дру ги.

Гра ђу из прав не исто ри је об ја вљи ва ли су пољ ски на уч ник Ста ни-
слав Бо ров ски и Ду шан Вук сан. Бо ров ски, ко ји је про у ча вао цр но гор ско 
пра во,углав ном, на осно ву гра ђе из Ар хи ва Вал та за ра Бо ги ши ћа у Цав-
та ту, об ја вио је и не ко ли ко за па же них прав них рас пра ва. И Д. Вук сан 
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је пу бли ко вао дио гра ђе о В. Бо ги ши ћу, по зна том пи сцу цр но гор ског 
Оп штег имо вин ског за ко ни ка.

Ет но гра фи јом су се ба ви ли: Ми тар Вла хо вић, Јо ван Вук ма но вић, 
Влај ко Вла хо вић, Д. Си но бад, Д. Вук сан, Ра до слав Ве шо вић и дру ги.

У ру бри ци Стран ци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма пре во ђе не су 
ка рак те ри стич не ре пор та же, пу то пи си и члан ци ко је су пи са ли стра ни 
ауто ри по сли је сво јих по сје та Цр ној Го ри, као: Ви а ла де Со ми ер, Гу-
став Раш, Је гор Ко ва љев ски, Алек сан дар Алек сан дров, В. Дан тон, А.А. 
Фран ки, Е. Мит форт, Х. Лард, Бер нард Шварц и дру ги. Ме ђу њима би ло 
је и вр ло ис так ну тих на уч ни ка. Тек сто ве ино стра них пи са ца о Цр ној Го-
ри пре во ди ли су: др Ми ло рад Шо шкић, Ни ко ла Рот, Ан дри ја Ла и но вић, 
Или ја Ба три ће вић и Мир ко Ме де ни ца – сви чла но ви цетињског Исто-
риј ског дру штва. Ова ру бри ка је била ра до чи та на, а ма те ри јал ко ји је 
до но си ла имао је ди је лом из вор ни ка рак тер, јер се ра ди ло о пу то пи си ма 
и дру гим ка зи ва њ и ма зна чај ним за са гле да ва ње по је ди них пе ри о да цр-
но гор ске исто ри је.

У Запи сима су са ра ђи ва ли и исто ри ча ри ван Цр не Го ре, од но сно 
и они на уч ни ци ко ји ни је су би ли ро дом Цр но гор ци. Ме ђу са рад ни ци ма 
из дру гих кра је ва Ју го сла ви је би ло је и вр ло углед них на уч ни ка, као: др 
Алек са Ивић, др Дра го слав Стра њ а ко вић, др Ра до слав Пе ро вић, Да ни-
ца Јан ко вић и дру ги. Од ис так ну тих ино стра них на уч ни ка са ра ђи ва ли 
су др Хен рик Ба тов ски, проф. Уни вер зи те та у Кра ко ву (Те ри то ри јал ни 
раз вој Цр не Го ре), Гу став фон Хуп ке (Ди пло ма ти ја у Цр ној Го ри), за тим 
др Ста ни слав Бо ров ски и дру ги.

У на уч ној и ши рој кул тур ној јав но сти За пи си су из го ди не у го-
ди ну све ви ше сти ца ли углед се ри о зног на уч ног ча со пи са. О то ме су 
из ре че не оцје не у Ју го сло вен ском исто риј ском ча со пи су (на при мјер, 
углед ног исто ри ча ра Вик то ра Но ва ка).

У дру гом пе ри о ду свог из ла же ња За пи си су об ја ви ли око три хи-
ља де но вих ар хив ских до ку ме на та у ра зним ру бри ка ма. И об ја вље ни 
члан ци и рас пра ве пи са ни су на «осно ву ра ни је не по зна те ар хив ске гра-
ђе», па су, чак, и «мно ги при ка зи но вих књ и га и чла на ка у ко ји ма је 
ри јеч о Цр ној Го ри, ис пра вља ни и до пу њ а ва ни по да ци ма из ар хив ских-
до ку ме на та». Та ко су За пи си, од ја ну а ра 1935. до апри ла 1941. го ди не 
«по ста ли», ка же Р. Дра ги ће вић, «нео п ход ни свим на уч ним рад ни ци ма 
ко ји су же ље ли да со лид но и струч но ра де на по ли тич кој и кул тур ној 
исто ри ји Цр не Го ре».

За пи си су би ли до бро при хва ће ни у свим југословенским кул тур-
ним цен три ма. Пу тем раз мје не пла си ра ни су и при ка зи ва ни у углед ним 
ча со пи си ма ко ји су из ла зи ли у Бе о гра ду, За гре бу, Но вом Са ду, Ско пљу, 
Са ра је ву, Љу бља ни, Ма ри бо ру и дру гим гра до ви ма Ју го сла ви је. Уред-
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ни штво је вр ши ло раз мје ну и са ре дак ци ја ма ве о ма углед них на уч них 
ча со пи са из Вар ша ве, Бер ли на, Пра га, Љво ва, Со фи је, Ска дра, Кра ко ва 
и дру гих ино стра них на уч них цен та ра, а од 1940. го ди не и са на уч ним 
ин сти ту ци ја ма у СССР-у.

Април ски рат и бр за ка та стро фа Кра ље ви не Ју го сла ви је озна чи ли 
су крај пред рат ног из ла же ња За пи са.

Ита ли јан ске оку па тор ске вла сти и При вре ме ни цр но гор ски ко-
ми тет, као ор ган у слу жби Ри ма, по ку ша ва ли су да при до би ју чла но ве 
Исто риј ског дру штва и од го вор ног уред ни ка Ри ста Дра ги ће ви ћа, већ у 
ма ју 1941. го ди не, да на ста ве са ра дом и из да ва њ ем За пи са, «јер је са да 
за њих пра во ври је ме», сма тра ли су се па ра ти сти у слу жби оку па то ра. 
Ме ђу тим, на го во ри пред став ни ка При вре ме ног цр но гор ског ко ми те та и 
ита ли јан ских оку па ционих вла сти, ко је су же ље ле да на ста вља њ ем ра да 
Исто риј ског дру штва у Це ти њу и из да ва њ ем њего вог ча со пи са ство ре 
код цр но гор ског на ро да ути сак о «нор мал ном» кул тур ном и на уч ном 
жи во ту у Цр ној Го ри али у усло ви ма Му со ли ни је вог фа ши стич ког по-
рет ка, ни је су при хва та ни од Дру штва и Уред ни штва За пи са. С оку па ци-
јом зе мље Исто риј ско дру штво је пре ста ло са ра дом, а његов пред сјед-
ник срп ски па три јарх др Га ври ло До жић, због свог ан ти фа ши стич ког 
ста ва, по стао је за ро бље ник Хи тле ро ве Њемач ке и убр зо ухап шен од-
но сно кон фи ни ран у Ра ко ви цу и Пан че во, а 1944. го ди не и ин тер ни ран 
у зло гла сни Хи тлерв ло гор у Да хау. И ка сни је су чи њ е ни по ку ша ји и 
оку па то ра и њего вих до ма ћих слу гу да се ма кар Ри сто Дра ги ће вић при-
до би је за на ста вља ње ра да на из да ва њу За пи са, али све је то би ло без-
у спје шно.

Ка да се да нас са ове исто риј ске дис тан це чи ни осврт на рад Исто-
риј ског дру штва у Це ти њу и његов ор ган За пи се, без пре тје ри ва ња се 
мо же ре ћи да су они, узе то у цје ли ни, пред ста вља ли је дан од нај круп-
ни јих до га ђа ја и кул тур них по ја ва у ме ђу рат ној исто ри ји Цр не Го ре. 
Од ју ла 1927. до апри ла 1941. го ди не (са пре ки дом од ма ја 1933. до 1. 
ја ну а ра 1935) овај ча со пис – у 146 мје сеч них и дво мје сеч них све са ка на 
9.280 стра на – пу бли ко вао је дра го цје ну гра ђу нај ви ше, из фон до ва Це-
ти њ ског ар хи ва, за тим зна тан број чла на ка, ма њ их сту ди ја, рас пра ва и 
ра зних дру гих исто ри о граф ских при ло га, углав ном пи са них на осно ву 
из вор не до ку мен та ци је.

Ду го го ди шње из ла же ње овога ча со пи са пред ста вља вр ло зна ча-
јан до га ђај уоп ште у исто ри ји кул ту ре цр но гор ског на ро да. Њего вом 
по ја вом и из ла же њ ем оби ље жен је у ства ри ме ђу рат ни пе ри од у раз-
вит ку цр но гор ске исто ри о гра фи је. Ни јед но гла си ло, ка ко на уч но та ко и 
књ и жев но, при је то га и све до 1941. го ди не, ни је ни при бли жно из вр-
ши ло та ко сна жан ути цај на раз вој на уч не исто риј ске ми сли, па и књ и-
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жев ног дје ло ва ња у Цр ној Го ри, као што су то учи ни ли За пи си, до при-
но се ћи афир ма ци ји исто ри је, кул ту ре и на ци о нал не ин ди ви ду ал но сти 
Цр но го ра ца. Исто риј ско дру штво као осни вач и вла сник ча со пи са (од 
1935) то му је омо гу ћи ло. На стра ни ца ма пред рат них За пи са са бра но 
је то ли ко гра ђе да је она по ста ла бла го огром не на у чне ври јед но сти, 
не за о би ла зан из вор за исто ри ча ре, со ци о ло ге, прав ни ке, ет но гра фе и 
на уч ни ке дру гих исто ри ји срод них на уч них ди сци пли на. Њего ве стра-
ни це са др же и до ста исто риј ских, прав но-исто риј ских, ет но граф ских 
и дру гих сту ди ја, рас пра ва и при ло га ко ји освје тља ва ју мно ге аспек те, 
ра зна пи та ња, до га ђа је, раз до бља и по ја ве од бит ног зна ча ја за ра зу-
ми је ва ње цје ло куп не про шло сти Цр не Го ре и њене кул тур не ба шти не, 
њеног ет но са и цје ло куп ног ду хов ног би ћа. Све што су За пи си об ја ви ли 
у пред рат ном пе ри о ду из ла же ња пред ста вља бо га ту кул тур ну ба шти ну 
без ко је се не би мо гли на уч но осви је тли ти мно ги про бле ми из исто ри је 
Цр не Го ре, па, на рав но, и њеног са вре ме ног дру штва. Исто риј ски по-
зи ти ви зам као ме тод био је на гла шен у рас пра ва ма, сту ди ја ма и дру гим 
на уч ним при ло зи ма об ја вље ним у За пи си ма. Јер, ча со пис ни је успи је-
вао, из објек тив них и су бјек тив них раз ло га, да се у све му уз диг не на 
ни во ко ји је би ла по сти гла исто риј ска на у ка оно га вре ме на у не ким дру-
гим ју жно сло вен ским зе мља ма. Али без об зи ра на то он је за ду жио и 
цр но гор ску и оп штеју го сло вен ску исто ри о гра фи ју то ли ко да је и да нас 
не за о би ла зан из вор исто риј ских са зна ња.

Би ло је ве о ма зна чај но што се у За пи си ма њего ва ла и на уч на кри-
ти ка, без ко је не ма уз ле та у на у ци. Цр но гор ска оно вре ме на исто ри о-
граф ска на уч на ми сао у те о риј ском и ме то до ло шком схва та њу исто ри је 
(као дру штве ног раз во ја), ме ђу тим, ни је из ла зи ла из окви ра еру ди циј ско-
ге не тич ког смје ра, ко ји је у европ ској исто ри о гра фи ји – био уте ме љен 
још у 19. ви је ку. Али и еру ди циј ско-ге не тич ки смјер, ко ји је по сте пе но 
афир ми сан у За пи си ма, зна чио је ве ли ки на уч ни ис ко рак у цр но гор ској 
на уч ној исто ри о гра фи ји. Нај ве ћи до мет еру ди циј ског смје ра у исто ри о-
гра фи ји Цр не Го ре, из ме ђу два свјет ска ра та, пред ста вља ла је ге не тич-
ка исто ри о гра фи ја ко ја је на сто ја ла да ана ли зом из во ра од го во ри на 
основ но пи та ње: Ка ко је и за што на стао по је ди ни исто риј ски до га ђај, 
по ја ва и чи њ е ни ца? Већ са мим тим што су цр но гор ски исто ри ча ри оку-
пље ни око За пи са по ста вља ли ово пи та ње и по ку ша ва ли да на њега 
од го воре за до во ља ва ли су основ ни за хтјев исто риј ске на у ке. А то је био 
зна тан и зна ча јан на пре дак у раз во ју цр но гор ске исто ри о гра фи је.

Упра во том про гре су ве ли ки до при нос су да ли исто ри ча ри ко ји 
су по кре ну ли, усмје ра ва ли и хра ни ли из вор ном гра ђом и сво јим дру-
гим ра до ви ма За пи се, као пр ви и у то вријеме је ди ни на уч ни исто ри о-
граф ски ча со пис у нас.
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ОснивањеДруштваисторичараЦрнеГоре1947.и
обноваЗаписа–Историјскихзаписа1948.године

По сли је за вр шет ка Дру гог свјет ског ра та 1945. го ди не на ста ла је 
но ва ета па у раз вит ку Цр не Го ре као фе де рал не др жа ве у скло пу но ве 
Ју го сло вен ске Фе де ра ци је. Цр на Го ра је та ко по ста ла рав но пра ван др-
жав ни су бје кат са оста лим ре пу бли ка ма у Ју го сло вен ској Фе де ра ци ји, 
и сте кла усло ве да раз ви ја и уна пре ђу је сво ју на у ку и на ци о нал ну кул-
ту ру. Ти но ви усло ви не по сред но, и нај при је, има ли су ути цај на раз вој 
исто риј ске на у ке у Цр ној Го ри.

На те ме љи ма и тра ди ци ји це ти њ ског Исто риј ског дру штва 10. 
ок то бра 1947. го ди не на Це ти њу је осно ва но Исто риј ско дру штво НР 
Цр не Го ре, ко је је на осно ву устав них про мје на из вр ше них 1963. го ди не 
до би ло сво је да на шње име – Дру штво исто ри ча ра Цр не Го ре. Ко ли ко 
је но ва власт при да ва ла ва жно ст осни ва њу Исто риј ског дру штва НР Цр-
не Го ре мо же се ви дје ти по то ме што су осни вач кој скуп шти ни, по ред 
знат ног бро ја исто ри ча ра и дру гих го сти ју, при су ство ва ли и пред сјед-
ник Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не НР Цр не Го ре Ми лош Ра шо вић и 
пред сјед ник вла де НР Цр не Го ре Бла жо Јо ва но вић. Скуп шти ну је у име 
Ми ни стар ства про свје те по здра вио Ми лу тин Сто јо вић, по моћ ник ми-
ни стра. На Скуп шти ни су усво је на Пра ви ла Исто риј ског дру штва и иза-
бра ни Управ ни и Над зор ни од бор и Суд ча сти. За пред сјед ни ка Исто риј-
ског дру штва и Управ ног од бо ра иза бран је Ја гош Јо ва но вић, про фе сор 
и ди рек тор Ви ше пе да го шке шко ле на Це ти њу, за пот пред сјед ни ка Јо ван 
Иво вић, про фе сор и бла гај ник Во јин Ву ко вић, про фе сор. У Управ ни од-
бор су иза бра ни још ови чла но ви: про фе со ри Ђу ро Мр ва ље вић, Ми лан 
Ми ло ше вић и Па вић Ђу кић. У Над зор ни од бор су иза бра ни про фе со ри: 
Бо гић Кне же вић, Мар ко Бо шко вић и Мом чи ло По лек сић, а за чла но ве 
Су да ча сти: Пе тар Ком не нић, Игњ а ти је Зло ко вић и Ми лан Ву ја чић.

Већ и са мо име но во о сно ва ног Исто риј ског дру штва НР Цр не Го-
ре го во ри ло је да је његов рад био по ста вљен на знат но ши рој дру штве-
ној и кул тур ној осно ви и на уч но-струч ним за да ци ма у од но су на оне 
за дат ке ко је је има ло пред рат но це ти њ ско Исто риј ско дру штво, чи јим се 
ис ку стви ма и имо ви ном ко ри сти ло. На и ме, Исто риј ско дру штво НР Цр-
не Го ре има ло је за да так да од го во ри, при је све га, са вре ме ни јим по тре-
ба ма на уч но-ис тра жи вач ког ра да на про у ча ва њу не са мо по ли тич ке и 
кул тур не не го и цје ло куп не про шло сти Цр не Го ре. И не са мо то. Његов 
за да так био је и да оку пи све оне струч не и на уч не сна ге, на став ни ке 
исто ри је па и дру ге љу би те ље про шло сти (раз не ис тра жи ва че, ама те ре и 
дру ге) и да та ко ор га ни зо ва но по ма же на уч но-ис тра жи вач ки рад, по пу-
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ла ри ше ре зул та те исто риј ске на у ке,уна пре ђу је на ста ву исто ри је у шко-
ла ма, до при но си струч ном обра зо ва њу на став ног ка дра и дру гог члан-
ства, под сти че рад на при ку пља њу, за шти ти и об ја вљи ва њу ар хив ске 
гра ђе, да струч но и ор га ни за ци о но по ма же за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
и ма те ри јал них оста та ка про шло сти и дру гих кул тур но-исто риј ских до-
ба ра. Осни ва њ ем Исто риј ског дру штва Цр не Го ре би ло је пред ви ђе но и 
по кре та ње њего вог ор га на – ча со пи са. Дру штво је пр вих го ди на сво га 
дје ло ва ња при лич но тру да уло жи ло да се што при је раз ви ју слу жбе и са-
мо стал не уста но ве (ар хив ске и, до не кле, о за шти ти спо ме ни ка). Прав но 
оно је на сли је ди ло сву имо ви ну, ар хив ску и фи нан сиј ска сред ства бив-
шег це ти њ ског Исто риј ског дру штва.

Исто риј ско дру штво Цр не Го ре, од мах по свом кон сти ту и са њу, 
при сту пи ло је об но ви пред рат них За пи са, про ши рив ши им на зив – 
Исто риј ски за пи си (пр ви број књ. I, св. 1-2, за ја ну ар и фе бру ар), иза-
шао је на Це ти њу 1948. го ди не. Пр ве че ти ри го ди не Исто риј ски за пи си, 
из ла зи ли су као ор ган Исто риј ског дру штва, а од 1952. до 1959. го ди не, 
као ор ган Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре, а од он да до да нас као 
за јед нич ко гла си ло Исто риј ског ин сти ту та и Дру штва исто ри ча ра Црне 
Горе.

О исто ри о граф ском учин ку За пи са – Исто риј ских за пи са писали 
смо по во дом пе де се то го ди шњ и це њихо вог из ла же ња. (Ви дје ти: «Исто-
риј ски за пи си» - те мељ цр но гор ске исто ри о гра фи је. По во дом пе де се-
то го ди шњ и це из ла же ња (1927-1977). – (Ју го сло вен ски исто риј ски ча-
со пис, 16/1977, 3-4, 155-185).

До при нос Исто риј ских за пи са исто риј ској на у ци у по сље дњ их 
три де сет го ди на њихо вог из ла же ња по себ на је те ма. Др жимо да ће тај 
пе ри од би ти пред мет об ра де не ког дру гог ре фе ра та по во дом овог ју би-
ле ја.
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По чет ком ју ла 2007. го ди не на вр ши ло се осам де сет го ди на од по-
кре та ња ча со пи са За пи са на Це ти њу 1927. го ди не, од но сно Исто риј-
ских за пи са од ја ну а ра 1948. го ди не. По кре ну ти у ври је ме ка да се Цр на 
Го ра у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на ла зи ла на мар ги ни по ли-
тич ких и кул тур них зби ва ња, они су по сте пе но кр чи ли пут књи жев ном, 
на уч ном, по ли тич ком и дру штве ном пре по зна ва њу цр но гор ског на ци о-
нал ног и др жав но прав ног иден ти те та. Њи хо ва осам де це ни ја ду га тра-
ди ци ја чи ни их нај зна чај ни јим ства ра лач ким упо ри штем оно вре ме не и 
да на шње цр но гор ске исто ри о гра фи је. Би бли о гра фи ја ча со пи са За пи си 
- Исто риј ски за пи си 1927-2007, ко ју је Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре 
об ја вио по во дом ове го ди шњи це, са укуп но 5.060 би бли о граф ских је ди-
ни ца, сво је вр сно је свје до чан ство о ње го вој плод ној, ду гој, зна ме ни тој 
и све стра ној ми си ји у на у ци и кул ту ри Цр не Го ре и Ју го сла ви је. Пу бли-
ко ван пре те жно у сло же ним по ли тич ким окол но сти ма и фи нан сиј ским 
те шко ћа ма, он је за хва љу ју ћи са др жа ји ма одо ље вао свим ис ку ше њи ма, 
та ко да су ње го ви чи та ци и ко ри сни ци у са др жа ји ма на ла зи ли по треб на 
и ко ри сна са зна ња из по ли тич ке, кул тур не, дру штве но-еко ном ске, вој-
не, кон фе си о нал не, прав не и ет нич ке исто ри је, ет но ло ги је, ар хе о ло ги-
је, исто ри је умјет но сти и ни за дру гих струч них и на уч них ди сци пли на, 
пре вен стве но са не ка да шњих и да на шњих про сто ра Цр не Го ре.

Ово не про цје њи во бо гат ство ства ра лач ког ра да у раз ли чи тим 
идеј ним, дру штве ним, кул ту ро ло шким и идо ло шким усло ви ма, да нас 
је ри зни ца зна ња, по у зда ни и не за о би ла зни из вор за про у ча ва ње и пи-
са ње исто ри је Цр не Го ре, од нај ста ри је ње не дав ни не до са вре ме но сти. 
Ри је дак је слу чај на ра ни јем за јед нич ком ју го сло вен ском про сто ру, а 
по го то во у Цр ној Го ри, да еди ци ја одо ли по ли тич ким и број ним дру-
* Аутор је директор Историјског института.
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гим ис ку ше њи ма и зна ча јем сво јих са др жа ја по ста не сво је вр сна ри зни-
ца зна ња из ова ко ши ро ког спек тра на ве де них обла сти. Сто га се овим 
по во дом мо же ре ћи да је по кре та ње За пи са под уред ни штвом Ду ша на 
Вук са на, зна ме ни тог на уч ног по сле ни ка и ам би ци о зног уред ни штва 
ко је су чи ни ли мла ди вр сни ства ра о ци - про фе со ри Це тињ ске гим на-
зи је Ви до Лат ко вић, Или ја Зо рић, Ми лан Ву ки ће вић и Ра до слав Ме-
де ни ца, тог да ле ког 1. ју ла 1927. го ди не, би ло ви зи о нар ски по ду хват 
ко ји је оби ље жио и у нај ве ћем ди је лу ства рао са вре ме ну цр но гор ску 
исто ри о гра фи ју.

Су о ча ва ње са идеј но по ли тиц ки мо ти ви са ним ди ле ма ма око 
оправ да но сти по кре та ња ча со пи са на Це ти њу скоп ча но и са фи нан сиј-
ским те шко ћа ма, пре ва зи ла же но је ква ли тет ним при ло зи ма и ре дов ним 
из ла же њем. У осми шља ва њу са др жа ја ове еди ци је, Вук сан ће у јед ном 
од из вје шта ја, по во дом при го во ра ре дак ци ји да се пре ви ше ба ве Цр ном 
Го ром, на гла си ти: «За пи си ма се че сто при го ва ра ло да су су ви ше цр но-
гор ски, а они ни је су ни мо гли би ти дру га чи ји... Од Цр но гор ке тре ба ло је 
че ка ти 50 го ди на да Цр но гор ци мо гу из да ва ти ча со пис.» Упр кос ова квој 
за мјер ци За пи си су би ли ши ро ко отво ре ни за ауто ре са чи та вог оно-
вре ме ног ју го сло вен ског про сто ра,као пре вас ход но књи жев но-исто риј-
ски ча со пис. На ње го вим стра ни ца ма, упра во пр вих го ди на из ла же ња, 
раз ви ја ла се књи жев но-кри тич ка ми сао по кре та со ци јал не ли те ра ту ре 
у Цр ној Го ри, за сно ва на на уни вер зал ним прин ци пи ма по је ди нач них 
и ко лек тив них пра ва, со ци јал не и на ци о нал не прав де у го ди на ма на ди-
ра ња фа ши зма. За пи си су, за пра во, у том пр вом пе то го ди шту свог из-
ла же ња по ста ли сна жно упо ри ште цр но гор ског књи жев ног и на уч ног 
ства ра ла штва. Од ја ну а ра 1935. до Април ског ра та 1941, ка да су би ли 
гла сник Це тињ ског исто риј ског дру штва, ам би ци ја при ку пља ња ар хив-
ске гра де, ко ја се од но си на по ли тич ку и кул тур ну исто ри ју Цр не Го ре, 
про фи ли са ла га је у пре те жно исто риј ску али и књи жев ну и етнграф ску 
еди ци ју. На и ме, у све ска ма об ја вље ним у овом пе ри о ду, члан ци и при-
ло зи из исто ри је и пу бли ко ва на ар хив ска гра ђа, спа ше на од да љег про-
па да ња усљед ло ших усло ва чу ва ња, пред ста вља ју из у зет но дра го цјен 
до при нос ра свје тља ва њу чи ње ни ца о про шло сти Цр не Го ре и спа ша ва-
њу угро же них ар хи ва ли ја.

За ври је ме Дру гог свјет ског ра та За пи си ни је су из ла зи ли, та ко да 
се њи хо ва да ља ми си ја на ста вља у но во на ста лим и бит но из ми је ње ним 
по ли тич ким окол но сти ма по чет ком ја ну а ра 1948. на Це ти њу под на зи-
вом Исто риј ски за пи си, као еди ци јом Исто риј ског дру штва На род не 
Ре пу бли ке Цр не Го ре и та да осно ва ног Исто риј ског ин сти ту та.

У бо га тој про дук ци ји ча со пи са од та да до ове го ди не, пре вас ход-
но исто ри о граф ска те ма ти ка за сту пље на је у мно штву чла на ка, сту ди ја 
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и при ло га из обла сти др жав но прав ног, дру штве но-еко ном ског и кул-
тур ног раз во ја Цр не Го ре. У њи ма су са др жа на број на исто ри о граф ски 
об ра ђе на пи та ња из ме ђу на род них и ме ђу на ци о нал них од но са, спољ-
не по ли ти ке, при вред ног раз во ја, еко ном ских и де мо граф ских кре та ња, 
се о ба и ми гра ци ја, од но са цр кве и др жа ве, рад нич ких по кре та, за тим 
вр ло сло же них од но са Цр не Го ре са Осман ском им пе риј ом, Мле тач ком 
Ре пу бли ком, Ру си јом, Аустри јом и Аустро-Угар ском, Ита ли јом, Ње мач-
ком, Фран цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом, Ср би јом, Грч ком, Бу гар ском и 
ни зом дру гих зе ма ља. Број ни члан ци, сту ди је и при ло зи од но се се на 
по ли тич ки и прав ни жи вот Цр не Го ре и на ста нак и раз вој цр но гор ских 
ин сти ту ци ја у ње ној но во вје ков ној исто ри ји. Ту су и зна чај ни при ло зи 
из ет но ло ги је, књи жев но сти, пе да го ги је, те о ло ги је, ар хе о ло ги је, ан тро-
по ло ги је, фол кло ри сти ке, со ци јал не по ли ти ке, кул ту ре жи вље ња, дру-
штве ног и при ват ног жи во та.

У обла сти књи жев но сти, је зи ка и лин гви сти ке, об ра ђе на су број-
на пи та ња фи ло ло ги је, лек си ко гра фи је и пре во ђе ња. Ту су днев ни ци, 
пу то пи си, ре пор та же, ле ген де, ми то ви, при че и бај ке из оби ља на род не 
књи жев но сти.

Дра го цје на са зна ња са др же исто ри о граф ски тек сто ви у ко ји ма се 
раз ма тра ју те о ри ја и фи ло зо фи ја исто ри је, ар хив ски из во ри и ли те ра-
ту ра, кул тур на исто ри ја Цр не Го ре и ње не ве зе са су сјед ним и дру гим 
европ ским др жа ва ма, исто ри ја Бал ка на, Ме ди те ра на, Ју го и сточ не Евро-
пе и сви је та, као и пи та ња по ли тич ких, рат них и ди пло мат ских ве за са 
Мле тач ком Ре пу бли ком, Ото ман ском, Хаб збур шком и Ру ском им пе риј 
ом, Ср би јом, Фран цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом и Ита ли јом.

Ра то ви и рат на зби ва ња чи не сва ка ко зна ча јан дио ча со пи сне про-
дук ци је, да те у до ку мен ти ма о рат ним до га ђа њи ма из про шло сти Цр не 
Го ре, по го то во они ма ко ји се од но се на цр но гор ско-тур ско ра то ва ње, 
са рад њу и ин ци ден те са Мле тач ком Ре пу бли ком и Ду бров ним,су ко бе и 
по ку ша је са рад ње са фра цу ским вла сти ма у ври је ме пре вла сти над Бо-
ком ко тор ском, по бје де на Мар ти но ви ћи ма и Кру си ма, Гра хов цу, Вуч-
јем до лу, Фун ди ни, бал кан ским ра то ви ма, Пр ви и Дру ги свјет ски рат и 
Цр на Го ра у ју го сло вен ској ре во лу ци ји.

Бу ду ћи да су про у ча ва њу исто ри је Цр не Го ре, ње не кул тур не, на-
ци о нал не и др жав не ин ди ви ду ал но сти све ре дак ци је ча а со пи са при ла-
зи ле на уч но и кри тич ки, ко ли ко су по ли тич ке окол но сти до зво ља вле, 
мно га пи та ња и ди ле ме око пре ци зи ра ња спор них да ту ма, до га дја ја и 
лич но сти успје шно су раз ри је ше ни. Упр кос то ме по тре ба за раз ви је-
ни јом кри тич ком исто ри о гра фи јом оста је ве ли ка и трај на оба ве за свих 
ре дак ци ја овог пре сти жног исто риј ског ча со пи са.
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*
То ком XX ви је ка цр но гор ску исто ри о гра фи ју де тер ми ни са ла су 

број на огра ни че ња ме ђу ко ји ма у пр вој по ло ви ни ви је ка ва ља под сје-
ти ти на она ко ја су ру ши ла и за ти ра ла на ци о нал ни и др жав но прав ни 
иден ти тет, а то ком дру ге по ло ви не, по ступ но обез бје ђи ва ла ин сти ту-
ци о нал но уз ра ста ње у по ли тич ки и иде о ло шки оиви че ним пре ми са ма, 
ју го сло вен ски исто ри о граф ски мо дел, по себ но сти ко је не ће угро жа-
ва ти иде а ле за јед ни штва. Са гле да ни са по зи ци ја та квих мо гућ но сти, 
из ну ђе них или уред нич ки при ла го ђа ва них са др жа ја, уви јек би ра них 
са осо би тим осје ћа њем за ствар но и мо гу ће, без пре тен ци о зно сти, уз 
по што ва ње основ них прин ци па стру ке,хра ње них аутор ским ра до ви-
ма из ни за ху ма ни стич ких ди сци пли на ко је су исто ри о граф ски до мет 
ове еди ци је учи ни ле бо га тим и нео п ход ним за пот пу ни ја са зна ње и ра-
зу ми је ва ње тур бу лент них про це са XX ви је ка, Исто риј ски за пи си су 
оста ви ли сва ка ко нај ду бљи траг у ства ра њу и фор му ли са њу прин ци па 
цр но гор ске исто ри о гра фи је. Они су сво је вр сна исто ри ја ове исто ри о-
гра фи је ко ја, на жа лост, без ду бљих ме то до ло шких раз ло га, ко ра ча спо-
ро ка иза зо ви ма са вре ме но сти, на ро чи то у по тре би за вр шет ка по сто је-
ће и ства ра ња но вих еди ци ја исто ри је Цр не Го ре. Ду бо ки и тек ин тер-
ди сци пли нар но са гле ди ви тра го ви про шло сти Цр не Го ре још ни је су 
из вор но уби ци ра ни, на уч но об ра ђе ни, а они до са да по зна ти не ри јет ко 
су ва ло ри зо ва ни у мје ри ко ја зах ти је ва но во ту ма че ње, пре ци зи ра ње и 
пре вред но ва ње. Ми ле ни јум ско са гле да ва ње др жав но прав не тра ди ци је 
Цр не Го ре у кон тек сту ме ди те ран ске, бал кан ске и европ ске исто ри је 
чи ни ову еди ци ју по треб ном за бо ље ра зу ми је ва ње зна ча ја ње не про-
шло сти у са вре ме но сти и пре по зна тљи во сти у европ ском до му др жа ва 
и на ро да. Ми си ја овог ча со пи са, ево већ осам де це ни ја, трај но је од ре-
ђе на, а њен учи нак се мо же са гле да ва ти из угла свих у њој за сту пље них 
ди сци пли на, по себ но исто ри је и књи жев но сти. Сто га да нас, сво ђе ње 
ча со пи са на че тво ро бр о је ве, јед ном го ди шње, опа сност је ко ја се мо-
ра пре ва зи ћи ве ћом бри гом дру штва и за ин те ре со ва но шћу исто ри ча ра 
ко ји се ба ве по ли тич ком, прав ном, еко ном ском и кул тур ном исто ри-
јом. Ча со пис мо ра оста ти као и до са да гла си ло и срод них на уч них 
ди сци пли на, као Што су ар хе о ло ги ја, ет но ло ги ја, исто ри ја умјет но сти, 
ан тро по ло ги ја, со ци о ло ги ја и по ли ти ко ло ги ја, упра во због не до стат ка 
ча со пи са из обла сти по ме ну тих на уч них ди сци пли на. Ти ме би по сто је-
ће бо гат ство зна ња о про шло сти Цр не Го ре дје ло ва ло под сти цај но на 
иза зо ве са вре ме но сти ко ји нео д ло жно тра же ва ло ри зо ва ње при је ђе ног 
пу та и ефи ка сни ји ис тра жи вач ки по сту пак за са вре ме не по тре бе дру-
штва. У пи та њу је на су шна по тре ба да се сва ко днев не спо зна је оп штих 
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и по је ди нач них до га ђа ња, зби ва ња и про це са об ли ку ју као ре ал на, али 
и ре ла тив на про шлост, за ви сна од ври јед но сти и су бјек тив но сти ко ри-
шће них чи ње ни ца као из во ра са зна ња.

За Исто риј ске за пи се, чи ји су са др жа ји сва ка ко по уз дан из вор зна-
ња о про шло сти, ту мач оно вре ме но сти и са вре ме но сти и че сто ви зи о нар 
до ла зе ћег, ве ће ра зу ми је ва ње ње го ве ми си је у но во на ста лим др жав ним 
и ме ђу на род ним окол но сти ма под сти цај но би дје ло ва ло на ефи ка сни је 
ре а ли зо ва ње број них иза зо ва пред ко ји ма се да нас на ла зи цр но гор ска 
исто ри о гра фи ја. Исто риј ски за пи си су по у зда но пи са но свје до чан ство 
о Цр ној Го ри и сво је вр сни свје док ње ног упор ног ин те лек ту ал ног на-
сто ја ња уред ни ка и број них са рад ни ка у по ве зи ва њу ра су тог мо за и ка 
цр но гор ске про шло сти, вра ћа њу по ли тич ког и на ци о нал ног иден ти те-
та, ус по ста вља њу и гра ђе њу др жав но прав ног кон ти ну и те та и об ли ко ва-
њу ње ног са вре ме ног ет но-кул тур ног, мул ти кон фе си о нал ног и гра ђан-
ског по лил тич ког плу ра ли те та. Без овог ча со пи са се не мо же за ми сли ти 
по зна ва ње про шло сти Цр не Го ре и ње ног ме ди те ран ског, бал кан ског и 
европ ског би ћа.

Упра во за то, мо же се ре ћи да су За пи си, од но сно Исто риј ски за-
пи си, осам де сет го ди на ду га при ча о про шло сти и са вре ме но сти, оиви-
че на аутор ским ви зи ја ма чи ње ним с на мје ром да свје до че о ак те ри ма 
до га ђа ња, по ја ва и зби ва ња. Ако и ову њи хо ву го ди шњи цу, као и прет-
ход не, пра ти уоби ча је ни ла ска ви на зив да су нај по у зда ни ја ба шти на за 
про у ча ва ње, ис тра жи ва ње и об ли ко ва ње укуп не про шло сти Цр не Го ре 
и ње ног окру же ња, не ма раз ло га да овим освр том на ње го ву све стра ну 
на уч ну ми си ју учи ни мо апел над ле жним др жав ним ин сти ту ци ја ма да 
да ља ми си ја и суд би на овог ча со пи са зах ти је ва ње го во нео д ло жно по-
зи ци о ни ра ње као из да ња од фун да мен тал ног зна ча ја. На дај мо се да ће 
у но во на ста лим окол но сти ма цр но гор ска исто ри о гра фи ја на ста ви ти да 
бр же, ефи ка сни је и пот пу ни је оства ру је ви зи ју соп стве не пре по зна тљи-
во сти упра во пре ко овог ча со пи са.



42 И с т о р и ј с к и   з а п и с и



Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007

YU ISSN 0021-2652

Божидар ШЕКУЛАРАЦ*

ЦРНОГОРСКО СРЕДЊОВЈЕКОВЉЕ У »ЗАПИСИМА«

Ка да се го во ри о цр но гор ском сре дњ о вје ко вљу мисли се на 
феудално доба и до га ђа је из тог дијела наше про шло сти, на сље ђе и 
тра ди ци ју ко ји су пре зен ти ра ни у За пи си ма и из у ча ва ни у скла ду са 
на уч ном и оп ште кул тур ном ствар но шћу. Црногорско сре дњ о вје ко вље 
су из у ча ва ли стру чњ а ци раз ли чи тог на уч ног про фи ла и интересовања: 
исто ри ча ри, кул ту ро ло зи, фи ло ло зи... и та сво ја са зна ња ста вља ли на 
увид јав но сти на стра ни ца ма За пи са (Исто риј ских за пи са) да ју ћи та-
ко до при нос исто риј ској на у ци, по ди жу ћи на тај на чин свој углед и 
научни ниво ча со пи са у ко ме су об ја вљи ва ли сво је ра до ве. Сто ти не 
стра ни ца За пи са које се односе на сре дњ о вје ков не те ме обо га ти ле су 
цр но гор ску на у ку, би ло да се ра ди о об ја вље ној ар хив ској гра ђи или 
аутор ским тек сто ви ма ра ђе ним на ар хив ском ма те ри ја лу и ре ле вант ној 
ли те ра ту ри.

Исто ри о граф ске ана ли зе омо гу ћи ле су да се од ре ди пло до твор-
ност ових или оних хи по те за и са зна ња, као и да се са чу ва ак ту ел ност 
на уч не тра ди ци је.

На сље ђе са чу ва но на стра ни ца ма За пи са од из у зет ног је зна ча ја 
за исто ри ју Цр не Го ре. То на сље ђе свје до чи о др жав ном ста ту су Цр не 
Го ре, дру штве ном жи во ту Цр но го ра ца у про шлим ви је ко ви ма, ра то ви ма 
ко је су во ди ли, кул ту ри ко ју су ства ра ли или усва ја ли од дру гих на ро-
да или су је ства ра ли дру ги на ро ди на цр но гор ском тлу, о ор га ни зо ва-
њу дру штва, цр кве ним при ли ка ма, итд. Су сјед не зе мље, које су че сто 
биле оку па то ри по је ди них цр но гор ских те ри то ри ја, с об зи ром на сво ју 
др жав ну раз ви је ност, по сред но или не по сред но ути ца ле су на укуп не 
при ли ке и про це се у Цр ној Го ри. »Мо же се сло бод но ре ћи да на це-
лој те ри то ри ји, на ко јој наш на род жи ви, не ма за ни мљи ви јег те ре на за 
про у ча ва ње не го што је на ше ју жно Ја дран ско при мор је. Ту су нај ра-
* Аутор је редовни професор на Филозофском факултету у Никшићу.
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зно вр сни је и нај ком пли ко ва ни је осно ви це, на ко је је на ка ле мљен наш 
на род ни и др жав ни жи вот, на зе мљи шту, ко је је стал но би ло из ло же но 
ра зним и ком пли ко ва ним по ли тич ким и кул тур ним ути ца ји ма, да ле по-
ја ве и ство ри ле ти по ве, ко ји ма је, по за ни мљи во сти и ори ги нал но сти 
ма ло рав них у исто ри ји«.1 

На цр но гор ском про сто ру укр шта ле су се раз не ци ви ли за ци је: 
би ли су ов дје Или ри, освајали га и њиме управљали Рим, Ви зан ти ја, 
срп ска сре дњ о вје ков на др жа ва, Тур ска, Ве не ци ја, Фран цу ска, Аустри-
ја... Сва ко од њих оста вљао је сво је тра го ве ко ји су се по не кад укр-
шта ли са сло вен ским, ства ра ју ћи та ко раз не сим би о зе или ори ги нал не 
ти по ве.

Пр вих го ди на из ла же ња За пи са до ми ни ра ли су књ и жев ни тек-
сто ви, али на ла зи мо и рас пра ве, члан ке и раз не при ло ге из исто ри је 
сре дњ ег ви је ка, те об ја вље ну ар хив ску гра ђу, углав ном ла тин ске и сло-
вен ске про ве ни јен ци је. Ка да је ри јеч о ар хив ској гра ђи нај ви ше за слу га 
за њено об ја вљи ва ње при па да Ан то ну Ми ло ше ви ћу, Ду ша ну Вук са ну, 
Бра ни сла ву Ђур ђе ву и Јев ту Ми ло ви ћу, али и Вла ди ми ру Мо ши ну, А. 
Јо ви ће ви ћу, Р. Дра ги ће ви ћу, А. Ар мен ку, Б. Ше ку лар цу, М. Ми ло ше ви-
ћу, С. Ми ју шко ви ћу и др.2 

Ово из но ше ње на сви је тло да на бо га те и ори ги нал не гра ђе пред-
ста вља фун да мент за на уч ну об ра ду ка ко исто ри је др жа ве и на ро да, та-
ко и на род ног жи во та, еко но ми је, кул ту ре, пра ва, мо ра ла итд., тако ре ћи 
цје ло куп не про шло сти. Та из вор на гра ђа по у зда ни је осло нац за тач но 
ту ма че ње цр но гор ске про шло сти, ма да се по не кад и нај о збиљ ни ји пи-
сци при из у ча ва њу ста рих дру шта ва за не су са вре ме ним иде ја ма. То су 
они ко ји су ви ше жи ве жи во том сво га вре ме на да би могли да ра зу мију 
про шло ври је ме, ин спи ри шу се са вре ме но шћу при об ја шњ е њу про шло-
сти, пројектују садашњост у прошлост. Сто га са мо у до ку мен ти ма и 
из во ри ма тре ба тра жи ти исти ну.3

На сре ћу, ве ћи на ауто ра ко ји су објављивали у За пи си ма текстове 
на теме из цр но гор ске про шло сти др жа ли су се пра ви ла да тра же исти-
ну у исто риј ској гра ђи. Као при мјер мо же мо на ве сти рас пра ве Бра ни-
сла ва Ђур ђе ва ра ђе не на тур ским из во ри ма, а од но се се на XV ви јек, 
од но сно на исто ри ју цр но гор ских пле ме на. Б. Ђур ђев дао је велики до-
при нос исто ри ји и из вре ме на Цр но је ви ћа ко мен та ри шу ћи деф те ре ко ји 
»у по је ди но сти ма ту ма че мно ге ства ри, до са да не по зна те на шој на у ци. 

1 М. Шуфлај, Срби и Арбанаси, Београд 1925, стр. IV
2 Б. Шекуларац, Средњовјековна изворна грађа на страницама »Записа«, Историјски 

записи, 1-2, 1990, 53-62.
3 Б. А. Прокић и Ж. М. Милосављевић у Предговору дјела: Ж. де Куланж, Државе 

старог века, Београд 1895, стр. IV.
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Они та ко ђе оба ра ју не ке тра ди ци је цр но гор ског брат ства ко је су код нас 
про др ле у на у ку као тач не«. 4

Ври је ме Скен дер бе га Цр но је ви ћа, дру штве не од но се, аграр но-
прав но уре ђе ње под тим цр но гор ским го спо да рем, од но сно цр но гор ски 
ви ла јет, од сли ка ва Ђур ђев у свом ра ду Фи лу ри џи је у Цр ној Го ри у вре-
ме ну Скен дер бе га Цр но је ви ћа.5

У ра свје тља ва њу аутен тич но сти сре дњ о вје ков них до ку ме на та, 
о сре дњ о вје ков ним ло ка ли те ти ма и њихо вој уби ка ци ји зна ча јно су до-
при нијели ра до ви Га вра Шкри ва ни ћа и Б. Ше ку лар ца.6

О кул ту св. кне за Вла ди ми ра Ду кљан ског пи ше А. Јо ви ће вић, ис-
ти чу ћи да Вла ди ми ров крст и да нас до при но си за јед нич кој тра ди ци ји 
свих вје ра (пра во слав них, ка то ли ка и му сли ма на), међувјерском скла ду 
и сви је сти о »за јед нич ком по ри је клу«.7

Исти аутор у члан ку Пра прат на пре сто ни ца зет ског кне за Сте-
ва на Во ји сла ва, тра жи ду кљан ску при је сто ни цу Пра прат ну на оба ла ма 
Ска дар ског је зе ра у Кра ји ни и ди је лу се ла Му ри ћи.8

Ис так ну ти па ле о граф и по зна ва лац ру ко пи сне и штам па не књ и ге 
Вла ди мир Мо шин ре ги стру је и об ра ђу је ру ко пи се у цр но гор ским ма на-
сти ри ма, пи шу ћи исто вре ме но и о њима.9

Гр баљ је кроз ви је ко ве нај у пор ни је од свих цр но гор ских пле ме-
на и жу па чу вао сво ју са мо у пра ву и аутох то но оби чај но пра во про же то 
ре ци ди ви ма сре дњ о вје ко вља. То нај бо ље од сли ка ва рад Р. Дра ги ће ви ћа 
– Же на у Гр баљ ском за ко ни ку.10

Гр баљ је у За пи си ма за у зи мао до ста про сто ра, као сре ди ште укр-
шта ња цр но гор ских и стра них ути ца ја и чу вар ста ри на. Дра ги ће  вић раз-
ма тра по ло жај же не по ре ђе њ ем ви ше за ко ни ка и Гр баљ ског ста ту та, у 
ко ме је она за по ста вље ња у на сље ђи ва њу. 

Од зна ча ја је рас пра ва Ж. Шће па но ви ћа Сре дњ о вје ков на се ла Ја-
буч но и Па леж и гра нич не ме ђе жу пе Љу бо ви ђе, гдје он пи ше о жу па ма 
Љу бо ви ђа и Бр ско во.
4 Б. Ђурђев, Нови подаци о најстаријој историји брдских племена, Историјски записи, 

1, 1960, 3-20; исти: Два дефтера црногорског санџака из времена Скендербега 
Црнојевића, Записи, 1-6, Цетиње 1940, 26-29.

5 Записи, св. 4, 1940, 332-337.
6 Види даље: Б. Шекуларац, Врањинске повеље, Титоград 1984. и Дукљанско-зетске 

повеље, Титоград 1987. 
7 Записи, 1, Цетиње 1927, 321-328.
8 Записи, 2, св. 4, Цетиње 1928, 132.
9 В. Мошин, Ћирилски рукописи манастира св. Тројице код Пљеваља, Историјски 

записи 1-2, 1958 235-260; Ћирилски рукописи Морачког манастира, Историјски 
записи 3, 1960, 553-565; Ћирилски рукописи у манастиру Никољцу код Бијелог Поља, 
Историјски записи 4, 1961, 681-708. 

10 Записи 4, 1929, 65-73.

Црногорско средњовјековље у »Записима«
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По ред број них до ку ме на та Д. Вук сан у За пи си ма об ја вљу је и 
рас пра ве на раз ли чи те те ме. Та ко он пи ше о Це ти њ ском ље то пи су, 
од но сно о књ и зи у му зе ју под на сло вом Кру со вуљ. Иако је Ље то пис 
углавном писао цр но гор ски вла ди ка Ва си ли је, он се од но си на до ба 
вла да ра Цр но је ви ћа. Пр ви дио је »По ви јест о Скен дер бе гу Цр но је ви ћу 
на кр ште њу на зва ном Ђур ђе«,  а дру ги дио чи не ра зно вр сна до ку мен та 
у ко ји ма се де фи ни шу гра ни це Цр не Го ре, омеђују има ња ма на сти ра, 
повлаче гра ни це ме ђу пле ме ни ма итд. Скре ће на се бе по себ ну па жњу 
са др жај 65. б ли ста на ко ме се ка же да је »Суд цар ски и па три јар шиј-
ски уза ко нио го спо дин зет ски Иван Цр но је вић«. Овај за ко ник од шест 
од ре да ба ко је са др жи оштре ка зне за пре ступ ни ке. Ујед но, то је пр ви 
по зна ти цр но гор ски за кон.11

Ка зне ни си стем у Цр ној Го ри у до ба Цр но је ви ћа, пи сан на осно ву 
тур ских из во ра, пред ста вио је Б. Ђур ђев. Он ка же да је тај си стем про-
жет сре дњ о вје ков ним на род ним оби ча јем и тур ским пра вом. По себ но се 
ис ти че да се ка зне гра ди ра ју за ви сно од имов ног ста ња пре ступ ни ка.12

О епо хал ном кул тур ном до га ђа ју – осни ва њу штам па ри је Цр но је-
ви ћа и тра ди ци ји штам пар ства у Цр ној Го ри пи ше Р. Ј. Дра ги ће вић под 
на сло вом Цр но гор ске штам па ри је 1493-1918.13

Ра свје тља ва њу чи њ е ни ца око Цр но је ви ћа штам па ри је по себ но је 
до при нио Рус Е. Л. Не ми ров ски, по ред оста лог и ра дом »Да ли је по сто-
ја ло штам па но Че тво ро је ван ђе ље из штам па ри је Ђурђа Цр но је ви ћа«?14

За па же не су и рас пра ве Б. Ше ку лар ца о цр но гор ским штам па ри-
ја ма, ме ђу ко ји ма нарочиту па жњу при вла чи при лог Ве за из ме ђу Цр но-
је ви ћа и Ву ко ви ћа штам па ри ја.15

По себ но мје сто у За пи си ма за у зи ма исто ри ја цр кве у ра до ви ма 
Н. Ра жна то ви ћа, Р. Ко ви ја ни ћа, Н. Лу ко ви ћа, П. Ше ро ви ћа, Б. Ше ку лар-
ца, Г. Шкри ва ни ћа и др. Тек сто ви су ве о ма ра зно вр сни и по су шти ни и 
по оби му. Зна ча јан до при нос овој те ма ти ци пред ста вља ју и нај си ти ји 
при ло зи као што су Ко ви ја ни ћев Је дан по мен о ма на сти ру Со по ћа ни ма 
1333. или По ме ни о зет ском епи ско пу са Пре вла ке 1334-5., јер је ри јеч о 
ма на сти ру св. Ми ха и ла на Пре вла ци код Тив та, за ко ји су ве за не број не 
не по зна ни це и ди ле ме.16

11 Д. Вуксан, Записи 5, 1929, 166-172.
12 Б. Ђурђев, Казне и глобе у Црној Гори Скендербега Црнојевића, Записи XXV, 1941, 

93-97.
13 Историјски записи 1-2, 1956, 1-42.
14 Историјски записи 1-4, 1993, 7-17.
15 Историјски записи 1-2, 1986, 117-123.
16 Р. Ковијанић, Историјски записи 1-2, 1956, 330-333; Н. Ражнатовић, Црногорско-

приморска митрополија и настанак црногорске државе, Историјски записи 1-2, 
2000, 55, и др.
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По не кад су то би ле рас пра ве у окви ру ра до ва о дру гим те ма ма као 
што је чла нак П. Сто ја но ви ћа под на сло вом Прав на исто ри ја на стра ни ца-
ма За пи са 1927-1941. (ски це за цр но гор ску исто ри ју пра ва) гдје он у овом 
кон тек сту кон ста ту је да је »Цр ква у Цр ној Го ри ауто ке фал на. Њени од но си 
са Ца ри град ском па три јар ши јом и сљед бе ни ци ма пећ ких па три јар ха по чи-
ва ју не на од но си ма суб ор ди на ци је, већ на не кој мо рал ној ве зи«, пот кре-
пљу ју ћи свој за кљу чак пи смом ца ри град ског па три јар ха Гри го ри ја упу ће-
ног 29.01.1798. вла ди ци Пе тру I по во дом са мо зван ца гро фа Ву ји ћа.17

О ма на сти ру Под ма и не пи ше Стан ко По по вић и ис пра вља не спо-
ра зу ме око са мог име на овог ма на сти ра и име на По до строг.18

Ви ше сви је тло сти на цр кве ну исто ри ју ба ца ју при ло зи Н. Лу ко-
ви ћа Но во от кри ве не сре дњ о вје ков не фре ске у Сто ли ву, Р. Дра ги ће ви ћа 
Ма на стир Пра скви ца и П. Ше ро ви ћа Лик епи ско па Да ни ла у па ро хи јал-
ној цр кви у Би је лој у Бо ки Ко тор ској. 

Ра ни сре дњи ви јек и ар хе о ло ги ја која се њиме бави та ко ђе су на-
шли про сто ра и на стра ни ца ма Исто риј ских за пи са. На ве шће мо са мо 
не ко ли ко ра до ва: М. Пла ме нац, Чу ве но ста кло из  Ду кље, Ђ. То шић, 
При лог иден ти фи ко ва њу и да то ва њу вла шких сте ћа ка у ис точ ној Хер-
це го ви ни, М. Лу то вац, Кул тур ни спо ме ни ци у Би хо ру, Д. Вук сан, Не ко-
ли ко не дје ља у Ри сну, М. Зо рић, Стећ ци у Би је лој, итд.19

По себ но мје сто на стра ни ца ма За пи са за у зи ма ју цр но гор ски при-
мор ски гра до ви и њихо ва исто ри ја по себ но њихов дру штве но-еко ном-
ски и кул тур ни жи вот. У тим ра до ви ма се на ро чи то пред ста вља ју ис так-
ну те исто риј ске лич но сти ко је су би ле ак тив ни су ди о ни ци у кре и ра њу 
жи во та у гра до ви ма. Ов дје на пр вом мје сту тре ба убро ја ти ста ри ду-
кљан ско-цр но гор ски град Ко тор и ра до ве о њему.20 
17 Историјски записи 3, 1978, 56.
18 Историјски записи 1-2, 1978, 219.
19 Ђ. Тошић, Прилог... Историјски записи 1-2, 1999, 105; В. Ћулафић, Археолошко 

богатство долине Лима, Историјски записи 1-3, 1952, 166; Д. Драгојловић, Име Зета 
– Зента у светлости балканских језичких реликата, Историјски записи 3-4, 1970, 297. 

20 Р. Ковијанић, Златари Котора у доба самосталности 1391-1420, Историјски записи 
1-2, 1978, 155; исти, Которски кнежеви у доба самосталности, И. Записи 1-2, 1957, 
143; исти, Ко је Обрад Которанин и фра Вита, И. Записи 1, 1962, 103; исти, Трговина 
робљем у Котору средњег вијека, И. Записи 2, 1954, 606; Р. Ковијанић и И. Стјепчевић, 
Которски ковачи XIV вијека, И. Записи 1954, 600; Протовестијар Грубо, И. Записи 1, 
1954, 220; С. Мијушковић, Неке специфичности феудалних односа у Грбљу у XIV вијеку, 
И. Записи 1-2, 1957, 271; Једна порука которског кнеза вазалима српског деспота у 
Зети 1434. године, И. Записи 1, 1954, 227; Б. Шекуларац, Каснији препис фалсификоване 
повеље цара Душана Которској општини о поклону Грбља и манастира св. Архангела 
Михаила на Превлаци, И. Записи 3-4, 1981, 57-71; Т. Копривица, Црква св. Павла у 
Котору, И. Записи 1-2, 2001, 77; А. Милошевић, Како се владало од давнина у Которској 
републици и у каснија времена у Котору, И. Записи 5-6, 1948, 228; П. Шеровић, Књига 
привилегија »Пет села збора св. Михаила« на Превлаци, И. Записи 1-2, 1955, 362 итд. 
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Извјесно је да Бар за у зи ма по себ но мје сто и има изузетну уло гу у 
цр но гор ској исто ри ји. О њему је, иако не до вољ но, пи са но и у За пи си ма, 
по себ но о дру штве но-еко ном ским од но си ма. Ов дје тре ба ис та ћи ра до ве 
Р. Ко ви ја ни ћа, Б. Хра ба ка, П. Ми јо ви ћа и др. Њихови текстови се исто-
вре ме но од но се и на дру ге цр но гор ске гра до ве.21

О ве за ма сре дњ о вје ков не Зе те (Цр не Го ре) са Цр но гор ским при-
мор јем, ко је је би ло под оку па ци јом, пи шу Р. Дра ги ће вић, С. Ми ју шко-
вић, П. Ше ро вић и др. Ов дје су об ја вље ни ра до ви и о дру гим цр но гор-
ским гра до ви ма у кон тек сту ве за При мор ја и уну тра шњ о сти.22

Цр но гор ски вла да ри и вла дар ске ку ће увијек су би ли у сфе ри ин-
те ре со ва ња. На бро ја ће мо са мо не ке од рас пра ва: Р. Ми хаљ чић, Го спо-
дар – вла дар ска ти ту ла И. Цр но је ви ћа,23 Ан то ни је Фар чић, О по стан ку 
кра љев ске вла сти код при мор ских Ср ба,24 Б. Ра дој ко вић, Др жа ва кра ља 
Све то пе ле ка и њего вих по то ма ка,25 С. Ми ју шко вић, Не ко ли ко по да та-
ка о Ра ди чу Цр но је ви ћу на осно ву ар хив ске гра ђе из Др жав ног ар хи ва у 
Ко то ру,26 Р. Ко ви ја нић, Не ки по да ци о зет ском вој во ди Ал то ма ну,27 М. 
Ма ло вић-Ђу кић, Цр на Го ра у вре ме Цр но је ви ћа,28 Д. Дра гој ло вић, Ду-
кљан ски кнез Вла ди мир и ал бан ски но ва ти а ни,29 Е. Му шо вић, Пе тро ва 
цр ква у Ле то пи су по па Ду кља ни на.30

21 Р. Ковијанић, Бар и Барани у которским споменицима XIV вијека; Барски маслињаци 
XIV вијека, И. Записи 1-2, 1958, 319; Р. Ћук, Породица Стано из Бара у средњем веку, 
И. Записи 3-4, 1999, 18; В. Винавер, Привилегија града Бара, И. Записи 1962, 62. С. 
Марковић, Извјештај потестата Андрије капела о грађанским немирима у Бару 1512. 
године, И. Записи 1-2, 1999, 183; Драгица Ђурашевић-Миљић, Касносредњовјековне 
палате у Котору и Бару, И. Записи 4, 1987, 85; Б. Храбак, О Балшићким грошима, 
И. Записи 1, 1953, 188; исти, Прошлост Пљеваља по дубровачким документима 
до почетка XVII стољећа, И. Записи 1-2, 1955, 1-38; исти, Промет соли у Скадру и 
Бојани у XIII – XV веку, И. Записи 3-4, 2000, 65; И. Стјепчевић, Злато и бакар старога 
Брскова, И. Записи 1, 1953, 271, итд. 

22 Р. Драгићевић, Везе Зете - Црне Горе са Јадранским приморјем, И. Записи 3, 1935, 
129; исти, Један помен ријеке Црнојевића крајем XV вијека, И. Записи 2, 1954, 615; 
Б. Ђурђев, Депедеген – Подгорица, И. Записи 1, 1962, 59; Г. Станојевић, Прилози 
о учешћу никшићког племена у Морејском рату, И. Записи 1, 1962, 65; Б. Храбак, 
Подгоричани трговци XV, XVI и XVII века према которској и дубровачкој грађи, И. 
Записи 3-4, 1973, 255; исти, Вести о утврђењу Херцег Новог  1508. и  1493-1494. 
године, И. Записи 1, 1953, 241; П. Шеровић, Једна бокељска верзија о Бијелом Павлу, 
И. Записи 1-2, 1948, 125; и др.

23 И. Записи 3-4, 1999, 7.
24 И. Записи 3, 1965, 405.
25 И. Записи 3-4, 1962, 399-435.
26 И. Записи 4 -12, 1952, 309.
27 И. Записи 1, 1953, 269.
28 И. Записи 1-2, 1999, 83.
29 И. Записи 1, 1975, 93.
30 И. Записи 4, 1879, 97.
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Број ни ра до ви су об ја вље ни о цр но гор ским штам па ри ја ма и 
штам па ри ма. И За пи си су то ме да ли зна ча јан до при нос. За па же ни су 
ра до ви из ове обла сти Ђор ђа Сп. Ра до и чи ћа, Д. Мар ти но ви ћа, С. Ћир-
ко ви ћа и др.31

Зна ча јан до при нос ра свје тља ва њу исто ри је нај ста ри је цр но гор-
ске др жа ве Ду кље кроз те о риј ску рас пра ву о вла да ви ни кне же ва да је 
Бо ри слав Ра дој ко вић.32

У За пи си ма су об ја вљи ва ни и члан ци о исто ри ји здрав ства у Цр-
ној Го ри, код ко јих тре ба по себ но ис та ћи ра до ве Ре ље Ка ти ћа.33 

И, на кра ју, да за кљу чи мо, до при нос За пи са (Исто риј ских за пи са) 
из у ча ва њу исто ри је цр но гор ске др жа ве и дру штва је не мјер љив. Об ра ђи-
ва ни су ско ро сви сег мен ти цр но гор ске про шло сти, по чев од нај ста ри јих 
вре ме на, гдје су до ми ни ра ли тек сто ви по ли тич ке исто ри је, али су сто-
ти не стра ни ца на пи са не из кул тур не, прав не, еко ном ске итд. Ра ди то га 
мо же мо с пра вом ре ћи да су За пи си сво је вр сна ана ли тич ка исто ри ја Цр-
не Го ре и цр но гор ског на ро да. Ов дје смо пре зен ти ра ли ра до ве број них 
ауто ра ко ји, по на шем ми шље њу, нај ја сни је од сли ка ва ју исто ри ју Цр не 
Го ре, ма да и дру ге рас пра ве на сре дњ о вје ков не те ме за слу жу ју по себ ну 
об ра ду. Од ве ли ког зна ча ја су при ка зи и би ље шке ко ји ма се пред ста вља-
ју по зна та исто риј ска дје ла, а ко ји су об ја вље ни у За пи си ма.

31 Ђ. Радоичић, Белешке о штампаријама у Црној Гори у XV и XVI веку, И. Записи 1-2, 
1948, 1-8; С. Ћирковић, Ћирилско штампарство и култура балканских Словена, И. 
Записи 1-2, 1994, 135; М. Пекић, Примјер одношења Србуља из Црне Горе, И. Записи 
2, 1985, 151; итд.

32 Б. Радојковић, Разматрања о деоном владању и деоним кнежевима, И. Записи 2, 
1960, 211-235.

33 Р. Катић, Хирурзи Црногорског приморја у времену од 1326-1754. године, И. Записи 2, 
1960, 285; исти, Средњевековне болнице Црногорског приморја, И. Записи 4, 1960, 739.
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За осам де сет го ди на Записи-Историјскизаписи, из у зев два ма-
ња пре ки да, го то во да су у кон ти ну и те ту из ла зи ли. То свр ста ва овај ча-
со пис у нај ста ри је у Цр ној Го ри. На стао као гласило за на у ку и књ и-
жев ност, пре ко гла сни ка Це ти њ ског исто риј ског дру штва, а за тим као 
ор ган Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре и Дру штва исто ри ча ра Цр не 
Го ре у свом плод ном осмо де це ниј ском ра ду об ја вљи вао је ра до ве из 
стру ке и на у ке, по чев ши од исто ри је па пре ко ар хе о ло ги је и ет но ло ги је, 
пра ва и еко но ми је, до те ма ко је се ба ве те о ри јом и фи ло зо фи јом. У сво-
јим број ним ру бри ка ма, ко је су би ле за сту пље не то ком њего вог осам-
де се то го ди шњ ег жи во та и ра да, на не ко ли ко де се ти на хи ља да стра ни ца 
ко је су по ве за не у око 300 бро је ва, своје радове је објављивало око 750 
са рад ни ка. Зато тај ча со пис од по себ ног зна ча ја за из у ча ва ње про шло-
сти - исто ри је цр но гор ског на ро да. То је ујед но би ла и основ на на мје ра 
осни ва ња Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре и њега као ор га на те на-
уч не уста но ве. Под ра зу ми је ва се да број не и раз не те ме као и сви про-
бле ми из бо га те исто риј ске и кул тур не ба шти не Цр не Го ре у њего вим 
ру бри ка ма ни је су под јед на ко за сту пље не, јер се јед ни ма по све ћи ва ла 
мно го ве ћа па жња а дру ге су би ле тек на зна че не или са мо за по че те, 
до дир ну те, фраг мен тар но да те и та ко оста ле све до да на шњ их да на, у 
за ви сно сти од са рад ни ка и ис тра жи ва ча, од но сно исто ри ча ра и дру гих 
на уч них и струч них рад ни ка и по сле ни ка кул ту ре, па и по ли ти ке, ко ји 
су сво је ра до ве об ја вљи ва ли у Записима-Историјскимзаписима. Не-
ке те ме су задуго и за о би ла же не, док се о по је ди ним, по себ но по ли тич-
ким као и оним из до га ђај не исто ри је - ра то вима, НОР-у и ре во лу ци ји, 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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пи са ло на ду го и на ши ро ко, што се ве о ма ла ко да за па зи ти. Не ке го ди-
шњ и це или ју би ле ји на шли су сво је мје сто док други ни је су баш то ли ко 
за па дали за очи, а по је ди не лич но сти из цр но гор ске исто ри је до брим 
ди је лом су по тен ци ра не оправ да но а не ке су за не ма ри ва не или су да те 
као ски це за пор трет лич но сти. У окви ру ру бри ка, ко је су се то ком свих 
ових про те клих 80 го ди на ма ње ви ше ре дов но или по вре ме но по ја вљи-
ва ле, исто риј ска про бле ма ти ка цр но гор ске про шло сти је до ми ни ра ла у 
од но су на те ме и про бле ма ти ку оста лих на ро да и на род но сти ко ји жи ве 
не са мо у Цр ној Го ри не го и у су сјед ству или у не ка да шњ им фе де рал-
ним је ди ни ца ма бив ше СФРЈ. По сто је ће ру бри ке у на ве де ном ча со пи су 
пру жа ле су мо гућ ност за ин те ре со ва ним, струч ним и на уч ним рад ни-
ци ма, а по себ но исто ри ча ри ма, да се ис ка жу у пре зен ти ра њу ре зул та та 
сво га на уч ног или струч ног ис тра жи ва ког ра да, да сво ја зна ња са оп ште 
цр но гор ској и ју го сло вен ској јав но сти и за ин те ре су ју оне ко ји има ју су-
прот на гле ди шта или ста во ве.

Од Записа као ча со пи са за на у ку и књ и жев ност, пре ко Записа
као гла сни ка Це ти њ ског исто риј ског дру штва, под уред ни штвом Ду ша-
на Д. Вук са на, ко ји су из ла зи ли на Це ти њу, па за тим Историскихза-
писа(Историјских записа), као ор га на Ис то ри ског дру штва На род не 
Ре пу бли ке Цр не Го ре, под уред ни штвом Ја го ша Јо ва но ви ћа, по чев ши 
да из ла зе 1948. го ди не на Це ти њу, са пре ла ском у Ти то град (Под го ри ца) 
као ор га на Ис то ри ског ин сти ту та НР Цр не Го ре и Ис то ри ског дру штва 
НР Цр не Го ре и све до да на шњ их да на, ка да оби ље жа ва мо 80 го ди шњ и-
цу њихо вог плод ног из ла же ња, упр кос свим ми је на ма и те шко ћа ма кроз 
ко је је про ла зи о Исто риј ски ин сти тут, ча со пис је дао огро ман до при-
нос обради број них те ма  из исто ри је акумулирао огромно искуство и 
резултате научно-истраживачког рада. Такође, објављеним текстовима 
ово гласило је задужило и оне на уч не ди сци пли не ко је су у не по сред ној 
ве зи са исто ри јом, у сра змје ри са њего вом уре ђи вач ком по ли ти ком то-
ком свих протеклих осам де це ни ја ра да, са ма њ им пре ки ди ма, ра ди ла 
на оп ште до бро, у ци љу из у ча ва ња цр но гор ске про шло сти и ва ло ри-
за ци је њене бо га те кул тур не ба шти не. Ве ли ки је број ауто ра (око 750) 
ко ји су сво јим ра до ви ма обо га ти ли ча со пис и ујед но да ли свој до при-
нос из у ча ва њу исто ри је Црне Горе и цр но гор ског на ро да што је и био 
за да так осни ва ња на уч не уста но ве под на зи вом Исто риј ски ин сти тут 
Цр не Го ре. Не са мо да је по ве ли ки број са рад ни ка ко ји су об ја вљи ва ли 
сво је ра до ве у да том ча со пи су, већ је по кре нут и замашан број зна чај них 
пи та ња на која је требало дати одговор, отворене бројне те ме и ди ле ме 
цр но гор ске про шлости на ко је су исто риј ска на у ка од но сно њени на-
уч ни рад ни ци, струч ни са рад ни ци и оста ли кул тур ни по сле ни ци јав не 
ри је чи, а бог ме и из вје стан број по ли ти ча ра одговарали, уче ство вали у 
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кре и ра њу фи зи о но ми је часописа, да ју ћи основ ни и за јед нич ки пра вац 
раз вит ку исто риј ске на у ке и кри тич ког са гле да ва ња при ли ком из у ча ва-
ња исто ри је цр но гор ског на ро да и др жа ве Цр не Го ре.

То ком осам де це ни ја из ла же ња Записи-Историјскизаписи за па-
да ли су у ма ње или ве ће фи нан сиј ске кри зе па ни је су публиковани по 
уна при јед од ре ђе ном и за цр та ном пла ну, али упр кос то ме ни је су пре-
ки да ли кон ти ну и тет из ла же ња, та ко да су у по сље дње ври је ме из ла зи-
ли као дво број или че тво ро број годишње, што се ипак од ра жа ва ло на 
ква ли тет и кван ти тет ра до ва ко ји су об ја вљи ва ни. Дру штво у цје ли ни и 
по је ди не зна чај не и над ле жне ин сти ту ци је др жа ве за ка за ли су на пла ну 
фи нан си ра ња, што је не спор на чи њ е ни ца. 

У Записима-Историјским записима об ја вљи ва ни су на уч ни 
и струч ни ра до ви - тек сто ви у при бли жно 40 ру бри ка са ра зним на-
сло ви ма: При по ви јет ке, Пје сме, Гра ђа за исто ри ју и фол клор, На уч-
ни пре глед, Књ и жев ни пре глед, Кул тур ни пре глед, При вред ни пре глед, 
По зо ри шни пре глед, Дру штве ни пре глед, По ли тич ки пре глед, Пре глед 
ча со пи са, Ста ра пи сма, Исто риј ска гра ђа, Ет но гра фи ја и фол клор, 
Стран ци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма, Ста ре срп ске но ви не о Цр ној 
Го ри и Цр но гор ци ма, Би ље шке, Сит ни при ло зи, При ло зи, При ло зи и са-
оп ште ња, По ле ми ка, Рас пра ве, Ди ску си ја, Гра ђа, Би ље шке, Окру гли 
сто, Сје ћа ња, При лог би бли о гра фи ји, Би бли о гра фи ја, При ка зи, При ка-
зи и би ље шке, При ка зи и ди ску си је, Члан ци, Сту ди је, Хро ни ка, Ме мо а-
ри, In me mo ri am.

Без об зи ра на ова ко ши рок из бор ру бри ка у ко ји ма су струч ни и 
на уч ни рад ни ци, по себ но исто ри ча ри, мо гли об ја вљи ва ти сво је ра до ве 
по је ди не те ме из цр но гор ске про шло сти ни је су би ле у до вољ ној мје-
ри за сту пље не, бо ље ре ћи оне су у прет ход них осам де це ни је са свим 
ма ло третиране и ни је су де таљ но об ра ђи ва не у ви ду чла на ка, сту ди ја, 
при ло га, рас пра ва, ар хив ске гра ђе и та ко да ље. Та кав при мјер је област 
про свје те и обра зо ва ња у Цр ној Го ри у пе ри о ду XIX и XX ви је ка. И 
ка да је о то ме пи са но ви ше је то би ло уоп ште но, по вр шно и фраг мен-
тар но на све га не ко ли ко стра ни ца по себ но или на пар стра ни ца у скло-
пу про бле ма ти ке ко ја се ти че не ке дру ге те ме. По себ но за исто ри ча ре 
про бле ма ти ка про свје те и обра зо ва ња би ла је ви ше област ко ја је уз-
гред но и у скло пу оп штег раз во ја цр но гор ске кул ту ре фи гу ри ра ла да би 
ви ше за до во љи ла не ке окви ре основ ног ис тра жи ва ња. А ка да је у пи та-
њу про бле ма ти ка шко ло ва ња цр но гор ске омла ди не у зе мљи од но сно у 
ино стран ству он да се го то во та кви ра до ви уоп ште не мо гу за па зи ти све 
до по сље дње де це ни је XX ви је ка, не са мо у Записима-Историјским
записима већ и у оста лим ча со пи си ма, пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма 
цр но гор ским од но сно у цр но гор ској исто ри о гра фи ји. За што је та ква 
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про бле ма ти ка из о ста ла у овом ра ду се не ће мо ба ви ти, са мо на гла ша-
ва мо чи њ е ни цу да су за та кву област у окви ру цр но гор ске про свје те и 
обра зо ва ња по треб на ду га и ис црп на ар хив ска ис тра жи ва ња за ко ја, за 
са да, над ле жне уста но ве у Цр ној Го ри не ма ју ин те ре со ва ња или бо ље 
ре ћи фи нан сиј ских сред ста ва, већ су опет окре ну те, као и цје ло куп но 
дру штво - „про у ча ва њу“ по ли тич ке исто ри је и про бле ма ти ци ко ја је че-
сто днев нопо ли тич ки мо ти ви са на и, за што не ре ћи, ве о ма про фи та бил-
на за оне исто ри ча ре ко ји се же ле што при је до мо ћи сла ве и гра ди ти 
по ли тич ку, на уч ну и уоп ште лич ну ка ри је ру на по ли тич кој ље стви ци 
да на шњ ег дру штва у Цр ној Го ри.

Пре гле да ли смо сва го ди шта Записа-Историјских записа и за 
наш рад са да тим на сло вом по пи са ли све што је об ја вље но то ком 80 го-
ди на, од 1927. до да нас (2007. го ди не), ма да је по сље дњи број-че тво ро-
број Исто риј ских за спи са за 2006. го ди ну иза шао у 2007. го ди ни. Не ки 
об ја вље ни и по пи са ни на сло ви об у хва та ју све га пар стра ни ца, а не ки 
све га де се так и ве о ма су уоп ште ни и пи са ни су углав ном на ба зи ли те-
ра ту ре без ар хив ских ис тра жи ва ња. У овом ра ду ни је смо их ко мен та ри-
са ли по је ди нач но ни ти је то би ла свр ха на ше га ра да, али се мо ра на гла-
си ти чи њ е ни ца да је област про свје те и обра зо ва ња у Цр ној Го ри са мо 
до ди р ну та и дје ли мич но по сег мен ти ма об ра ђе на и оста ла је без не ких 
по себ них, ве ћих и де таљ них ар хив ских ис тра жи ва ња, ко ја су нео п ход на 
да се та про бле ма ти ка у пот пу но сти об ра ди, иако има мо пар по себ них 
из да ња из те обла сти ко ја у из вје сној мје ри за до во ља ва ју до са да шње 
по тре бе и со лид на су осно ва зна ња за да ља, ду бља и пот пу ни ја ис тра-
жи ва ња и об ра ду. На рав но, у про те клом пе ри о ду су се у цр но гор ској 
исто ри о гра фи ји по ја ви ла по себ на из да ња ко ја об ра ђу ју по је ди не сег-
мен те из обла сти про свје те и обра зо ва ња и, по себ но, она ко ја се по ја-
вљу ју у ви ду оби ље жа ва ња го ди шњ и ца, ју би ле ја или, ри јет ко, мо но гра-
фи ја о основ ним и сре дњим шко лама, ве ћи ном гим на зи ја. Ме ђу тим, о 
њима у по сље дњ ој де це ни ји и по го то во да не ма ни озбиљ ни јег при ка за, 
а ка мо ли кри тич ког освр та на про бле ма ти ку ко ја се у њима об ра ђу је.

Ка да је у пи та њу про бле ма ти ка про свје те и обра зо ва ња у Цр ној 
Го ри са по себ ним освр том на шко ло ва ње цр но гор ске сре дњ о школ ске 
и ви со ко школ ске омла ди не у зе мљи и ино стран ству у пе ри о ду XIX и 
XX ви је ка, а ко јом се ми ба ви мо већ дви је де це ни је, он да се мо же ре ћи 
да у ча со пи су Записи-Историјскизаписи ова те ма ни је била довољно 
за сту пље на све до при је де се так го ди на, што ујед но по ка зу је и по пис 
ра до ва ко ји су об ја вљи ва ни у да том ча со пи су.

У ча со пи су Записи, ве ћи ном су из у ча ва ни по ли тич ка исто ри ја, 
оби чај но пра во и за ко но дав ство, а не и оста ле гра не дру штве них на у ка. 
За из у ча ва ње исто ри је Цр не Го ре зна чај на је чи њ е ни ца да је у Записи-
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маоб ја вљи ва на гра ђа из исто ри је Цр не Го ре нај ве ћим ди је лом у ре дак-
ци ји Ду ша на Д. Вук са на. У Записимаjeод њихо вог по чет ка из ла же ња 
1927. па све до 1941. го ди не, ка да су пре ста ли да из ла зе, на на шу те му 
об ја вље но све га не ко ли ко ра до ва ви ше уоп ште ног ка рак те ра ко ји по чи-
ва ју на до та да шњ ој ли те ра ту ри са не што ма ло ар хив ских ис тра жи ва ња 
и ди је лом су прет ход но би ли пред мет про у ча ва ња истих ауто ра ко ји су 
о њима пи са ли у ма њ ем оби му у Записима у окви ру дру гих те ма и про-
бле ма ти ке. 

Ра до ви ко ји су об ја вље ни у Записима у пе ри о ду од 1927. до 1941. 
го ди не су: Шко ле у Зет ској обла сти у школ ској год. 1926/27, За пи си, 
Це ти ње 1928, II, књ. III, бр. 3, стр. 176-182; Јо ван Ђо но вић - Не ко ли-
ко ми сли о вас пи та њу омла ди не, За пи си, бр. 3, стр. 168-174; Вла хо вић 
Влај ко - Цр но гор ски се љак о књ и зи и шко ли, За пи си, Це ти ње 1930, IV, 
књ. VII, бр. 2, стр. 65-69; Ла буд Ву шо вић - Ша бло ни зам на ших гра ма-
ти ка и син так са у сре дњ им шко ла ма, За пи си, Це ти ње 1930, бр. 2, стр. 
116-121; Ло пи чић Ђор ђе - Но ви да ни. Ал ма нах цр но гор ске сре дњ о школ-
ске омла ди не, За пи си, Це ти ње 1931, бр. 2, стр. 127; Ј.,- Го ди шњ ак на-
став ни ка Под го рич ке гим на зи је, За пи си, Це ти ње 1932, VI, књ. X, бр. 3, 
стр. 184; Ду шан Д. Вук сан - Пе де се то го ди шњ и ца Це ти њ ске гим на зи је, 
За пи си, Це ти ње 1932, бр. 5, стр. 289-291; (Ано ним) - Цр кве и шко ле у 
Цр ној Го ри - „Серб ски на род ни лист“ - бр. 30 и 31 за 1845. го ди ну, За-
пи си, Це ти ње 1939. го ди на, XII, књ и га XXI, 6, стр. 348-352; Ри сто Ј. 
Дра ги ће вић - Пи та ње школ ских уџ бе ни ка, За пи си, Це ти ње 1940., бр. 5, 
стр. 318-320; Ду шан Д. Вук сан - О се дам де се то го ди шњ и ци Це ти њ ске 
бо го сло ви је, За пи си 1940, XIII, књ и га XXIV, 6, стр. 337-347.

Као што се да ла ко за па зи ти све га де сет ма њ их чла на ка од по 
не ко ли ке стра ни це об ја вље но је у Записима, од ко јих се на про свје ту 
- шко ле од но се све га три, ме ђу ко ји ма је дан оп ши р ни ји ко ји се од но си 
на Це ти њ ску бо го сло ви ју и њен ју би леј. Да кле, у ме ђу рат ном пе ри о ду 
За пи си су, с об зи ром на чи њ е ни цу да су би ли ча со пис за на у ку и књ и-
жев ност, до ста скром но, ипак, об ја вљи ва ли про бле ма ти ку о про свје ти 
и обра зо ва њу у Цр ној Го ри са ак цен том на ју би ле је по је ди них сре дњ их 
шко ла. 

У дру гој фа зи из ла же ња Записа и са но вом кон цеп ци јом ра да и 
из ми је њ е ним на сло вом, бо ље ре ћи на сло вом упри ли ченим Исто риј-
ском ин сти ту ту, ко ји ће из у ча ва ти исто ри ју цр но гор ског на ро да, Исто-
ријскизаписикаоорганИсторијскогинститутаиДруштваистори-
чараЦрнеГоре у свом ду гом и плод ном ра ду на ста вља ју да об ја вљу ју 
ра до ве пре те жно из обла сти цр но гор ске исто ри је и њене бо га те кул тур-
не ба шти не. У њима је, по ред оста лих те ма из цр но гор ске про шло сти, 
об ја вљен ипак мно го ве ћи број чла на ка, при ка за, по ле ми ка, рас пра ва, 
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ди ску си ја, при ло га и та ко да ље и не што ма ло ар хив ске гра ђе из обла сти 
про свје те и обра зо ва ња у Цр ној Го ри у XIX и XX ви је ку. У њима пре-
о вла да ва ју те ме из обла сти про свје те и про бле ма ти ке раз во ја сре дњ их 
шко ла-гим на зи ја у Цр ној Го ри, ма да има и не што ма ло те о риј ског при-
сту па про бле ми ма про свје те и обра зо ва ња или раз во ја основ них шко-
ла и пред школ ских уста но ва. Ту су и не ко ли ка оп шир ни ја текста ко ји 
тре ти ра ју про бле ма ти ку кул тур но-про свјет ног ра да у то ку НОР-а и ре-
во лу ци је. Већ од осам де се тих го ди на XX ви је ка Историјскизаписи,
сход но сте пе ну дру штве ног и при вред ног раз вит ка Цр не Го ре, као израз 
по тре ба основ ног и сре дњ ег школ ства, до но се ма ње ра до ве ко ји се ба ве 
ино ви ра њ ем на ста ве у школ ском си сте му цр но гор ске про свје те и обра-
зо ва ња. Углав ном су то ра до ви ко ји у се би има ју из вје сну до зу ар хив-
ских ис тра жи ва ња и на њима по чи ва ју, а до бар дио је при пре мљен на 
осно ву до та да шње ли те ра ту ре и ма ње-ви ше су до пу њ е ни ста ти стич ким 
по да ци ма ко ји го во ре о број ном ста њу уче ни ка у по је ди ним шко ла ма 
то ком го ди не или при ка зу ју раз ви так у по је ди ним де ка да ма. Ме ђу тим, 
ка да је у пи та њу про бле ма ти ка из обла сти ви со ко школ ског обра зо ва ња, 
шко ло ва ња и уса вр ша ва ња ка дро ва у зе мљи и, по себ но, у ино стран ству 
то га у Историјскимзаписима го то во да и не ма све до пред крај по сље-
дње де це ни је XX ви је ка, о че му је аутор овог ре фе ра та нај ве ћим ди је-
лом пи сао и дао скро ман до при нос, а као ре зул тат сво јих ду го го ди шњ-
их ис тра жи ва ња об ја вио на ту те му не ко ли ка ма ња ра да и јед ну сво ју 
по себ ну сту ди ју. (Шко ло ва ње Цр но го ра ца у ино стран ству 1848-1918., 
Под го ри ца 2000, 672 стр.).

Јед ну од ка рак те ри сти ка по сли је рат не ак тив но сти у свим обла-
сти ма ства ра ла штва чи ни оп шти по лет и при вр же ност ра ду у обла сти 
дру штве них на у ка и по себ но на пољу исто риј ске на у ке. На ро чи та је па-
жња по кла њ а на из у ча ва њу ко му ни стич ког по кре та у ме ђу рат ном пе ри-
о ду и у пе ри о ду ра та и ре во лу ци је. У Историјскимзаписима об ја вљи-
ва ни су ра до ви из раз ли чи тих пе ри о да цр но гор ске про шло сти и из 
домена оста лих гра на дру штве них на у ка, као и ар хив ска гра ђа. Исто-
ријскизаписису од 1948. го ди не на ста ви ли ак тив ност Записа, али за 
раз ли ку од њих у свом ду гом тра ја њу од шест де це ни ја об ја ви ли су мно-
го ма ње ар хив ске гра ђе, што не ума њ у је ври јед ност то га ча со пи са. 
Међутим, то је ипак не до ста так с об зи ром на то да по сто је бо га ти ар-
хив ски фон до ви у Цр ној Го ри, ко је би има ло раз ло га пред ста ви ти цр но-
гор ској струч ној и на уч ној јав но сти. Об ја вље не члан ке, при ло ге, при ка-
зе и оста ло на те му про свје те и обра зо ва ња у Цр ној Го ри, с по себ ним 
освр том на шко ло ва ње цр но гор ске омла ди не у зе мљи и ино стран ству, 
та ко ђе, ов дје не ће мо ко мен та ри са ти, већ да је мо њихов по пис она ко, 
хро но ло шким сли је дом, ка ко су и об ја вљи ва ни у Историјскимзаписи-
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ма,из ла зе ћи не ка да у дво бро ју или че тво ро бро ју: Игњ а ти је Зло ко вић - 
По мор ске шко ле у Бо ки Ко то р ској, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1948, 
бр. 1-2, стр. 48-53; Ри сто Дра ги ће вић - Дје во јач ки ин сти тут на Це ти-
њу, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1949, II, књ и га IV, бр. 4-6, стр. 130-151; 
Ри сто Дра ги ће вић - Дје во јач ки ин сти тут на Це ти њу, Исто риј ски за-
пи си, Це ти ње 1950, III, књ и га V, бр. 1-3, стр. 49-61; Ри сто Дра ги ће вић 
- Не ко ли ко ар хив ских по да та ка о основ ним шко ла ма у Цр ној Го ри у 
осмој де це ни ји про шлог ви је ка, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1952, V, књ. 
VI II, бр. 1-3, стр. 19-35; Или ја Ло пу ши на - Пе де сет го ди на Пље ваљ ске 
гим на зи је, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1952, V, књ. VI II, бр. 1-3, стр. 
139-149; Ли сац Ан дри ја-Љу бо мир - Не ко ли ко при ло га хи сто ри ји Цр не 
Го ре по сље дњ ег сто ље ћа, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1955, VI II, књ и га 
XI, бр. 1-2, стр. 269-274; Ми лош Ми ло ше вић - При ло зи за исто ри ју за-
на та у Ко то ру, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1956, бр. 1-2, стр. 78-104; 
Слав ко Ми ју шко вић - За хтјев Ко тор ске оп шти не из 1862. за отва ра ње 
гим на зи је, Исто риј ски за пи си, Це ти ње 1957, бр. 1-2, стр. 309-314; Дра-
га ше вић Ву ко - По во дом 20-го ди шњ и це штрај ка у Пље ваљ ској гим на зи-
ји, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1959, бр. 1, стр. 252-261; Стру гар Па-
вле - Ства ра ње за на тлиј ског ка дра у Цр ној Го ри кра јем XIX и по чет ком 
XX ви је ка, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1960, XIII, књ. XVII, бр. 4, стр. 
755-793; др Бран ко Пе ру ни чић - Из ве штај о ста њу у окру гу пље ваљ-
ском 1913, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1960, бр. 3-4, стр. 515-533; По-
по вић Н. Вла ди мир - Ра ко че вић И. Пе тар - Исто ри ја за осми раз ред 
основ не шко ле. (Ти то град 1960, Гра фич ки за вод). На пи са ли: Ву ка шин 
Ра до њ ић, Ђу ро Мр ва ље вић и Дра го мир Пе трић, Исто риј ски за пи си, Ти-
то град 1962, бр. 2, стр. 343-360; Зо ран Ла кић - Кул тур но-про свјет на 
дје лат ност ор га на на род не вла сти на осло бо ђе ној те ри то ри ји у Цр ној 
Го ри (1943-1944), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1961, бр. 2, стр. 307-335; 
По по вић Н. Вла ди мир-Ра ко че вић И. Пе тар - по во дом од го во ра на при-
каз уџ бе ни ка „Исто ри ја за осми раз ред основ не шко ле“ (У ве зи с од го-
во ром В. Ра до њ и ћа, Ђ. Мр ва ље ви ћа и Д. Пе три ћа у „Исто риј ским за пи-
си ма“ бр. 2 из 1962. го ди не, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1963. го ди на, 
бр. 1, стр. 155-162; Јо ван Бо јо вић - Шко ле на оку пи ра ној те ри то ри ји 
Цр не Го ре 1941-1944. го ди не (I), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1964, бр. 
1, стр. 69-101; Јо ван Р. Бо јо вић - Шко ле на оку пи ра ној те ри то ри ји Цр не 
Го ре 1941-1944. го ди не (II), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1964, бр. 4, 
стр. 717-745; Слав ко Ми ју шко вић - Јед на ис тра га у ко тор ској гим на зи ји 
по во дом из ја ва уче ни ка по сли је са ра јев ског атен та та, Исто риј ски за-
пи си, Ти то град 1964, бр. 4, стр. 747-756; Бран ко Ба бић - О „бун ту“ пи-
то ма ца Пје ша диј ске под о фи цир ске шко ле у Под го ри ци у де цем бру 1906. 
го ди не, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1966, бр. 2, стр. 343-347; Д(ра ги-
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ша) В. Ра шо вић - На ста ва исто ри је, бр. 1, 2/1967/68, Исто риј ски за пи-
си, Ти то град 1968, бр. 2, стр. 320-321; Ни ко С. Мар ти но вић - Бор ба за 
ауто но ми ју Уни вер зи те та (1933-1938). При каз ре во лу ци о нар них ги ба-
ња на Бе о град ском уни вер зи те ту, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1969, бр. 
2-3, стр. 289-296; Јо ван Р. Бо јо вић - Штрај ко ви сре дњ о школ ске омла ди-
не у Цр ној Го ри 1935-1941. го ди не, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1970, 
бр. 3- 4, стр. 273-295; Спо ме ни ца Бар ске гим на зи је 1921-1971, Бар 1971, 
(При каз дао Јо ван Р. Бо јо вић), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1971; стр. 
556-557; Го ди шњ ак Це ти њ ске гим на зи је, 1969/1, 1970/2, (При каз дао 
Јо ван Р. Бо јо вић), Исто риј ски за пи си, Ти то град, 1972, бр. 1-2, стр. 
243-244; Др Ђо ко Д. Пе јо ви ћа - Раз ви так про свје те и кул ту ре у Цр ној 
Го ри (1852-1916), Ти то град 1971, (При каз дао Ра ди во је Шу ко вић), Исто-
риј ски за пи си, Ти то град 1972, бр. 3-4, стр. 545-547; Ми о мир Да шић - 
На ста ва исто ри је, 1973, 1-4, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1973, бр. 
3-4, стр. 488-491; Ра де Ву ко вић - „Учи тељ ска искра“ о по ло жа ју про-
све те и про свет них рад ни ка у Цр ној Го ри 1921-1925, Исто риј ски за пи-
си, Ти то град 1974, бр. 1-2, стр. 143-165; Ми о мир Да шић- На ста ва исто-
ри је, 1974, 1-2, Исто риј ски за пи си, Ти то град, бр. 3-4, стр. 651-654; Мар-
ко вић Мар ко - Пет Го ди шњ а ка Це ти њ ске гим на зи је, Исто риј ски за пи-
си, Ти то град 1976, бр. 2, стр. 380-382; Ми о мир Да шић - На ста ва исто-
ри је, 1975, 1-4, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1976, бр. 3-4, стр. 655-657; 
Ми о мир Да шић - При лог про у ча ва ња кул ту ре и раз во ја обра зов ног си-
сте ма у НОР-у и ре во лу ци ји (1941-1945), Исто риј ски за пи си, Ти то град 
1977, бр. 2, стр. 573-603; Ду шан Ј. Мар ти но вић - Раз вој за нат ства на 
Це ти њу, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1977, бр. 3-4, стр. 755-769; Бра-
ни слав Ма ро вић - Се ми нар за на став ни ке и про фе со ре исто ри је, Исто-
риј ски за пи си, Ти то град 1977, бр. 3-4, стр. 873-874; Ми ло рад А. Бо шко-
вић - Отва ра ње шко ла и кул тур но-про свјет ни рад на те ри то ри ји сре за 
ник шић ког у 1944. го ди ни (Пре ма до ку мен ти ма Ар хи ва Цен тра за кул ту-
ру Ник шић, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1978, бр. 1-2, стр. 227-249; 
Ми о мир Да шић - На ста ва исто ри је, бр. 1-2 за 1977, Исто риј ски за пи си, 
Ти то град 1978, бр. 1-2, стр. 312-314; Др Бо гу мил Хра бак - По сле рат на 
исто ри о гра фи ја о Цр ној Го ри од кра ја XV до кра ја XVIII ве ка и удео 
„Исто риј ских за пи са“ у њој, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1980, бр. 4, 
стр. 5- 29; Во јо Рај че вић-Ду шан Ча лић - Цр но гор ска ре во лу ци о нар на ин-
те лек ту ал на омла ди на на За гре бач ком све у чи ли шту из ме ђу два ра та, 
(Окру гли сто одр жан у Исто риј ском ин сти ту ту СРЦГ у Ти то гра ду 15. 
ја ну а ра 1981), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1981, бр. 2, стр. 111-125; 
Во јо Ни ко лић - О уло зи цр но гор ске сту дент ске омла ди не у ства ра њу 
сту дент ског по кре та Бе о град ског уни вер зи те та, Исто риј ски за пи си, 
Ти то град 1981 бр. 3-4, 167-180; Да рин ка Па чем ска - Уче шће цр но гор-
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ских сту де на та у на пред ном по кре ту на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Ско пљу 1936-1941, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1982, бр. 1-2, стр. 
157-168; При каз Ра ди во ја Шу ко ви ћа на књ и гу „Про свјет ни и кул тур ни 
рад у Цр ној Го ри 1918-1941, Ти то град 1982, од ауто ра др Ђо ка Д. Пе јо-
ви ћа, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1982, бр. 1-2, стр. 213-215; При каз 
Ми о ми ра Да ши ћа на књ и гу Дра ги це Во ји но вић - Цр но гор ске сре дњ о-
школ ске спо ме ни це и го ди шњ а ци (би бли о гра фи ја), Це ти ње 1981, Исто-
риј ски за пи си, Ти то град 1982, бр. 1-2, стр.218-221; Мом чи ло Д. Пе јо вић 
- О шко ло ва њу цр но гор ских ђа ка у Ца ри гра ду кра јем XIX и по чет ком XX 
ви је ка, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1986, бр. 1-2, стр. 171-182; При каз 
Дра ги ше Ра шо ви ћа на књ и гу: Ра де Ву ко вић - На пред ни учи тељ ски по-
крет у Цр ној Го ри из ме ђу два ра та (1918-1941), Ти то град 1985, Исто-
риј ски за пи си, Ти то град 1986, бр. 3, стр. 195-197; Зо ран Ла кић - Кул ту-
ра са став ни дио ре во лу ци је (Не ка ис ку ства из НОР-а и ре во лу ци је 
1941-1954), Исто риј ски за пи си, Ти то град 1987, бр. 1, стр. 177-185; Зо-
ран Ла кић - Кул тур но-про свјет на дје лат ност у Цр ној Го ри у на род но-
о сло бо ди лач ком ра ту и ре во лу ци ји (1941-1945) и глав ни прав ци њеног 
раз во ја до 1958. го ди не, Исто риј ски за пи си, Ти то град 1989, бр. 1-2, стр. 
35-66; Др Здрав ко Де ле тић - Ци ље ви и за да ци основ не шко ле и на ста ве 
исто ри је у Цр ној Го ри од 1834-1916., Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 
1995, бр. 2, стр. 90-109; Др Мом чи ло Д. Пе јо вић - При лог из у ча ва њу 
шко ло ва ња уче ни ка Под го рич ке гим на зи је у зе мљи и ино стран ству од 
1907-1918. го ди не, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 1995, бр. 4, стр. 
157-179; Ми лош Ста ро влах - Уна пре ђи ва ње ра да основ не шко ле у књ а-
же ви ни (кра ље ви ни) Цр ној Го ри, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца, 1996, 
бр. 2, стр. 41-52; При каз Мар ија на Ми љи ћа на књ и гу: Зо ран Ла кић, 
Исто ри ја и исто ри о гра фи ја, Би је ло По ље, Под го ри ца 1996, 327 стр. 
Исто риј ски за пи си, Под го ри ца, бр. 2, стр. 147-153; Зо ран Ла кић-Ми лош 
Ста ро влах - Исто риј ска чи тан ка за осми раз ред основ не шко ле (За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Под го ри ца 1996, 284 стр.). При каз 
књ и ге дао проф. др То ми слав Жу гић. Исто риј ски за пи си, Под го ри ца, 
1996, бр. 2, стр. 177-181; Проф. др То ми слав Жу гић - Оп ште и на ци о-
нал но у на ста ви исто ри је, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 1997, бр. 1, 
стр. 47-52; При каз др Слав ке Гво зде но вић на књ и гу: Ми лош Ста ро влах 
- Основ на шко ла у Цр ној Го ри 1944-1994, Уни рекс, Под го ри ца, 1996. го-
ди не, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 1997, бр. 1, стр. 193-196; Мар ко С. 
Су ђа-Су ђић - Па штро ви ћи у пе ри о ду упра ве Мле тач ке ре пу бли ке, Исто-
риј ски за пи си, Под го ри ца 1996, бр. 2, стр. 89-100; Проф. др Ше фи ка 
Али ба бић - Вред ност кон цеп та опи сме њ а ва ња у НОР-у 1941-1945. го-
ди не, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 1997, бр. 2, стр. 93-102; Ми лош 
Ста ро влах - На пад на уџ бе ни ке или на си ље над исто ри јом, Исто риј ски 
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за пи си, Под го ри ца 1997, бр. 3, стр. 29-38; Мр Слав ко Бо ја нић - На став-
ни про гра ми и уџ бе ни ци у про мје на ма сви је та и сви је сти о њему, Исто-
риј ски за пи си, Под го ри ца 1997, бр. 4, стр. 37-44; Доц. др Здрав ко Де ле-
тић - Бу ква ри у Цр ној Го ри од 1836. до 1916. го ди не, Исто риј ски за пи си, 
Под го ри ца 1997, стр. 167-178; (Ис тра жи ва ња и из во ри) Др Ду шан Ј. 
Мар ти но вић - Про фе сор Ла зо Ђ. По по вић - О Пље ваљ ској гим на зи ји, 
Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 1998, бр. 3-4, стр. 157-180; Ми лош Ста-
ро влах - За ко но дав ство у пред школ ском вас пи та њу у Цр ној Го ри, Исто-
риј ски за пи си, Под го ри ца 1999, бр. 3-4, стр. 163-181; При каз Ми ло ша 
Ста ро вла ха на књ и гу: Ми лић Пе тро вић-Пље ваљ ска гим на зи ја 1901-2001, 
До ку мен ти 1901-1914, (Пље вља 1999. стр. 535), Исто риј ски за пи си, 
Под го ри ца 1999, бр. 3-4, стр. 295-297; Др Ду шан Ј. Мар ти но вић - Бо го-
сло ви ја (1869-1876) и Бо го слов ско-учи тељ ска шко ла (1887-1915) на Це-
ти њу, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2000, бр. 1-2, стр. 71-115; Мр Зве-
здан Фо лић - Бо го сло ви ја Св. Пе тар Це ти њ ски 1921-1926, Исто риј ски 
за пи си, Под го ри ца 2000, бр. 1-2, стр. 117-132; Ма ри на Мар ти но вић - 
При вре ме на Бо го сло ви ја на Це ти њу тра гом ар хив ских по да та ка - по-
ку шај ства ра ња пр ве сре дње струч не шко ле у сло бод ном ди је лу Цр не 
Го ре, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2000, бр. 1-2, стр. 296-305; Др 
Здрав ко Де ле тић - За нат ске шко ле у Бе ра на ма и Ан дри је ви ци 1919-1940., 
Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2001, бр. 1-2, стр. 117-151; Ма ри на Мар-
ти но вић - Пет ар хив ских до ку ме на та о осни ва њу Бо го сло ви је на Це ти-
њу 1869. го ди не, Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2001, бр. 1-2, стр. 
199-206; Дра га на Ку јо вић - Основ ни по да ци о про свјет ним уста но ва ма 
ори јен тал но-ислам ског ка рак те ра у Цр ној Го ри, Исто риј ски за пи си, 
Под го ри ца 2002, бр. 1-2, стр. 69-80; Дра га на Ку јо вић - Не ко ли ко свје до-
чан ста ва као при лог илу стра ци ји про свјет них при ли ка у но во о сло бо ђе-
ним кра је ви ма Цр не Го ре то ком 1913. го ди не, (Гра ђа), Исто риј ски за-
пи си, Под го ри ца 2003, бр. 1-4, стр. 195-211; стр. 255-304, На став ни 
про грам за исто ри ју - Са вјет за на став не пла но ве и про гра ме Цр не Го-
ре (VI, VII, VI II и IX раз ред), Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2003, бр. 
1-4, стр. 255-304; При каз Жар ка Ле ко ви ћа на књ и гу Пре дра га Ву ки ћа - 
Ље то пи си основ них шко ла у књ а же ви ни Цр ној Го ри (1885-1908), Збор-
ник до ку ме на та, Др жав ни ар хив Цр не Го ре, (Це ти ње 2003, стр. 880), 
Исто риј ски за пи си, Под го ри ца 2003, бр. 1-4; На став ни план и про грам 
Ре пу бли ке Цр не Го ре - Са вјет за оп ште обра зо ва ње - Гим на зи ја (I, II, 
III, IV раз ред), на став ни пред мет - Исто ри ја, Исто риј ски за пи си, Под-
го ри ца 2004, бр. 1-4, стр. 167-217.

Из прет ход но на ве де ног про из и ла зи да је у Историјскимзаписи-
ма об ја вљи ван не мали број ра до ва из про бле ма ти ке про свје те и обра-
зо ва ња на ко ји ма је са ра ђи вао ве ћи број струч них и на уч них рад ни ка 
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као и по сле ни ка јав не ри је чи, а мо же се за па зи ти да су го то во не ко ли ке 
те ме до ми нант не. У Историјскимзаписима на те му про свје те и обра-
зо ва ња у Цр ној Го ри сво је ра до ве обај ви ло је не што ви ше од 40 са рад-
ни ка, чи ја име на на во ди мо она ко ка ко су при ја вље на са сво јим при ло-
зи ма: (Проф. др Ше фи ка Али ба бић, Бран ко Ба бић, мр Слав ко Бо ја нић, 
Јо ван Р. Бо јо вић, Ми ло рад А. Бо шко вић, Пре драг Ву кић, Ра де Ву ко вић, 
др Слав ка Гво зде но вић, др Ми о мир Да шић, др Здрав ко Де ле тић, Дра-
га ше вић Ву ко, Ри сто Дра ги ће вић, проф. др То ми слав Жу гић, Игњ а ти је 
Зло ко вић, Дра га на Ку јо вић, Зо ран Ла кић, Жар ко Ле ко вић, Ли сац Ан дри-
ја-Љу бо мир, Или ја Ло пу ши на, Мар ко вић Мар ко, Бра ни слав Ма ро вић, др 
Ду шан Ј. Мар ти но вић, Ма ри на Мар ти но вић, др Ни ко С. Мар ти но вић, 
Слав ко Ми ју шко вић, Ми лош Ми ло ше вић, Ђу ро Мр ва ље вић, Во јо Ни ко-
лић, Да рин ка Па чем ска, др Ђо ко Д. Пе јо вић, Мом чи ло Д. Пе јо вић, др 
Бран ко Пе ру ни чић, Дра го мир Пе трић, По по вић Н. Вла ди мир, Ву ка шин 
Ра до њ ић, Во јо Рај че вић, Ра ко че вић И. Пе тар, Д(ра ги ша) В. Ра шо вић, 
Ми лош Ста ро влах, Стру гар Па вле, Мар ко С. Су ђа-Су ђић, мр Зве здан 
Фо лић, др Бо гу мил Хра бак, Ра ди во је Шу ко вић). Њихо ви ра до ви се мо-
гу гру пи са ти у не ко ли ке основ не те ме, као што су: основ но и сре дње 
школ ство, уџ бе ни ци, на став ни пла но ви и про гра ми, по во дом ју би ле ја и 
го ди шњ и ца по је ди них гим на зи ја, као и при ка зи на из да вач ку дје лат ност 
по себ них из да ња из обла сти про свје те и обра зо ва ња. На ве де ни ауто ри 
об ја ви ли су не што ви ше од 70 ра до ва у форми би ло по је ди них чла на ка, 
при ло га, рас пра ва, при ка за и та ко да ље. Ујед но, то су ве ћим ди је лом ма-
њи члан ци или при ка зи и при ло зи ко ји да ју основ не по дат ке о цр но гор-
ској про свје ти и обра зо ва њу с по себ ним освр том на основ не и сре дње 
шко ле. Очи глед но је да о про бле ма ти ци шко ло ва ња цр но гор ске сре дњ о-
школ ске и ви со ко школ ске омла ди не у зе мљи и ино стран ству не ма ра до-
ва из у зев два ма ња чланка ауто ра ово га ре фе ра та, што ипак пред ста вља 
уса мљен слу чај ко ји би, с јед не стра не, мо гао би ти ин ди ка ти ван, а с 
дру ге стра не и под сти ца јан за оста ле на уч не и струч не са рад ни ке у ци-
љу да љих ис тра жи ва ња у области на ве де не про бле ма тке. 

Сма трам за сво ју оба ве зу да на овом мје сту и по во дом ово га ју би-
ле ја, за што не ре ћи и не спор ну чи њ е ни цу ко ју су још по о дав но за па зи ли 
дру ги од го вор ни у Исто риј ском ин сти ту ту и ве о ма бла го из ни је ли-са-
оп шти ли, ма да би то те бао да учи ни не ко ко је на мно го ве ћем по ло жа ју 
не са мо у Исто риј ском ин сти ту ту не го и са мо стал ној др жа ви Цр ној 
Го ри, да су Историјскизаписи да нас по себ но у ве о ма те шком ма те-
ри јал ном по ло жа ју. Сред ства ко ја до би ја ју бо ље ре ћи за ко ја се сна ла зе 
на уч ни рад ни ци и нај од го вор ни ји фак то ри у институту кра јње су не до-
вољ на, не са мо за че ти ри бро ја го ди шње не го и за опре ма ње и штам па-
ње јед ног бро ја ча со пи са и то без хо но ра ра они ма ко ји у њему об ја вљу ју 
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сво је ра до ве, иако ча со пи с има ме ђу на род ни угле д. Упр кос та ко те шкој 
фи нан сиј ској си ту а ци ји, пре ци зни је ре че но без ика квог из во ра фи нан-
си ра ња за њего во ре дов но из ла же ње, то гласило и њего ви са рад ни ци и 
уре ђи вач ки ко ле гиј пре пу ште ни су на ми лост и не ми лост они ма ко ји ма 
се обра ћа ју за спон зор ство. Ре дак ци ја Историјскихзаписа ула же мак-
си мал не на по ре да одр жи ча со пис и за др жи његов углед ни на уч ни ни во. 
До ка да ће та ко или ка да ће (пре)ста ти да об ја вљу је сво је ра до ве ни је 
те шко пред ви дје ти, ма кар гле да но са тач ке да на шњ ег фи нан си ра ња и 
по мо ћи са стра не или од соп нзо ра! По ста вља се ве о ма ва жно и озбиљ но 
пи та ње пред струч ним, на уч ним рад ни ци ма, ре дак ци јом, ди рек то ром 
и, на кра ју, пред ин сти ту ци ја ма др жа ве Цр не Го ре: до ка да та ко са фи-
нан си ра њ ем Историјскихзаписа и на уч но и стра жи вач ког ра да у јед ној 
на уч ној ин сти ту ци ји?! На уч но и стра жи вач ки рад је кра јње угро жен већ 
не ко ли ко го ди на а ујед но и ре дов но из ла же ње ча со пи са Историјскиза-
писи, Али, стр пље ње и же ља да се об ја вљу је у том нај ста ри јем на уч ном 
ча со пи су у Цр ној Го ри све су ма ње из ра же ни и го то во да су из чи ли ли и 
код нај у пор ни јих са рад ни ка и за по сле них струч них и на уч них са рад ни-
ку у Исто риј ском ин сти ти ту. Као за по сле ни на уч ни рад ник у тој на уч-
ној уста но ви, са ви ше од дви је де це ни је му ко трп ног ра да у њему, имам 
лич но, мо рал но и науч но пра во да на гла сим на ве де ни про блем и, уз све 
ува жа ва ње оних ко ји су нај од го вор ни ји, ука жем на ту чи њ е ни цу да се 
по сто је ћи про блем јед ном ста ви на днев ни ред, ка ко у струч ном и на уч-
ном по гле ду, та ко и у јав ном жи во ту и ра ду, пред по сле ни ке кул ту ре и 
про свје те и нај од го вор ни је љу де у тим уста но ва ма-ин сти ту ци ја ма. Глас 
ра зу ма и бри ге да се пре ва зи ђе про блем тре бало би да не ко га под стак не 
и на тје ра на што хит ни је рје ша ва ње по сто је ћег про бле ма, јер на ве де-
ни „про пуст“, да не ка жем на мје ра, ису ви ше ду го тра је. Из у зет но те-
шко ста ње као последица не фи на си ра ња нај ста ри јег на уч ног ча со пи са 
у Цр ној Го ри као и њего ве матичне ин сти ту ци је у ко јој ра ди пет на е стак 
струч них и на уч них рад ни ка. Да ли је све пре пу ште но „зу бу“ вре ме на и 
да ли је већ ка сно за би ло ка кву вр сту прав не и фи нан сиј ске по мо ћи др-
жа ве или су нај од го вор ни је уста но ве у Цр ној Го ри то не ком дру гом пре-
пу сти ле, а ча со пис Историјске записе на мјер но до ве ле у без из ла зан 
по ло жај. Тако је дошло до њего вог уру ша ва ња-га ше ња по сли је гото во 
80 го ди на плод но га ра да и ти ме ста ви ли тач ку и на на уч но-ис тра жи-
вач ки рад у Исто риј ском ин сти ту ту и на са мо по сто ја ње те на уч не 
уста но ве. Она у свим са вре ме ним др жа ва ма има сво је мје сто, зна чај и 
уло гу, а на дру гој стра ни при ват ни фа кул те ти и уни вер зи те ти уве ли ко 
ну де „ве ли ке мо гућ но сти“ ан га жма на по доб ним на уч ним рад ни ци ма и 
по ли тич ки-стра нач ки опре ди је ље ни ма, не бри ну ћи бри гу око бу ду ћег 
фи нан си ра ња на „тр жи шним“ осно ва ма, утак ми ци ко ја не да је мо гућ-
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ност жи во та и озбиљ ног ра да у нај ста ри јим на уч ним уста но ва ма. Зато 
су из мје сти ли из во ре фи нан си ра ња у не ке њима познате „фон до ве“, 
или за по је дин це ко ји су спон зо ри за рад „тр жи шне“ утак ми це. Кон кур-
си или (рас)про да ја на уч них про је ка та и уста но ва и те зга ре ње на уч них 
рад ни ка до во ди у ве ли ку опа сност озбиљ ност на уч ног ра да и са вје сно 
оба вља ње обавеза или ба вље ње на у ком по сто је ћих на уч них и бу ду ћих 
на уч них и струч них рад ни ка и угро жа ва њихо ву ег зи стен ци ју. Јер, ни је 
тач но да је све на про да ју! Са вјест озбиљ ног на уч ног рад ни ка и мо рал-
ни прин ци пи не мо гу би ти на тр жи шној плат фор ми, а ни исто риј ским 
до ку мен ти ма се не мо же та ко тр го ва ти и ма ха ти на бер за ма ра да, а по-
себ но не ту ма чи ти их днев но по ли тич ким по тре ба ма или уру ша ва њ ем 
др жав них на уч них ин сти ту ци ја за рад ин те ре са но во о тво ре них фа кул-
те та ко ји по слу ју на „тр жи шним осно ва ма“?! Да ли је то тренд но вог 
вре ме на и при ва ти за ци о не по ли ти ке на по чет ку но во га ми ле ни ју ма и 
обе сми шља ва ње на у ке, на уч них прин ци па и ети ке!? 
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Драгана КУЈОВИЋ 

ОРИЈЕНТАЛНО-ИСЛАМСКИ СЕГМЕНТ КУЛТУРНЕ 
ИСТОРИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ НА СТРАНИЦАМА ЗАПИСА 

(ИСТОРИЈСКИХ ЗАПИСА)

Ра до ви ко ји се ба ве ори јен тал но-ислам ским сег мен том кул тур не 
исто ри је Цр не Го ре на стра ни ца ма За пи са, од но сно Исто риј ских за пи-
са ре ла тив но су ма ло број ни и ри јет ки. У овом при ло гу по ку ша ће мо да 
те мат ским из два ја њем ис тра жи ва ња ко ја су об ја вље на на стра ни ца ма 
За пи са, од но сно Исто риј ских за пи са, ре кон стру и шемо на чин и вр сту 
ба вље на гра ђом ко ја мо же да по ка же сву сло је ви тост и раз у ђе ност кул-
тур ног на сље ђа на овим про сто ри ма. Је дан дио ових ра до ва се од но-
си на освр те или при ка зе већ об ја вље них ис та жи ва ња, пре зен то ва ње 
осман ских до ку ме на та или еви ден ти ра ње ар хив ске гра ђе:

-  Дра ги ће вић, Ри сто Ј.: Осман Ну ри Ха џић “Му ха мед и Ко ран” (Кул-
тур на исто ри ја исла ма), Бе о град, 1931. – Записи, VI/1932, књ. X, 
4, 245-246.

- Кор кут, Дер виш М.: Те ле грам бје ло пољ ском муф ти ји о исе ље њу 
му сли ма на. – Записи, 1938, XI, књ. XX, 6, стр. 379.

  У те ле гра му се из ра жа ва жа ље ње због исе ља ва ња
- Дра ги ће вић, Ри сто Ј.: Пе тар Скок, При ло зи про у ча ва њу тур ци за-

ма у срп ско хр ват ском је зи ку. – Записи, 1939, XII, књ. XXI, 2, стр. 
127.

- Ђур ђев, Бра ни слав: Два деф те ра Цр но гор ског сан џа ка из вре ме на 
Скен дер бе га Цр но је ви ћа. – Записи, 1940, XI II, књ. XXIV, 1, стр. 
26-29.

- Дра ги ће вић, Ри сто Ј.: Не ко ли ко ар хив ских по да та ка о основ-
ним шко ла ма у Цр ној Го ри у осмој де це ни ји про шлог ви је ка. – 
Историјски Записи, 1952, V, књ. VI II, 1-3, стр. 19-35

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007

* Аутор је виши научни сарадник у Историјском институту Црне Горе.
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  О про бле му шко ло ва ња му ха ме дан ске дје це у Ба ру и Ник ши ћу 
школ ске 1878/79. го ди не, чи ји су ро ди те љи од би ја ли да ша љу дје цу 
у цр но гор ске шко ле. – Са др жи пра ви ла ко ја је школ ски на чел ник 
ду жан са оп шти ти ро ди те љи ма му ха ме дан ске дје це.

- Ха џи бе гић, Ха мид: Тур ски до ку мен ти у Др жав ном му зе ју на Це-
ти њу. – Историјски Записи, 1955, VI II, књ. XI, 1-2, стр.115-130.

- Ђур ђев, Бра ни слав: Но ви по да ци о нај ста ри јој исто ри ји брд ских 
пле ме на. – Историјски Записи, 1960, XI II, књ. XVII, 1, стр. 3-20.

- Ђур ђев, Бра ни слав: Депедöген – Под го ри ца. – Историјски Записи, 
1962, XV, књ. XIX, 1, стр. 59-62.

- Ви на вер, Вук: При ви ле ги ја гра да Ба ра. – Историјски Записи, 1962, 
XV, књ. XIX, 1, стр. 62-65.

- Ха џи бе гић, Ха мид: Зва нич ни по да ци о сточ ном фон ду на под руч ју 
Но вог Па за ра, Тр го ви шта и Би хо ра из 1585. го ди не – Историјски 
Записи, 1969, XXII, књ. XXVI, 4, стр. 585-616.

- Ла и но вић, Ан дри ја: Је дан ар хив ски по да так из про шло сти Под го-
ри це. – Историјски Записи, 1983, XXXVI, (LVI), 1-2, стр. 69-70.

  Жал ба на тур ска на си ља 1856. го ди не
  
По себ но ин те ре сан тан ме ђу на бро ја ним је рад Депедöген – Под-

го ри ца (аутор: Бра ни слав Ђур ђев, 1962), бу ду ћи да из но си по да так о 
име ну твр ђа ве у Под го ри ци, ко је ни та да ни ти у ка сни јим до ку мен ти ма 
ни је би ло у че стој упо тре би. С тим у ве зи, пре ма до ку мен ту ци ти ра ном 
у ра ду, ја сно је да су твр ђа ву у Под го ри ци Тур ци пр во бит но на зи ва ли 
Депедöген, док је хри шћан ска ва рош та да за др жа ла име Под го ри ца и 
то је би ло у скла ду са чи ње ни цом да су твр ђа ва ма у XV ви је ку у на-
шим зе мља ма обич но да ва ни тур ски на зи ви. Име Депедöген се, пре ма 
ри је чи ма Ђур ђе ва, ме ђу тим “уско ро са свим из гу би ло; упо тре бља ва се 
у XVI ве ку и за твр ђа ву и за на хи ју и за ка ди лук са мо име Под го ри ца” 
(стр. 60-61).

У ни зу ра до ва ко ји сли је де, сти че се ути сак да су при о ри тет има-
ли они ко ји се ба ве оп штом хро но ло ги јом осман ске вла сти на под руч ју 
Цр не Го ре, потом освр том на со ци јал не и при вред не при ли ке овог пе-
ри о да, али који нијесу уви јек и на дис тан ци од ухо да них де скрип тив них 
ша бло на евро по цен рич не ори јен та ци је. 

- Вук сан, Ду шан Д.: Жи вот ник шић ких Ср ба под Тур ци ма у по чет ку 
XIX ви је ка. – Записи, 1938, XI, књ. XX, 4, стр. 223-226.

- Ђур ђев, Бра ни слав: Фи лу ри џи је у Цр ној Го ри у вре ме ну Скен дер-
бе га Цр но је ви ћа. – Записи, 1940, XI II, књ. XXIV, 6, стр. 332-337.

- Ви на вер, Вук: Тр го ви на Ба ра, Би је лог По ља и Под го ри це са Ду-
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бров ни ком (1720-1760). – Историјски Записи, 1953, VI, књ. IX, 2, 
стр. 458-480.

- Еле зо вић, Гли ша: По во дом књи ге Бра ни сла ва Ђур ђе ва “Тур ска 
власт у Цр ној Го ри у XVI и XVII ве ку”. – Историјски Записи, 1954, 
књ. X, 1, стр. 256-282.

- Јо ва но вић, Ја гош: Бра ни слав Ђур ђев, Тур ска власт у Цр ној Го ри у 
XVI и XVII ве ку, Са ра је во 1953. – Историјски Записи, 1954, књ. X, 
2, стр. 636-649.

- Ка пи џић, др Хам ди ја: Кра ћи при ло зи за исто ри ју Цр не Го ре по-
чет ком XIX ви је ка. – Историјски Записи, 1958, књ. XIV, 1-2, стр. 
322-327.

- Ста но је вић, Гли гор: Из исто ри је Цр не Го ре у XVI и XVII ви је ку. – 
Историјски Записи, 1959, књ. XV, 2, стр. 325-417.

- Хра бак, Бо гу мил: К. Ба ста ић, Ти мар ско вла сни штво у фе у дал ном 
си сте му осман лиј ске Тур ске (од XV до XVII сто ље ћа), За греб 1958. 
– Историјски Записи, 1959, књ. XVI, 3-4, стр. 235-239.

- Ви на вер, Вук: При ло зи исто ри ји нов ца у на шим зе мља ма. – 
Историјски Записи, 1962, књ. XIX, 3-4, стр.437-455.

- Ра ко че вић, Но ви ца: Исе ља ва ње Му сли ма на и раз гра ни че ње Цр не 
Го ре и Тур ске у обла сти Ко ла ши на по сли је Бер лин ског кон гре са. – 
Историјски Записи, 1962, књ. XIX, 2, стр. 255-274.

- Да шић, Ми о мир: По ста нак Бе ра на и ути цај бе ран ског тр жи шта 
на раз вој при вред них и дру штве них од но са у Гор њем По ли мљу ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на XIX ви је ка.- Историјски Записи, 
1977, књ. XXXIV, 1, стр. 49-79.

- Пе јо вић, Ђо ко Д.: Из исто ри је под руч ја Пље ва ља и Би је лог По ља 
од кра ја XVI II до сре ди не XIX ви је ка. – Историјски Записи, 1979, 
XXXII, књ. XLI, 4, стр. 71- 96.

- Ха дри ја хић, Му ха мед: Од но си бо сан ског еја ле та са Цр ном Го ром 
у XVI II ви је ку. – Историјски Записи, 1980, XXXI II, књ. XXXV, 3, 
стр.85-97.

- Да шић, Ми о мир: Дру штве но-по ли тич ке при ли ке на те ри то ри ји 
да на шње сје ве ро и сточ не Цр не Го ре од дру ге по ло ви не XV до кра ја. 
– Историјски Записи, 1986, - XXXIX (LIX), 1-2, стр. 5-66.

- Му шо вић, Ејуп: Цр но гор ски му ха џи ри и њи хо ва кре та ња. – Исто-
ријски Записи, 1986, XXXIX, 1-2, стр. 139-157.

Из дво ји ли би смо рад Цр но гор ски му ха џи ри и њи хо ва кре та ња 
(аутор: Ејуп Му шо вић, 1986), ко ји уз ослон ка ко на ранија ис тра жи ва ња 
та ко и на ар хив ску гра ђу и уз по треб ну на уч ну дис тан цу, сло је ви то ука зу-
је на со цио-кул тур но до га ђа ње вр ло че сто не до вољ но те ме љи то об ра ђе-
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но, ако не и пот пу но за не ма ре но, ко је је људ ском пат њом и те шком суд би-
ном исе ље них зло срет ни ка ду бо ко оби ље жи ло вој не по хо де и по ли тич ке 
од лу ке у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком XX ви је ка. Овим се о ба ма би ли 
су за хва ће ни сви сло је ви му сли ман ског ста нов ни штва, ко је је у стра ху од 
мо гу ћег на си ља но вих вла сти и гу бит ка по вла сти ца за у ви јек на пу шта ло 
сво је до мо ве и од ла зи ло у не по зна то, уми ру ћи од гла ди, не ма шти не и 
бо ле сти на ду гим пу то ва њи ма и из ла жу ћи се у но вим сре ди на ма сва ко-
вр сним по ни же њи ма, ни по да шта ва њу и вр ло че сто пот пу но се ута па ло и 
гу било не ка да шњи иден ти те т. Му ха џи ри или му ха џе ри би ли су ре ла тив-
но но ва со ци јал на ка те го ри ја та да шњег му сли ман ског ста нов ни штва на 
овим про сто ри ма, али на још уви јек не до вољ но про у че ну ви ше ди мен зи-
о нал ну при ро ду раз ло га њи хо вог исе ља ва ња тре ба ло би да ука жу да ља 
ис тра жи ва ња и сту ди о зна раз ми шља ња. Ипак, ра до ви ко ји се ба ве си сте-
мат ским ис тра жи ва њи ма раз ли чи тих аспек ата ори јен тал но-ислам ског 
сег мен та кул тур не исто ри је Цр не Го ре на шли су сво је мје сто на стра ни-
ца ма Исто риј ских за пи са углав ном од де ве де се тих го ди на на да ље, и ту 
су оку пље ни оно ма стич ки при ло зи, ра до ви ко ји се од но се на еви ден ци ју 
и опис спо ме нич ког бла га, исто ри ју школ ства и кул тур них дру шта ва:

- Му шо вић, Ејуп: Др Ан дреј Ан дре је вић, Ислам ска мо ну мен тал-
на умет ност XVI ве ка у Ју го сла ви ји. – Историјски Записи, 1985, 
XXXVI II (LVI II) 1, стр. 166-169.

- Пе јо вић, Мом чи ло Д.: О шко ло ва њу цр но гор ских ђа ка у Ца ри гра ду 
кра јем XIX и по чет ком XX ви је ка.- Историјски Записи, 1986, XXX-
IX, 1-2, 171-182.

- Мар ти но вић, Ни ко: Кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци у Ник шић ком 
кра ју. – Историјски Записи, 1987, LX, 4, стр. 183-194.

- Лу чић, Че до мир М.: Вар ва ри зам као ви те штво у оби чај ном пра ву 
пле мен ског дру штва Цр не Го ре до кра ја 18. ви је ка. – Историјски 
Записи, 1996, LXIX, 1, стр. 47-58.

  Са др жи по дат ке о то ме шта Ку ран до зво ља ва и ка ко Му сли-
ма ни гле да ју на вје ру.

- Ђор ђе вић, Ја сми на: Оно ма стич ка кре та ња у Дра че ви ци и Ри ђа-
ни ма кра јем XV и пр вој по ло ви ни XVI ви је ка. – Историјски Записи, 
1996, LXIX, 1, стр. 103-129.

- Ста ро влах, Ми лош: На пад на уџ бе ни ке или на си ље над исто ри јом. 
– Историјски Записи, 1996, LXIX, 3, стр. 29-38.

- Рас то дер, Шер бо: О ва ку фи ма у Цр ној Го ри с кра ја XIX и пр ве по-
ло ви не XX ви је ка. – Историјски Записи, 1997, 2, стр. 1-38.

- Бо жо вић, Ра де: На пу ту до за јед нич ког от кри ве ног бо да: (Пра во сла-
вље и Ислам). – Историјски Записи, 2000, LXXI II, 1-2, стр. 39-45.
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  О од но су дви ју ре ли ги ја.
- Ку јо вић, Дра га на: Ху сеин-па ши на џа ми ја: тра гом за пи са и пре да-

ња. – Историјски Записи, 2001, LXXIV, 1-2, стр. 99-107.
- Миљ ко вић-Бо ја нић, Ема: Ол га Зи ро је вић, Кон вер ти ти ка ко су се 

зва ли, Под го ри ца, 2001. – Историјски Записи, 2001, LXXIV, 3-4, 
стр. 323-325.

  При каз књи ге ко ја го во ри о име ни ма и пре зи ме ни ма код му сли ма на.
- Ку јо вић, Дра га на: Основ ни по да ци о про свјет ним уста но ва ма ори-

јен тал но-ислам ског ка рак те ра у Цр ној Го ри.- Историјски Записи, 
2002, LXXXV, 1-2, стр. 69-80.

- Ку јо вић, Дра га на: Не ко ли ко свје до чан ста ва као при лог илу стра-
ци ји про свјет них при ли ка у но во о сло бо ђе ним кра је ви ма Цр не Го ре 
то ком 1913. – Историјски Записи, 2003, LXXVI, 1-4, стр. 195-211.

- Ку јо вић, Дра га на: Ак тив ност кул тур но-про свјет ног дру штва Гај-
рет пре ма пи са њу исто и ме ног ли ста. – Историјски Записи, 2005, 
LXXVI II, 1-4, стр. 207-225.

 Ра до ви из дво је ни у овој гру пи, као: Оно ма стич ка кре та ња у 
Дра че ви ци и Ри ђа ни ма кра јем XV и у пр вој по ло ви ни XVI в, О ва ку фи ма 
у Цр ној Го ри с кра ја XIX и пр ве по ло ви не XX ви је ка, Ху сеин-па ши на џа-
ми ја: тра гом за пи са и пре да ња, Основ ни по да ци о про свјет ним уста-
но ва ма ори јен тал но-ислам ског ка рак те ра у Цр ној Го ри, Не ко ли ко свје-
до чан ста ва као при лог илу стра ци ји про свјет них при ли ка у но во о сло бо-
ђе ним кра је ви ма Цр не Го ре то ком 1913. го ди не и Ак тив ност кул тур но-
про свјет ног дру штва Гај рет пре ма пи са њу исто и ме ног ли ста, чи ни 
се да на го вје шта ва ју ре ла тив но нов и дру га чи ји ис тра жи вач ки иза зов у 
ко јем се пре по зна је на сто ја ње да се ре кон стру и ше и оме ђи оквир кул-
тур ног ам би јен та ко ји је жи вио, раз ви јао се, био при хва ћен и до во љан 
да сво јим зра че њем из ње дри ври јед на до стиг ну ћа. Исто та ко, ова квим 
ту ма че њем из пр ве ру ке, не при стра сним и одво је ним од сва ко вр сних 
по ли тич ких и кул тур них при о ри те та, вр ло че сто из у ми ру ћих тра го ва 
ислам ског ори јен та на на шем тлу, упот пу њу је се сли ка ка ко про шлог 
та ко и са да шњег вре ме на. У ра ду Оно ма стич ка кре та ња у Дра че ви ци 
и Ри ђа ни ма кра јем XV и у пр вој по ло ви ни XVI в. аутор ка Ја сми на Ђор-
ђе вић (1996) вр ло си сте ма тич но, углав ном усред сре ђе на на ста ти стич ку 
об ра ду, из но си ан тро по ни миј ску хро ни ку по ме ну тог про сто ра за пе-
риод “70-80 го ди на”(стр. 103) и у ту свр ху об ра ђу је ори ги нал ну гра ђу 
(по пис вла ха на хи ја Дра че ви ца и Ри ђа ни из По пи са вла шких да жби на 
у хер це го вач ком сан џа ку из го ди не 1540/1541)1, на жа лост, из гле да, до-
1 Наведено према подацима у књизи поменутог аутора Драчевица и Риђани средином 

XVI вијека (Београд: Задужбина Андрејевић, 1997, стр. 9), јер, ако се изузму подаци 
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ступ ну са мо у фо то ко пи ра ној вер зи ји (“фо то ко пје овог деф те ра до би ли 
смо за хва љу ју ћи до бро ти др Ду шан ке Бо ја нић Лу кач”, стр. 103). Чи ни 
нам се да је ово ис тра жи ва ње, мо жда за то што је дио јед не знат но ве-
ће цје ли не, на сло вље но не ја сно и до не кле не пре ци зно, јер де фи ни ци ја 
лек се ма “кре та ње” у на шем је зи ку по кри ва при лич но ши ро ко се ман-
тич ко по ље. Не зна мо на шта је тач но па жња ис тра жи ва ча усмје ре на: 
да ли на про цес ан тро по ни миј ског раз во ја, ми гра ци је о ко ји ма свје до че 
оно ма стич ке про мје не, сте пен при су ства исла ми за ци је или не ка дру га 
де ша ва ња. Исто та ко, с об зи ром на ре зул та те ис тра жи ва ња из ло же не у 
ра ду, уоп ште на од ред ни ца “оно ма стич ки” тре ба ло би да бу де за ми је ње-
на пре ци зни јом од ред ни цом “ан тро по ни миј ски”, има мо ли у ви ду да се 
оно ма сти ка ди је ли на ан тро по ни ми ју или ан тро по ни ми ку и то по но-
ма сти ку, ма да је ова квим из бо ром аутор ка вје ро ва то има ла на мје ру да 
про мје не у лич ним име ни ма Дра че ви це и Ри ђа на у по ме ну том пе ри о ду 
услов но смје сти у ши ри оно ма стич ки кон текст. Ра ди от кла ња ња од ре-
ђе них не до у ми ца ко је ори јен та ли ста мо же има ти код чи та ња овог ко ри-
сног ра да, при мје ћу је мо да би евен ту ла но об ја вљи ва ње ње го вог про ши-
ре ног, од но сно ко ри го ва ног из да ња, или сва ког дру гог ко ји се ба ви овом 
или срод ном про бле ма ти ком, тре ба ло да упо ре до укљу чи и ори ги нал ну 
гра фи ју ан тро по ни ма о ко ји ма се го во ри и на тај на чин отво ри про стор 
за ар гу мен та ци ју из бо ра ва ри јан те у чи та њу не ког лич ног име на, упра-
во за то што је у овом слу ча ју ри јеч о име ни ма сло вен ског по ри је кла, 
од но сно хри шћан ским име ни ма. 

Сље де ће 1997. го ди не об ја вљен је у Исто риј ским за пи си ма рад 
под на сло вом О ва ку фи ма у Цр ној Го ри с кра ја XIX и пр ве по ло ви не XX 
ви је ка (аутор: Шер бо Рас то дер). На и ме, пре ма ри је чи ма ауто ра, “пи та ње 
ва ку фа, њи хо вог на стан ка, раз во ја, прав ног ста ту са, ско ро да ни је би ло 
пред мет на уч них ис тра жи ва ња, по го то во не за под руч је Цр не Го ре”(стр. 
1), и уто ли ко је ве ћи зна чај овог ра да. Иако је про бле ма ти ка “фраг мен-
тар но на зна че на” сти че се ути сак ис црп ног ука зи ва ња на прав це мо гу-
ћих да љих ис тра жи ва ња, при је све га, на при мар ним из во ри ма. Де таљ-
ном пре гле ду ве ћих цр но гор ских ва ку фа, углав ном на осно ву но ви јих 
рас по ло жи вих из вор них по да та ка, прет хо ди при каз раз во ја Ислам ске 
за јед ни це и др жав но-прав ног окви ра ка ко би ја сни је би ла из ло же на 
сли ка о суд би ни ва куф ских до ба ра и по је ди них уста но ва из дра жа ва них 
из ва куф ских фон до ва. Овај рад, захваљујући навођењу пре ци зних по-
да та ка, има ци љ да се на пра ви об у хват ни пре сјек ислам ских за ду жби на 
у Цр ној Го ри и мо же би ти узет као дра го цје н увод да се на чи ни ис тра-
жи вач ки на пор ко ји ће осви је тли ти зна чај ва ку фа са аспек та њи хо вог 

о сигнатури и архиву у којем се дефтер налази, исти нису јасно и детаљно били 
убиљежени у раду објављеном у Историјским записима. 
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вјер ског, со ци јал ног и при је све га кул тур ног до при но са и то у ови ру 
“са гле да ва ња укуп не про шло сти му сли ман ског ста нов ни штва на овим 
про сто ри ма”(стр. 38). 

У на шем по ку ша ју да на пра ви мо из бор ра до ва ре ле ван тан за об-
ра ду ори јен тал но-ислам ског сег мен та кул тур не про шло сти на овом 
про сто ру об ја вље них у ча со пи су За пи си, од но сно Исто риј ски за пи си, 
сматрамо да на сло ви из три прет ход но по ме ну те гру пе сво јим зби ром 
об ли ку ју сло је ви ту кон струк ци ју, ко ја, без об зи ра на по чет ну не до вољ-
ност и ре ла тив ну по вр шност, има сво ју хро но ло шку по ступ ност - од 
по ку ша ја да се не што о овој те ми ка же при ка зом по је ди них ис тра жи-
вач ких ре зул та та, за тим струч ном се лек ци јом, пре во дом и об ја вљи ва-
ња њем ар хив ске гра ђе, де скрип ци је и ту ма че ња по је ди них исто риј ских 
цје ли на, до усмје ра ва ња на уч не па жње на си сте мат ско освје тља ва ње 
по себ них еле ме на та кул тур не исто ри је му сли ман ског ста нов ни штва у 
Цр ној Го ри.

Оријентално-исламски сегмент културне историје ...
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При ли ком ше зде се то го ди шњ и це За пи са - Исто риј ских за пи са  
ука за ли смо на за по ста вље ност еко ном ске исто ри је и уне ко ли ко кул-
тур не исто ри је Цр не Го ре у овом нај ста ри јем цр но гор ском жи вом ча со-
пи су, као и на до ми нант ност са др жа ја по ли тич ке исто ри је.1

Овом при ли ком – по во дом осам де се то го ди шњ и це по зна тог цр но-
гор ског гласила, го во ри ће мо о об ра ди би бли о л о ги је (на у ке о књ и зи) у 
овом ча со пи су. 

У но мен кла ту ри на у ка библиологија(грч.) све ви ше се по ми ње 
као на уч на ди сци пли ни. Запра во, би бли о ло ги ја или на у ка о књ и зи и код 
нас у Цр ној Го ри све ви ше до би ја на зна ча ју. У њен са став ула зе не ко-
ли ко на уч них ди сци пли на: 

 - Штам пар ство, 
 - Књ и жар ство, 
 - Би бли о те кар сто и
 - Би о гра фи ка - би бли о гра фи ја. 
О исто ри ји штам пар ства и исто ри ји би бли о гра фи је у За пи си ма 

- Исто ри ја ским за пи си ма има до ста дра го цје них са др жа ја, док о књ-
и жар ству није публикован ни је дан чла нак, ни је дан озбиљ ни ји текст. 
Та ко ђе и о би бли о те кар ству има све га је дан ва лид ни при лог. На пр-
ви по глед та кво ста ње из не на ђу је. Мо же се ре ћи да је оно по сље ди ца 
ста ња не раз ви је но сти ових на уч них ди сци пли на у Цр ној Го ри, бо ље 
ре ћи де фи ци тар но сти на уч них ка дро ва из области кул тур не исто ри је 
уоп ште. 

У На у ци о књ и зи у Цр ној Го ри, ко ју је обје ло да нио под го рич ки 
ЦИД 2006. го ди не, по дроб но смо ана ли зи ра ли све че ти ри ди сци пли не, 
* Аутор је ванредни члан ЦАНУ.
1 Др Душан Ј. Мартиновић: Нека питања изучавања економске историје и њена обрада 

у Записима-Историјским записима. -Историјски записи, 1980, св. 4, стр. 85. 101. 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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с тим што смо кон ста то ва ли да је о књ и жар ству ма ло пи са но. Ова гра на 
би бли о ло ги је у Цр ној Го ри не ма тра ди ци ју, иако је књ и жар ство од дав-
ни на раз ви је но. Ни је, ме ђу тим, пи са но о књ и жар ству: не ма ни јед не те-
ме љи те сту ди је, ни јед ног се ри о зни јег члан ка. Из тих раз ло га, ра зу ми је 
се, те шко је би ло ре кон стру и са ти исто ри јат књ и жар ства у нас. Па, ипак, 
по шло нам је за ру ком да да мо до ста по да та ка о књ и жа ра ма и књ и жа-
ри ма по гра до ви ма... 

На ову на шу књ и гу у Исто риј ским за пи си ма об ја вио је оп се жну 
ре цен зи ју проф. др Ра ди во је К. Шу ко вић.2 

I ШТА МАР СТВО 
 
O штам пар ству је на стра ни ца ма За пи са-Исто риј ских за пи са об-

ја вље но не ко ли ко на уч них сту ди ја и чла на ка из пе ра по зна тих цр но гор-
ских на уч ни ка. Та ко je, на при мјер, Ри сто Ја ко вов Дра ги ће вић об ја вио 
је дан кра ћи при лог и јед ну оп се жни ју сту ди ју о Цр но је ви ћа штам па ри-
ји, др Ни ко Си мов Мар ти но вић о Штам па ри ји Фран ће ска Ан дре о ле у 
Ко то ру (1797- 1802), а пи сац ових ре да ка о Бо жи да ру Ву ко ви ћу –Под-
го ри ча ни ну. Зна чај не фраг мен те о Цр но је ви ћа (обод ској) штам па ри ји и 
штам па ри ји Бо жи да ра Ву ко ви ћа-Под го ри ча ни на да ли су Ђор ђе Спа со-
јев Ра до ји чић,3 др Ла зар То ма но вић4 и др Бо жи дар Ше ку ла рац.5

Ри сто Ј. Дра ги ће вић у Исто риј ским за пи си ма број 2/1953. године 
об ја вио је кра ћи при лог ’’Цр но је ви ћа штам па ри ја и Двор на Це ти њу 
сре ди ном 17. ви је ка’’, по зи ва ју ћи се на ’’Исто ри ју на ро да Ју го сла ви је’’, 
об ја вље ну 1953. го ди не, и на ро чи то под сје ћа ју ћи на дра го цје не по дат-
ке ко је је др Јо ван Ра до нић об зна нио у свом ва жном исто риј ском дје лу 
’’Рим ска ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од 16. до 19. ве ка’’ (Бе о град: 
САН, 1950). Дра ги ће вић, на и ме, скре ће па жњу на извје шта је Тро ги ра-
ни на Фра на Ле о нар ди ја, ми си о на ра Кон гре га ци је за про па ган ду вје ре, 
ко ји је че ти ри пу та до ла зио на Це ти ње у ци љу уни ја ће ња Цр но го ра ца, 
2 Проф. др Радивоје Шуковић: Душан Мартиновић, Наука о књизи у Црној Гори, Под-

горица 2006, стр. 645. -Историјски записи, 2006, стр. 411-418. 
3 Ђорђе Сп. Радојичић: Белешке о штампаријама у Црној Гори у XV и XVI веку. -Исто-

ријски записи, 1948, бр. 1/2, стр. 1-8; исти: Пахомије’’ от Црније Гори от Реке’’. 
-Историјски записи, 1954, бр. 1, стр. 225-227; исти: Слова са Обода. -Историјски за-
писи 1950, бр. 1/3, стр. 23-27; исти: О тобожњем новом зборнику Вићенца Вуковића. 
-Записи, 1940, бр. 1, стр. 5 7-58. 

4 Лазо Томановић: Још о ободској штампарији. -Записи, 1932, бр. 1, стр. 46-47. 
  О династији Црнојевића и ободској штампарији. 
5 Др Божидар Шекуларац: Везе између Црнојевића штампарије и Вуковића штампарије. 

-Историјски записи, 1986, бр. 1/2, стр. 117-122; исти: Симпозијум о животу и дјела-
тно сти Божидара Вуковића-Подгоричанина. -Историјски записи, 1983, бр. 1/2, стр. 
204-205. 
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и за би ље жио пре гршт по да та ка о штам па ри ји у Це ти њ ском ма на сти ру.6 
Дра ги ће вић је из из вје шта ја Ле о нар ди ја на вео не ка ка рак те ри стич на 
мје ста, ко ја ће мо ци ти ра ти: ’’у Це ти њ ском ма на сти ру, сје ди шту епи ско-
па,’’ на ла зи се ве ли ка штам па ри ја са ћи ри лов ским сло ви ма. Р. Дра ги ће-
вић на во ди још не ке ци та те из ’’Исто ри је на ро да Ју го сла ви је’’ ко ји се 
од но се на кан це ла ри ју Ива на Цр но је ви ћа на Це ти њу и из Исто ри је Си-
ме Ми лу ти но ви ћа-Са рај ли је, као и на из вје штај пап ског еми са ра Ива на 
Па ску а ли ја од 5. ав гу ста 1646 (Рим ска ку ри ја... 297). 

Дра ги ће ви ће ва сту ди ја: Цр но гор ске штам па ри је(1493-1918) об ја-
вље на је 1956. у дво бро ју ИЗ (1/2) на че тр де се так стра ни ца. Овај ври јед-
ни исто ри чар је ми ну ци о зно и акри бич но пи сао о цр но гор ским штам па-
ри ја ма, по чев од нај ста ри је Цр но је ви ћа штам па ри је, штам па ри је Бо жи-
да ра Ву ко ви ћа-Под го ри ча ни на и си на му Ви ћен ца Ву ко ви ћа у Мле ци-
ма, Њего ше ве штам па ри је, штам па ри је Це ти њ ске чи та о ни це, при ват не 
штам па ри је Ан то на Рајн вај на на Це ти њу, ак ци о нар ских штам па ри ја у 
Ник ши ћу и Под го ри ци (Ак ци о нар ска штам па ри ја ’’Вој во да Бо жи дар 
Ву ко вић’’). Пред Р. Дра ги ће ви ћем је би ло не ко ли ко отво ре них пи та ња 
ко ја он ни је био у ста њу да раз ри је ши: Ко је осно вао штам па ри ју (Иван 
или Ђур ђе); гдје је по че ла рад Цр но је ви ћа штам па ри ја (у Ве не ци ји, на 
Обо ду или Це ти њу), гдје је ’’пе ча тан’’ пр вје нац –Ок то их пр во гла сник; 
шта је би ло са суд би ном Штам па ри је по сли је од ла ска Ђур ђа Цр но ја-
ви ћа у Ве не ци ју. Про у чио је Р. Дра ги ће вић све зна чај ни је оно вре ме не 
ауто ри те те и дје ли мич но на во дио њихо ва ми шље ња о кру ци јал ним пи-
та њ и ма ве за ним за рад Цр но је ви ћа штам па ри је. На во дио је ми шље ња: 
Па ве ла Јо зе фа Ша фа ри ка, Ва тро сла ва Ја ги ћа, Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, 
Пе тра Пр вог Пе тро ви ћа-Њего ша, Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, Си ме Ми лу ти но-
ви ћа-Са рај ли је, Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа, Па ве ла Апо ло но ви ча Ро вин ског, 
Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ан ту на Бар ца, Кар ла Хоп фа, Ду ша на Д. Вук са на, 
Јо ва на То ми ћа, Ила ри о на Ру вар ца, Анд же ја Ку хар ског, др Јо ва на Ра-
до ни ћа, Ива на Ка ра та је ва, Ива на Ку ку ље ви ћа-Сак цин ског, Ду ша на Д. 
Вук са на, Јо ва на То ми ћа и др. , али ни је имао пре тен зи је, ни ти је мо гао 
по у зда но и на уч но кри тич ки ри је ши ти на бро ја на пи та ња, ко ја су ду го 
оста ла у на у ци спор на. Тек у нај но ви је ври је ме – по во дом ПО ЛА МИ-
ЛЕ НИ ЈУ МА ШТАМ ПА ЊА О к т о и х а   п р в о г л а с н и к а, на у ка је 
да ла од го вор на ве ћи ну по ста вље них пи та ња. 

Проф. др Ра ди во је Шу ко вић знат ну је па жњу у сво јим ис тра жи-
ва њ и ма обра ћао на уло гу Па ве ла Апо ло но ви ча Ро вин ског у про у ча ва њу 
Цр но је ви ћа (обод ске) штам па ри је. У бро ју 3-4 за 2001. го ди ну дао је 
кри тич ки пре сјек на ре зу ла те ис тра жи ва ња Че ха Јо зе фа Ка ра се ка, Ва-
6 Уп. : Р. Ј. Драгићевић: Црнојевића штампарија и Двор на Цетињу средином 17. вијека. 

-Историјски записи, Цетиње 1954, св. 2, стр. 532-534. 

Обрада библиологије на страницама ’’Записа’’ ...
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тро сла ва Ја ги ћа, Ила ри о на Ру ва р ца и др.7 Ро вин ски је, ме ђу тим, и сам 
мно го гри је шио ка да је ри јеч о ло ка ци ји Цр но је ви ћа штам па ри је. Он се 
на ла зи ме ђу ауто ри ма ко ји су твр ди ли да је она ра ди ла на Обо ду, тј. да 
је за по че ла рад на Обо ду, а на ста ви ла на Це ти њу. 

Ака де мик Ни ко С. Мар ти но вић пр ви је дао цје ло ви ту сту ди ју о 
штам па ри ји Фран ће ска Ан дре о ле. Иако је град Ко тор дао зна чај не пи о-
ни ре европ ском штам пар ству у 15. и 16. ви је ку (Ан дри ја Пал та шић-Ко-
то ра нин, Је ро ним За гу ро вић-Ко то ра нин и др. ), све до кра ја 18. ви је ка 
ни је имао вла сти ту штам па ри ју. Ака де мик Мар ти но вић је утвр дио да 
је овај мле тач ки штам пар ра дио у Ве не ци ји као по вла шће ни др жав ни 
штам пар од 1791. до сре ди не 1798. го ди не, ка да је тра жио до зво лу од 
аустриј ских вла сти за рад штам па ри је у Ко то ру. Ан дре о ли је ва штам па-
ри ја по че ла је са ра дом 14. ју на те го ди не. Ан дре о ла је ра дио као кра-
љев ски штам пар. Њего ва штам па ри ја по сје до ва ла је поред ла ти нич ких 
сло ва и цр кве на ћи ри лич ка. Штам па ла је књ и ге и дру ги би бли о теч ки 
ма те ри јал на оба пи сма. На осно ву про у ча ва ња књ и го хра ни ли шта пре-
вас ход но у Бо ки, Мар ти но вић је би бли о граф ски еви ден ти рао 13 из да ња, 
по гла ви то слу жбе них до ку ме на та (прав них про пи са, за ко на, уре да ба) и 
на вео их. Ме ђу че ти ри ре ли ги о зне пу бли ка ци је за би ље жио је и јед но 
ћи ри лич ко из да ње: Жер тва Авра мо ва и са бе сје до ва ни је гре шни ка с Бо-
го ма тер ју (грч ки пре вод Ви кен ти ја Ра ки ћа). Мар ти но вић је на те ме љу 
сво јих ис тра жи ва ња, до шао до ових за кљу ча ка: 

- пр во, Ф. Ан дре о ла је као штам пар и из да вач ра дио пет де це ни ја 
(1791-1841) у Ве не ци ји и Ко то ру;

-дру го, пр ва фа за њего ве штам пар ско-из да вач ке дје лат но сти ве за-
на је за Ве не ци ју, гдје је у пе ри о ду 1791-1798. го ди не ра дио као по вла-
шће ни др жав ни (мле тач ки) штам пар;

-тре ће, од сре ди не 1798. до сре ди не 1802. го ди не ра дио је у Ко то-
ру та ко ђе као пов лшће ни аустриј ски ти по граф;

-че твр то, од 1806. до 1815. ра дио је у Сант Ан ђе лу као штам пар 
Ита ли јан ске рат не мор на ри це, а од 1815. до 1841. као по вла шће ни др-
жав ни штам пар. 

Штам пао је на ита ли јан ском и ла тин ском у Ве не ци ји, а у Ко то ру 
на ита ли јан ском и срп ско хр ват ском је зи ку – ла ти ни цом и ћи ри ли цом. 

У да не ве ли ког ју би ле ја – по ла ми ле ни ју ма Ок то и ха пр во гла сни-
ка, пр ве штам па не књ и ге код Ју жних Сло ве на, Исто риј ски за пи си су 
об ја ви ли дви је оп се жне сту ди је и не ко ли ко кри тич ких при ка за на об-
ја вље не књ и ге из ове те ма ти ке. Ака де мик Дра гу тин-Дра го Ле ко вић је 
пи сао о Цр но је ви ћа штам па ри ји као гран ди о зној вер ти ка ли цр но гор ске 
7 Уп. др Радивоје Шуковић: Учешће Павла Аполоновича Ровинског у расправама о 

Црно јевића штампарији. -Историјски записи, 2001, бр. 3/4, стр. 139-146. 
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ду хов но сти,8 а ака де мик Си ма Ћир ко вић о ћи рил ском штам пар ству и 
кул ту ри бал кан ских Сло ве на.9 Ма ри ја Мар ти но вић је да ла осврт на књ-
и гу Е. Љ. Не ми ров ски: Ок то их пр во гла сник Ђур ђа Цр но је ви ћа,10 а Ла за 
Чур чић11 и мр Ди ми три је Л. Ма ша но вић12 при ка за ли су дви је књ и ге др 
Ду ша на Мар ти но вић из ове про бле ма ти ке. 

О Бо жи да ру Ву ко ви ћу-Под го ри ча ни ну из ме ђу ле ген де и исто ри-
је13 об ја ви ли смо по ду жу рас пра ву у бро ју 1/2 за 2002. го ди ну. Ис та кли 
смо да о овом зна ме ни том цр но гор ском и ју жно сло вен ском штам па ру-
про све ти те љу по сто ји ре ле вант на на уч на ли те ра ту ра. Њего ва штам-
пар ско-из да вач ка про дук ци ја, лич ност и дје лат ност, ра сви је тље ни су 
по сли је Дру гог свјет ског ра та. На ве де ни су на уч ни сим по зи ју ми, ис-
тра жи вач ки про јек ти и мо но гра фи је о њему. Аутор ни је про пу стио ни 
пи са ње о Ву ко ви ћу ко је спа да у до мен ле ген де. Ис та кли смо ми шље-
ње да је био ло го тет на дво ру Ива на Цр но је ви ћа на Це ти њу при је не го 
што је са Ђур ђем Цр но је ви ћем и њего вом сви том по шао у ег зил и у 
Ве не ци ји про ду жио тра ди ци ју Цр но је ви ћа ти по гра фи је. Био је то, не-
су мњ и во, онај ’’Бо жи дар Грк’’. Ис та кли смо за блу де о пр во бит ном ра ду 
штам па ри је Бо жи да ра Ву ко ви ћа у њего вом род ном мје сту Под го ри ци, 
ка ко је сво је вре ме но пи сао Са во Ву ле тић. Та ко ђе смо под вр гли кри ти ци 
пи са ње То ма Н. Ка жи ћа да је у Ље шан ској на хи ји по сто ја ла штам па ри-
ја зва на Мрк ши на. Ни је су ви шно ов дје на ве сти и да је хр ват ски пр оф. 
Стје пан Ан то љак твр дио у јед ном свом члан ку да је у 16. сто ље ћу ра-
ди ла штам па ри ја у Остро гу код Ник ши ћа, учи нив ши фа та лан пре вид, 
за мје нив ши цр но гор ски Острог са укра јин ским у ко је му је штам па на 
по зна та остро шка Би бли ја. Ову бе сми сли цу об ја ви ли су Исто риј ски 
за пи си,14 а про фе сор Ри сто Ј. Дра ги ће вић15 де ман то вао хр ват ског на уч-
ни ка, из ме ђу оста лог, об ја вив ши фраг мент ма пе Укра ји не са Остро гом, 
8 Драго Лековић: Ободско-цетињска штампарија – грандиозна вертикала црногорске 

духовности. -Историјски записи, 1994, бр. 1-2, стр. 141-155. 
9 Сима Ћирковић: Ћирилско штампарство и култура балканских Словена. -Историјски 

записи, бр. 1/2, 1994, стр. 135-140. 
10 Марија Мартиновић: Е. Љ. Немировски, Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића. 

-Историјски записи, 1988, бр. 1/2, стр. 259-261. 
11 Лазо Чурчић: Преглед црногорског штампарства од 1493. године. Др Душан Марти-

новић: Црна Гора у Гутенберговој галаксији. -Историјски записи, 1995, бр. 4, стр. 
237-242. 

12 Димитрије Л. Машановић: Др Душан Ј. Мартиновић, Луча тамом обузета – библи-
олошки есеји. -Историјски записи, бр. 1/1996, стр. 179-186. 

13 Академик Душан Ј. Мартиновић: Божидар Вуковић-Подгоричанин између легенде и 
историје. -Историјски записи, 2002, бр. 1/2, стр. 57-68. 

14 С. Антољак: Да ли је у Острогу постојала штампарја 1581. године?- Историјски за-
писи, Титоград, 1976, бр. 1, стр. 63-66. 

15 Р. Ј. Драгићевић: Острошка штампарија. -Стварање, Титоград, 1977, св. 1, стр. 
129-134. 
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ка ко би и ви зу ел но до ча рао о ко јем је Остро гу ри јеч и ко ли ки је про ма-
шај поменутог научника. 

По себ но је на ша па жња фо ку си ра на на осни ва ње и дје лат ност Бо-
жи да ро ве ти по гра фи је у Ве не ци ји, на ви со ка при зна ња и ти ту ле ко је 
је он до би јао за свој штам пар ски рад, на углед ко ји је сти цао у Мле-
ци ма, иако у ве ли кој кон ку рен ци ји. На ве ли смо де вет па ле о тип них из-
да ња овог штам па ра, пре ма нај но ви јим про у ча ва њ и ма Е. Љ. Не ми ров-
ског. Ни је смо, да ка ко, за бо ра ви ли ни њего во ме це нат ство и до на тор-
ство, његов све ко ли ки зна чај за цр но гор ску књ и жев ност и кул ту ру. У 
ћи ри лич ком штам пар ству 16. сто ље ћа за о рао је ду бо ку бра зду. Његов 
на сљед ник Ви ћен цо Ву ко вић и сљед бе ни ци (Сте фан Ма ри но вић, Ја ков 
од Ка ме не Ре ке, Ја ков Крај ков и др.) су се уве ли ко на сла њ а ли на њего-
ве књ и ге и књ и жев но на сље ђе, пре штам па ва ли их. Због књ и га трај не 
ври јед но сти ко је нам је оста вио у на сље ђе и због њихо вог ути ца ја на 
сло вен ско штам пар ско умије ће (Укра ји на, Ру си ја, Бје ло ру си ја) и не са-
мо сло вен ско (Ру му ни ја, Грч ка), Бо жи дар Под го ри ча нин, пр ви и по то-
њи вој во да у шта мар ству, за у зео је ви со ко мје сто у кул тур ној ри зни ци 
чо вје чан ства. 

О штам па ри ји Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри ча ни на и њего вом 
исто и ме њ а ку Бо жи да ру Го ра жда ни ну на њемач ком је зи ку об ја вио је Ев-
ге ни је Љво вич Не ми ров ски два то ма и ми смо их пред ста ви ли на уч ној 
јав но сти у ’’ Исто риј ским за пи си ма’’ - у дво бро је ви ма за 200116, 2002.17 
и 2005. го ди ну18. 

 
II КЊ И ЖАР СТВО

Као што смо већ по тен ци ра ли, о књ и жар ству у За пи си ма - Исто-
риј ским за пи си ма, ко ли ко нам је по зна то, ни је пи са но. 

Ви ше пу та смо пле ди ра ли за из у ча ва ње књ и жар ства у Цр ној Го ри 
с об зи ром на про те клих по ла ми ле ни ју ма штам пар ско-из да вач ке дје лат-
но сти цр но гор ског штам пар ства (у Цр ној Го ри и Ве не ци ји).19 На на шу 
16 Dušan J. Martinović: Ervgenij L. Nemirovski, Gesamtakatalog der früdfrucke in kyrillische 

schrift, Band IV, die Druckerei von Božidar Gorždanin in Goražde und Venedig, Die erste 
DruckereiBožidar Vuković in Venedig. Verlag V alentin Koerner. Baden Baden, 2001, 481 
str. -Историјски записи, 2002, бр. 3-4 стр. 239-250. 

17 Dušan J. Martinović: Ervgenij L. Nemirovski, Gesamtakatalog der früdfrucke in kyrillische 
schrift, Band IV, die Druckerei von Božidar Gorždanin in Goražde und Venedig, Die erste 
DruckereiBožidar Vuković in Venedig. Verlag V alentin Koerner. Baden Baden, 2001, 481 
str. -Историјски записи, 2002, бр. 3-4, стр. 239-250. 

18 Dušan J. Martinović: Evgenij L. Nemirovskij, Gesamtkatalog der früdrucke in kyrillischer 
schrift, Band VI, die zweite Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Verlag Valentin Ko-
ernerBaden-Baden 2003, 514 Seiten. - Историјски записи, 2005, бр. 1-4, стр. 333-336. 

19 Д. Ј. Мартинвић: Стање библиолошке науке у Црној Гори. -Актуелни проблеми 
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ини ци ја ти ву Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти при хва та ла је 
2005. про је кат о књ и жар ству ко ји смо за вр ши ли 2006. го ди не и ру ко-
пис пре да ли на ре цен зи ра ње, на кон че га је кон цем 2007. го ди не ушао у 
штам пу. 

 
III БИ БЛИ О ТЕ КАР СТВО

И о би бли о те кар ству је ма ло пи са но. Из у зи ма ју ћи наш чла нак о 
Ул ци њ ској чи та о ни ци не ма ни јед ног озбиљ ни јег тек ста из те ди сци пли-
не. Ул ци њ ска чи та о ни ца је по че ла рад по чет ком 1884. го ди не. О њеној 
ак тив но сти би ље же цр но гор ске но ви не Глас Цр но гор ца, Оно гошт и Це-
ти њ ски вје сник. До на шег члан ка по гре шно је да ти ра на го ди на њеног 
по стан ка. Наиме, узима на је за го ди ну по стан ка 1881 (др Ђо ко Пе јо вић, 
др Ни ко С. Мар ти но вић). Ми смо, ме ђу тим, по у зда но да ти ра ли њен по-
ста нак на по чета к 1884. гди не.20 У сво јој док тор ској ди сер та ци ји Ва си-
ли је Јо во вић ’’Цр но гор ско би бли о те кар ство до 1941. го ди не’’ (Це ти ње, 
Цен трал на на род на би бли о те ка, 1999, 306 стр. ) на во ди го ди ну 1884. као 
го ди ну на стан ка Ул ци њ ске би бли о те ке, али не и из вор ода кле је преузео 
тај по да так. Је ди ни по у зда ни из вор мо гао је на ћи у на шем члан ку о Ул-
ци њ ској чи та о ни ци. (Та кво и слич но пла ги ја тор ство је, на жа лост, све 
че шћа по ја ва код нас.) 

 
IV БИ О ГРА ФИ КА ОД НО СНО БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

Ка да је ри јеч о чи ту ља ма (in me mo ri a m) у За пи си ма-Исто риј ским 
за пи си ма тре ба ре ћи да је то вр ло ак ту ел на ру бри ка. По да ци са оп ште-
ни у њима пред ста вља ју зна ча јан при лог би о гра фи ки (би о гра фи ја ма) и 
пер со нал ним би бли о гра фи ја ма зна чај них лич но сти Цр не Го ре. Би ље-
же ни су по да ци о на уч ни ци ма, књ и жев ни ци ма, др жав ни ци ма, по ли ти-
ча ри ма и они нам да нас олак ша ва ју ре кон струк ци ју њихо вих би о би-
бли о граф ских пор тре та. Без на мје ре да ов дје пра ви мо би бли о гра фи ју 
не кро ло га, по ме ну ће мо и пре зен ти ра ти са мо не ко ли ко њих, по зна ти јих. 
Та ко на при мјер, пред ста вљан је жи вот и дје лат ност Јо ва на Цви ји ћа, 
ве ли ког срп ског ге о гра фа свјет ског гла са, и њего во ис тра жи ва ње цр но-
гор ских пред је ла.21 По во дом смр ти др Ми ла на Пре ло га пи сао је проф. 

и перспективе научноистраживачког рада у Црној Гори.-Радови са нучног скупа, 
Подгорица 27. април 2004. -ЦАНУ-Универзитет Црне Горе, књ. 68, 2004, стр. 127-133. 

20 Уп. Др Душан Ј. Мартиновић: Оснивање читаонице и развој библиотеке у Улци-
њу(1884-1984). -Историјски записи, 1985, бр. 1, стр. 71-85. 

21 Андрија Јовићевић: Јован Цвијић – велики учитељ. -Записи, 1927, бр. 1, стр. 12-16; 
др Јован Бојовић: Јован Цвијић и Дурмитор. -Историјски записи 1985, бр. 3/4, стр. 
214-216. 
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Ни ко ла Ба на ше вић,22 о жи во ту и ра ду Ди ми три ја Ми ла ко ви ћа – проф. 
Са во Вук ма но вић,23 о Жив ку Дра го ви ћу и Ми ли во ју Ба ши ћу – Ми лан 
Ву ки ће вић24, Ду шан Д. Вук сан пи сао је чи ту ље Ду ша на С. Ђу ки ћа,25 
Вла ди ми ра Ма жу ра ни ћа,26 Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа,27 Рад ми ле Пе тро-
вић-Ра до ји чић28, Ри сто Дра ги ће вић пи сао је о смр ти Ан дри је Јо ви ће-
ви ћа29, Па вла По по ви ћа,30 проф. Пе тра М. Мар ти но ви ћа, 31 пре сто ло-
на сљед ни ка Да ни ла Пе тро ви ћа-Њего ша,32 че шког пред сјед ни ка То ма ша 
Ма са ри ка33, а о смр ти Ла за ра То мо ва Пе ро ви ћа – Ми ха и ло Вук че вић.34 
Игњ а ти је-Игњо Зло ко вић дао је не ко ли ко за ни мљи вих не кро ло га о док-
то ру Или ји Син ди ку,35 ка пе та ну Дин ку Фра не то ви ћу36 и о Пе тру Ше ро-
ви ћу37. Или ја Зо рић на пи сао је ви ше не кро ло га: о Бо ри Стан ко ви ћу,38 
Вељ ку Ми ли ће ви ћу,39 Ла зу Ђу ро вом По по ви ћу,40 вој во ди Бо жу Пе тро-
ви ћу41 и вој во ди Ђу ру Пе тро ви ћу.42 Др Ђо ко Пе јо вић пи сао је о лич но-
сти и дје лу Па ве ла Апо ло но ви ча Ро вин ског43 и по во дом смр ти ака де-
ми ка Ни ка С. Мар ти но ви ћа.44 Би бли о гра фи ја ра до ва Ђор ђи ја-Ђо ка Д. 
Пе јо ви ћа пу бли ко ва на је у Исто риј ским за пи си ма по во дом ше зде се то-
го ди шњ и це ро ђе ња (бр. 3/4, 1974, стр. 205-211). Ри сто Ко ви ја нић пи ше 
по во дом смр ти Јо си па Хо ле че ка,45 о жи во ту и ра ду Ди ми три ја Ру вар ца46 
22 Никола Банашевић: Др Милан Прелог. -Записи, 1932, бр. 2, стр. 127-128. 
23 Саво Вукмановић: Димитрије Милаковић. -Историјски записи, 1980, бр. 3, стр. 99-109. 
24 Милан Вукићевић: Миливоје Башић; Живко Драговић. -Записи, 1927, бр. 1, стр. 

63-64;1928 бр. 3, стр. 190-191. 
25 Записи, 1927, бр. 4, стр. 254-256. 
26 Записи, 1928, бр. 3, стр. 191. 
27 Зписи 1930, бр. 1, стр. 63-64. 
28 Записи, 1932, бр. 2, стр. 119. 
29 Записи, 1939, бр. 3, стр. 190. 
30 Записи, 1939, бр. 1, стр. 61-63. 
31 Записи 1940, бр. 3, стр. 189. 
32 Записи, 1939бр. 5, стр. 317-318. 
33 Записи 1937, бр. 5, стр. 317-318. 
34 Записи 1928, бр. 3, стр. 192. 
35 Историјски записи 1958, бр. 1/2, стр. 442-445. 
36 Историјски записи, 1965, бр. 4, стр. 710-712. 
37 Историјски записи 1968, бр. 2, стр. 327-330. 
38 Записи 1927, бр. 5, стр. 318-320. 
39 Записи 1929, бр. 6, стр. 383-384. 
40 Записи 1928, бр. 1/2, стр. 128. 
41 Записи 1928, бр. 2, стр. 1237-128. 
42 Записи 1929, бр. 3, стр. 192. 
43 Др Ђоко Пејовић: О личности и дјелу П. А. Ровинског 1831-1916. -Историјски записи, 

1967, бр. 1, стр. 145-170. 
44 Ђ. Д. Пејовић: Др Нико С. Мартиновић (1914-1975). -Историјски записи, 1975, бр. 

3/4, стр. 397-399. 
45 Записи 1929, бр. 4, стр. 254-256. 
46 Записи 1932, бр. 1, стр. 37-42. 
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и низ дру гих дра го цје них по да та ка за пер со нал не би бли о гра фи је. Др-
Ђо ко Пе јо вић пи сао је о жи во ту и ра ду Ри ста Дра ги ће ви ћа, док је Пе јо-
ви ће ву смрт за би ље жио др Но ви ца Ра ко че вић.47 Са оп ште но је и до ста 
ко ри сних по да та ка о по ги би ји књ а за Да ни ла, црт ца из жи во та вој во де 
Ма ша Вр би це, о Њего ше вом учи те љу фран цу ског је зи ка (Ан ти ду Жому 
и њего вој же ни Фран ци ски), о Њего ше вом ље ка ру из Ко то ра (Пе тру 
Ма рин ко ви ћу), о Ја ну Вац ли ку. Тре ба спо ме ну ти и ове лич но сти: књ а за 
Да ни ла, вој во ду Га вра Ву ко ви ћа, др Ла за То ма но ви ћа, Ива Вој но ви ћа, 
Јо ва на С. Иво ви ћа, Јо ва на То ми ћа, Мар ка Дра го ви ћа, Бо жаЂ. Ми ха и ло-
ви ћа, Љу ба Ан ђе ли ћа, Гр гу Но ва ка, Вик то ра Но ва ка, Ни ко лу Ра дој чи ћа, 
др Бран ка Пе тра но ви ћа, др Га ври ла До жи ћа, Ри фа та Бур џо ви ћа Тр ша, 
Ра до ја Да ки ћа Бр ка, др Пе ра Шо ћа, бри га ди ра Бла жа Бо шко ви ћа, Јо си-
па Ђел чи ћа, Мар ка Цвјет ко ви ћа, Ву ки цу Ми тро вић-Шу њу итд. 

Не ма мо пре тен зи је да oвдје на бра ја мо све не кро ло ге48- пре дста ви-
ли смо их, углав ном, се лек тив но. Тре ба на по ме ну ти да је и пи сац ових 
ре до ва об ја вио не ко ли ко ис црп ни јих би о би бли о граф ских пор тре та: о 
Ду ша ну Д. Вук са ну,49 о ге не ра лу Бла жу Вр би ци и ге не а ло ги ји његу-
шких Вр би ца,50 о ге не ра лу Ва си ли ју Ива но вом Шпа ди је ру (бр. 3/1997), 
о Бог да ну Ме ме до ви ћу Дро бњ а ку,51 о Игњ а ти ју-Игњу Зло ко ви ћу.52

И у Исто риј ским за пи си ма об ја вље но је до ста не кро ло га, ко је ће-
мо так са тив но на бро ја ти, ста вља ју ћи у за гра ду број ча со пи са и го ди-
ште: др Ни ко ла Шке ро вић (бр. 3-4/ 1972), Љу бо мир По лек сић (1973), 
ге не рал Са во Оро вић (бр. 3-4/1973), (бр. 1-2/1973), Вук сан Ми нић (бр. 
2/1979), Ве ли мир Тер зић (бр. 3-4/1983), ака де мик Ђор ђи је-Ђо ко Пе јо-
вић (бр. 3-4/1983), проф. др Жар ко Шће па но вић (бр. 4/1995), Ри сто Ј. 
Дра ги ће вић (бр. 1/1987), проф. др Ви до Лат ко вић (бр. 1/1987), ака де мик 
Ни ко С. Мар ти но вић (бр. 1/1987), др Ра до сав Ме де ни ца (бр. 1-2/1988), 
др Ејуп Му шо вић (бр. 4/1995), проф. др Јо ван Бо јо вић (бр. 1/1996), др 
Ми лош Ми шо Ха мо вић (бр. 2/1997), др Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић (бр. 
2/1997), др Но ви ца Ра ко че вић (бр. 1-2/1988), проф. др Бран ко Пе тра но-
вић (бр. 1-2/ 1994), Во ји слав Ву ле ко вић-Бо ље вић (бр. 1-2/1998), др Ђу-
ро Ву јо вић (бр. 3-4/1998), мр Ди ми три је Л. Ма ша но вић (бр. 3-4/1998), 

47 Историјски записи, 1983, бр. 3/4, стр. 211-213. 
48 Историјски записи, 1981, бр. 1, стр. 179-182. 
49 Др Душан Ј. Мартиновић: Душан Д. Вуксан (1881-1944) и његово стваралаштво. 

-Историјски записи, 1987, бр. 1, стр. 199-211. 
50 Др Душан Ј. Мартиновић: Генерал Блажо Врбица и његов ратни дневник. -Историјски 

записи, 1998, бр. бр. 1/2, стр. 157-180. 
51 Др Душан Ј. Мартиновић: Богдан Мемедовић Дробњак (1849-1892). -Историјски 

записи, 1996, бр. 4, стр. 113-130. 
52 Др Душан Ј. Мартиновић: Допринос Игњатија Злоковића (1897-1997) историографији 

о Црној Гори. -Историјски записи, 1999, бр. 1/2, стр. 252-277. 

Обрада библиологије на страницама ’’Записа’’ ...
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Ја гош Јо ва но вић (бр. 1-2/1999), ака де мик Бо жи на М. Ива но вић (бр. 
3-4/2002), проф. др Мир ко Бар јак та ре вић (број 1-4/2006), проф. др Ра-
до ман Јо ва но вић (бр. 1-4/2006). 

Уз то, и у кон тек сту по је ди них рас пра ва и члан ка на ве де но је мно-
штво дра го цје них би о граф ских по да та ка, ко је ће па жљи ви ко ри сни ци 
зна ти ко ри сти ти и ис ко ри сти ти рев но сно ци ти ра ју ћи ауто ре. 

По ред на ве де ног из би бли о ло ги је, мо же мо на ве сти да је у по ме-
ну тим ча со пи си ма пи са но и о уни кат ним ма ну скрип ти ма и ра ри те тним 
штам па ним књ и га ма, и то: о Ље то пи су по па Ду кља ни на,53 Цр но је ви ћа 
ин ку на бу ла ма, о ве не ци јан ским па ле о тип ним књ и га ма - ср бу ља ма це-
ти њ ског ма на сти ра,54 о хр ват ским ин ку на бу ла ма,55 о пер га мент ним књ-
и га ма Бо жи да ра Ву ко ви ћа.56 Ра ди се о кра ћим при ка зи ма и пре гле ди ма, 
што, ра зу ми је се, спа да у до мен би бли о ло шке на у ке. 

Пи сац ових ре да ка пи сао је и о је дин стве ној за бра ни књ и га у Цр-
ној Го ри, што ра ни је ни је би ло у на у ци по зна то.57 Ни је на од мет спо ме-
ну ти ни његов при каз на ка пи тал ни рад М. Ми ло ви ћа ’’Би бли о гра фи је 
о Па штро ви ћи ма’’.58

Ето, то би би ли глав ни ји ра до ви из би бли о ло ги је об зна њ е ни у 
За пи си ма-Исто риј ским за пи си ма. Не ко ли ко би бли о граф ских је ди ни ца 
смо свје сно за о би шли, јер оне, по на шем ми шље њу, има ју са мо ефе мер-
ни на уч ни зна чај. 

 
 *

У ЗА КЉУЧ КУ ва ља нам ре ћи да је би бли о ло ги ја со лид но за-
сту пље на у За пи си ма-Исто риј ским за пи си ма. Бо ље ре ћи со лид но су 
за сту пље не ди сци пли не штам пар ства и би о гра фи ке, не знат но би бли-
53 Душан Д. Вуксан: Др Фердо Шишић. -Записи, 1928, св. 1/2, стр. 103-104; Ђ. Д. Пејо-

вић: Љетопис попа Дукљанина. Увод, превод и коментар др Славка Мијушковића. 
- Историјски записи, 1968, св. 4, стр. 671-672. 

54 Влаховић В.: Још један Октоих из Штампарије Црнојевића. -Записи, 1940, бр. 4, 
стр. 252;Душан Д. Вуксан: Историја србуља манастира цетињског. -Записи, 1939, 
св. 2, стр. 93-100; Ристо Ј. Драгићевић: Ђорђе Сп. Радојичић, Четворојеванђеље из 
1552. године. -Записи 1941, бр. 2, стр128;Ђ. Сп. Радојичић: Две наше библиографске 
реткости. -Историјски записи 1952, св. 1/3, стр. 1-10. Октоих петогласник из 
Црнојевића типографије и Служабник, који се налазе у Дечанима. 

55 Нико С. Мартиновић: Јосип Бадалић, Инкунабуле у Хрватској. -Историјски записи, 
1954, св. 2, стр. 653-656. 

56 Ђорђе Сп. Радојичић: Књиге на пергаменту из штампарије Божидара Вуковића. 
-Историјски записи, 1950, св. 7/9, стр. 354-356. 

57 Уп. Душан Ј. Мартиновић: Трагом забрањених књига у Црној Гори(Племе Кучи у наро-
дној причи и пјесми М. Миљанова и Његошев Горски вијенац). -Историјски записи, 
2001, бр. 1/2, стр. 191-198. 

58 Милорад Т. Миловић: Библиографија о Паштровићима. -Петровац на мору, Свети 
Стефан, 2001, 820 стр. - Историјски записи, 2001, св. 1/2, стр. 313-316. 
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о те кар ство и књ и жар ство. За пра во, књ и жар ство уоп ште ни је за сту-
пље но. 

Ако пођемо од тога да би бли о ло ги ја чи ни гро са др жа ја кул тур не 
исто ри је, он да мо же мо за кљу чи ти да је, ипак, она (кул тур на исто ри ја) 
на стра ни ца ма За пи са-Исто риј ских за пи са при лич но за сту пље на – ни је 
за по ста вље на, ка ко смо не ка да ми сли ли па и пи са ли по во дом ше зде се-
то го ди шњ и це овог ча со пи са. 

Обрада библиологије на страницама ’’Записа’’ ...
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Апстракт

Умно жа ва ње ол та ра у ко тор ским цр ква ма, са ли ков ним пред ста-
ва ма све ти те ља ко ји ма су би ли по све ће ни, по сма тра ни су у свије тлу 
ла и ци за ци је ре ли ги о зно сти. Ши ре ње ре ли ги о зних по у ка је сте об ра з ац 
ко ји  пред ста вља кључ за  раз у мије ва ње ка то лич ког по зно сре дњ о вје ков-
ног цр кве ног уче ња. У Ко то ру су ол тар ске сли ке и ки по ви на ста ја ли у 
пр вом ре ду за по себ не де во ци о нал не по тре бе ко тор ских бра тов шти на, 
али су их на ру чи ва ли и имућ ни ји гра ђа ни ко ји су у град ским цр ква ма 
има ли сво је по ро дич не ол та ре. 

То ком ка сног сре дњ ег вије ка ка то лич ка ре ли ги о зност је до жи вје-
ла круп не про мје не. Но ви не су би ле број не - од уво ђе ња не ких са свим 
но вих кул то ва и уче ња, до из мје на у оп штем на чи ну ис по ља ва ња ре ли-
ги о зно сти. Кључ за раз у ме ва ње ве ћи не ових про мје на је сте про цес пре-
ва зи ла же ња по дије ље но сти из ме ђу цр кве ног кле ра и ла и ка. При хва та-
ње хри шћан ског уче ња од стра не ла и ка по ста је дје ло твор ни је и до би ја 
ак тив ни ју ди мен зи ју у од но су на прет ход ни пе ри од. На оп штем пла ну, 
у ка сном сре дњ ем вије ку и са ми тер ми ни «се ку лар но» и «са крал но» ни-
јесу озна ча ва ли су прот ста вље не пој мо ве, већ се и се ку лар но раз у мије-
ва ло као још је дан вид ре ли гиј ског дје ло ва ња ме ђу ла и ци ма.1 Од лу чу-
ју ће по ма ке у окви ру ла и ци за ци је ре ли ги о зно сти до није ле су ре фор ме 
за по че те по ја вом фра њ е вач ког и до ми ни кан ског ре да. Осно ва прак тич-
* Аутор је запослен у Балканолошком институту САНУ.
1 О различитим контекстима у окојима се термин секуларан користио (посебно када је 

означавао црквени клер који живи изван манастира) cfr. J. Cannon, Introdaction: secular 
power and the sacred in the art of the central Italian city-state, in: Art, Politics, and Civic 
Religion in Central Italy, 1261-1352, ed. J. Cannon and B. Williamson, Ashgate 2000, 1-17. 
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ног дје ло ва ња про сјач ких ре до ва би ла је ства ра ње чвр стих спо на из ме-
ђу вјер ни ка и цр кве них про пи са и уче ња. Тре ба по себ но на гла си ти да 
је јед на од нај зна чај ни јих но ви на ко ју су про сјач ки ре до ви до није ли у 
окви ру про це са ак тив ног укљу чи ва ња вјер ни ка у цр кве ни и мо на шки 
жи вот упра во осни ва ње тре ћег фра њ е вач ког и до ми ни кан ског ре да. Био 
је на мије њ ен ла и ци ма ко ји су же ље ли да во де по лу мо на шки на чин жи-
во та. Ме ђу тим, основ ни на чин на ко ји су ре ли ги о зне иде је пре но ше не 
нај ши рем бро ју вјер ни ка то ком по зног сре дњ ег вијека би ло је про по-
вије да ње, у че му су нај ак тив ни ју уло гу по но во има ли фра њ ев ци и до-
ми ни кан ци. Та ко ђе, пи са на ријеч у ово врије ме по ста је све за сту пље ни-
ји на чин на ко ји су иде је ши ре не, бу ду ћи да књ и ге по ста ју до ступ ни је 
знат но ве ћем бро ју љу ди не го што је то би ло ра ни је. 

Јед но од нај сна жни јих сред ста ва у про це су ла и ци за ци је ре ли-
ги о зно сти би ло је пре но ше ње ре ли ги о зних по у ка сли ком. Овај ста ри 
кон цепт је у по зном сре дњ ем вије ку об но вљен са зна чај ним из ме на ма. 
Нај зна чај ни ја но ви на у од но су на прет ход не вје ко ве би ла је за сту пље-
ност ли ков них пред ста ва у сва ко днев ној ре ли ги о зно сти све ве ћег бро ја 
вјер ни ка, раз ли чи тог со ци јал ног и еко ном ског ста ту са. Прем да су сли ке 
и скулп ту ре има ле уло гу под сти ца ња мо ли тви, су де ћи пре ма из во ри ма, 
ла и ци су све те сли ке до жи вља ва ли ви ше као зна ко ве ко ји по ка зу ју при-
су ство бо жан ског и све тог не го као сим бо ле ко ји тре ба да ин спи ри шу 
на ме ди та ци ју о све том. 

Ол тар ске сли ке и ки по ви до би ја ју цен трал но мје сто на све број-
ни јим ол та ри ма дуж боч них зи до ва град ских цр ка ва. Ова по ја ва сто ји у 
не рас ки ди вој ве зи са про мје на ма ко је су на сту пи ле у ка то лич кој цр кви 
са ши ре њ ем фра њ е вач ког и до ми ни кан ског уче ња. Под сти цај ко ји су 
да ли по што ва њу све тих сли ка имао је сво је ко рије не и по твр ду у ха ги-
о гра фи ја ма осни ва ча ре до ва, све тог Фра ња и све тог До ми ни ка. До га-
ђа ји из њихо вих жи во та, ко ји су пред ста вља ли нај ва жни је еле мен те за 
ства ра ње бу ду ћег до ми ни кан ског и на ро чи то фра њ е вач ког уче ња, би ли 
су про пра ће ни при су ством све тих сли ка.2 У фра њ е вач ком и до ми ни кан-
2 Најилустративнији пример, који ће касније постати често понављани образац, јесте 

молитва светог Фрања пред сликаним Распећем (ante imaginem Crucifixi) у цркви San 
Damiano у Асизију. Тада се светом Фрању обратио Господ, преко чудотворног crocif-
fiso che parlava, са захтјевом да треба да обнови његову Цркву (Francisce, vade et 
repara domum meam, quae, ut cernis, tota destruitur!). У фрањевачкој иконографији се 
Распеће из San Damiano представља у виду croce dipinta, односно као сликано дрвено 
Распеће. Оригинално Распеће које се налазило на олтару, чува се као реликвија у 
цркви Santa Chiara, v. A. Smart, The Assisi Problem and the Art of Giotto. A Study of the 
Legend of St. Francis in the Upper Church of San Francesco, Assisi, Oxford 1971, 265. 
Свети Доминик је у процесији 1221. године носио на раменима и глави икону Ma-
donna Avocata, која потиче из VIII или IX вијека, и на тај начин показао да архетипске 
иконе треба да се поштују попут реликвија. О доминиканском поштовању светих 
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ском си сте му уче ња, у њихо вим про по вије ди ма и ак тив ним при бли жа-
ва њ ем ре ли ги је ла и ци ма, ови при ме ри су пред ста вља ли по у ку и узор 
ко ји вјер ни ци тре ба да слије де. 

Као и у дру гим ка то лич ким сре ди на ма, ла и ци за ци ја ре ли ги о зно-
сти се у Ко то ру од ви ја ла на ви ше на чи на. Про по вије ди, пи са на ријеч и 
ли ков не пред ста ве би ли су основ ни ин стру мен ти сна жни јег по ве зи ва-
ња ла и ка са цр квом. Пред ста вља ли су кључ ну спо ну из ме ђу та да шње 
ре ли ги о зне умјет но сти и вјер ни ка, те ра свје тља ва ње на чи на њеног дје-
ло ва ња је сте ко рак ка бли жем раз у мије ва њу оба фе но ме на. Из у зет но 
сна жну уло гу у ства ра њу осо бе ног ка сно сре дњ о вје ков ног ви да ре ли ги-
о зно сти у Ко то ру има ли су про сјач ки ре до ви. У ко тор ским цр ква ма ко је 
су при па да ле фра њ ев ци ма и до ми ни кан ци ма на ла зи ли су се број ни ол-
та ри са ли ков ним пред ста ва ма све ти те ља ко ји ма су би ли по све ће ни. О 
по сто ја њу ол тар ских сли ка на њима да нас се мо же го во ри ти углав ном 
на осно ву са чу ва них пи са них из во ра. То је слу чај и са до ми ни кан ском 
цр квом Све тог Ни ко ле у гра ду о чи јим боч ним ол та ри ма нас оба вје шта-
ва ју пи са на свје до чан ства. На кон што је из без бјед но сних раз ло га, у 
оче ки ва њу на па да Хај ру ди на Бар ба ро се, по ру ше на пр во бит на до ми ни-
кан ска цр ква Све тог Ни ко ле на рије ци, ко ја се на ла зи ла из ван град ских 
зи ди на,3 са гра ђе на је 1545. го ди не но ва цр ква у са мом гра ду по крај сје-
вер них бе де ма у бли зи ни ма на сти ра Све те Кла ре.4 Са зна ње о укра си ма 
на њеном глав ном и боч ним ол та ри ма пру жа нам хро ни ка ко ју је 1716. 
го ди не пи сао фра тар Вин цен ти је Ма ри ја Ба бић. Цр ква Све тог Ни ко ле у 
гра ду је има ла осам ол та ра. Би ли су по све ће ни све том Ни ко ли, све том 
До ми ни ку, све тој Ка та ри ни Си јен ској, све том Вин цен ти ју Фе ре р ском, 
све том Бар то ло ме ју, све том Хи ја цин ту, све тој Бар ба ри и све тој Ма ри ји 
Маг да ле ни. Сва ки од ол та ра имао је по јед ну сли ку: на глав ном ол та ру 
Све тог Ни ко ле на ла зи ла се Ти ци ја но ва сли ка По кло њ е ња кра ље ва, на 
ол та ру Све те Ка та ри не Си јен ске би ла је сли ка Ја ко па Пал ме, на ол та-

слика, cfr. J. Cannon, Simone Martini, the Dominicans and the Early Sienese Polyptych, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XLV (1982) 75.

3 Которски угледник, властелин Никола Бућа поклонио је 1344. године свој посјед на 
Пацијани (данашња Табачина) изван градских зидина како би се на њему саградио 
доминикански манастир. У даровници је истакнуто да то чини “због поштовања и 
оданости коју гајимо и осјећамо према Реду браће проповједника и за спас наше 
душе, као лијек за наше гријехе јер смо гријешни, дуго времена смо мислили на част 
и поштовање према свемоћном Богу и његовој мајци Блаженој Дјевици Марији и 
свим светитељима и светитељкама, као и св. Николи”, v. Monumenta Montenegrina 
VI, Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropolija Risan, ed. V. D. Nikčević, Istorijski institut 
Crne Gore, Podgorica 2001, 186-187. О цркви Светог Николе на ријеци и о историји 
доминиканског реда у Котору, cfr. S. Krasić, Nekadašnji dominikanski samostan Sv. 
Nikole u Kotoru (1266 - 1807), PPUD 28 (1989) 129-141.

4 I. Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, Split 1938, 62-63.
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ру Све тог Вин цен ти ја сли ка Тин то ре та, на ол та ру Све тог Бар то ло ме ја 
сли ка Ђи ро ла ма да Сан та кро че, као и сли ка са пред ста вом Бо га Оца од 
Ве ро не зеа, на ол та ру Све тог Хи ја цин та сли ка Ан дри је Ме ду ли ћа, на ол-
та ру Све те Бар ба ре Тин то ре то ва сли ка, на ол та ру Го спе Ру жа ри ја сли ка 
Три па Ко то ра ни на (Tryphon de Cat ta ro) за ко га Ба бић ка же да је жи вио у 
XV ве ку (сли ка се да нас на ла зи у цр кви Све те Ма ри је Ко ле ђа те). По ред 
ових ол тар ских, Ба бић по ми ње још мно го дру гих сли ка ко је су укра ша-
ва ле де сну стра ну цр кве, по себ но сли ке са пред ста ва ма чу да Ро за ри ја 
(Mi ra cu lis de SS Ro sa rii) и све тог Вин цен ти ја Фе рер ског. По ми ње са мо 
јед ну скулп ту ру и то кип све тог Вин цен ти ја ко ји се на ла зио на ол та ру 
по све ће ном овом све ти те љу, ис под Тин то ре то ве сли ке. Пре ма Ба би ће-
вим рије чи ма с по чет ка XVI II вије ка, ову скулп ту ру је на ру чио ко тор-
ски вла сте лин Ioan ne de Po li у Ду бров ни ку 1490. го ди не, пла тив ши сто 
пер пе ра за њего ву из ра ду.5 У пи та њу је др ве на скулп ту ра овог из у зет но 
по што ва ног до ми ни кан ског про по вјед ни ка, ско ро у при род ној ве ли чи-
ни. Би ла је дио сли ка ног по лип ти ха ко јег је за ко тор ске до ми ни кан це 
из ра дио Бо жи дар Влат ко вић, о че му свје до чи уго вор из 1495. го ди не.6 

Не што ра ни јег да ту ма од Ба би ће ве хро ни ке је сте из ве штај ко ји је 
у Рим по слао ко тор ски до ми ни ка нац Гун ди слав Кр ша ва 1706. го ди не. 
У њему се та ко ђе по ми њу сли ке са ол та ра до ми ни кан ске цр кве: По-
кло њ е ње кра ље ва на глав ном ол та ру, за тим пред ста ве све те Ка та ри не 
Си јен ске, све тог Бар то ло ме ја, све тог Вин цен ти ја, Хри сто во Ваз не се ње, 
као и сли ка бла же не Оза не са пред ста ва ма њених чу да, по себ но ка ко је 
по сре до ва ла за ус по ста вља ње ми ра из ме ђу су ко бље них ко тор ских по-
ро ди ца.7 То је би ла ли ков на пред ста ва ви зи је бла же не Оза не Ко то ран ке, 
у тре нут ку ка да је мо ли тва ма по ку ша ва ла да сми ри су коб ко ји је на стао 
из ме ђу ко тор ских пле ми ћа и гра ђа на. Пре ма њеном жи ти ју, та да је у 
за но су ви дје ла сли ку Бо го ро ди це ко ја је др жа ла са де сне стра не све тог 
Три фу на (ко ји је сми ри вао на о ру жа не пле ми ће оку пље не на Тр гу пред 
5 Хроника Винцентија Бабића Sulle Boche di Cattaro concernenti il culto чува се у Архиву 

ЈАЗУ у Загребу ((III, d. 88.) Дјелове извјештаја о сликама на олтарима објавили су 
и обрадили: don N. Luković, Blažena Ozana Kotorka, Kotor 1965, 38-39. и S. Krasić, 
Nekadašnji dominikanski samostan Sv. Nikole u Kotoru, 133, 140.

6 Уговор је објавио Ј. Тадић, Грађа о сликарској школи у Дубровнику XIII-XVI в, књ. I, 
Београд 1952, 682. Након што је црква Светог Николе предата православцима, кип 
Светог Винцентија је пренешен у цркву Светог Винцентија у Шкаљарима. О овој 
скулптури писали су: N. Luković, Blažena Ozana Kotorka, 143; M. Milošević, Ciborij 
XIV vijeka i ostala plastika, in: 800 godina katedrale Sv. Tripuna u Kotoru (1166-1966), Ko-
tor 1966, 49-50; K. Prijatelj, Kotorski kip sv. Vinka, ЗЛУМС 3 (1967) 197-204; Историја 
Црне Горе 2/2, Титоград 1970, 518-519.

7 Извјештај Breve narratione come fu introdotta la Religione Domenicana nella magnifica 
citta di Cattaro чува се у Риму (Archivum Generale Ordinis Predicatorum, XIV, liber D, f. 
54r.), cfr. S. Krasić, Nekadašnji dominikanski samostan Sv. Nikole u Kotoru, 139-140. 
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ка те дра лом) а са лије ве све тог Вин цен ти ја (ко ји је уми рио гра ђа не оку-
пље не на Тр гу од мо ра).8 

Ол тар ске сли ке и ки по ви су на ста ја ли за по себ не де во ци о нал не 
по тре бе по је ди на ца, као и ла ич ких и ре ли гиј ских удру же ња. Нај ве ћи на-
ру чи о ци ол тар ских пред ста ва у ка сном сре дњ ем вије ку у Ко то ру би ле 
су бра тов шти не, ла ич ка удру же ња ко ја су у сво јој ак тив но сти сна жно 
спа ја ла за на тлиј ске, тр го вач ке и сва ко днев не по тре бе са ре ли гиј ским зах-
тје ви ма вре ме на. Бра тов шти не су, нај че шће, има ле сво је ол та ре у ко тор-
ским цр ка ва ма, а рје ђе су би ле па тро ни за себ них цр ка ва. Свје до чан ство о 
то ме ка ко су ол тар ске пред ста ве ути ца ле на де во ци о нал ну прак су чла но-
ва бра тов шти на пру жа ју дје ло ви из њихо вих ста ту та. У су сјед ном гра ду 
Ду бров ни ку, ко ји је Ко то ру био бли зак по мно гим сег мен ти ма, са чу ван је 
ве ћи број ста ту та за на тлиј ских и тр го вач ких бра тов шти на. Ови ста ту ти, 
по ред за кон ског устрој ства са мих бра тов шти на, свје до че и о број ним пи-
та њ и ма дру штве ног и ре ли гиј ског уре ђе ња та да шњ ег жи во та, по себ но о 
ре ли ги о зној прак си ко ја се оче ки ва ла од сва ког бра ти ма. За те му о ко јој је 
ријеч на ро чи то је дра го цјен је дан члан ста ту та ду бро вач ке бра тов шти не 
Све тог Ла за ра (mer can ti di Le van te) из 1536. го ди не ко ји го во ри о што ва-
њу оних све ти те ља ко ји су ли ков но пред ста вље ни на глав ном ол та ру цр-
кве по све ће не па тро ну бра тов шти не: Item ad ho nor de Dio et de la Ver gi ne 
Ma do na no stra spe ran za...et re fu gio, et de San cto La za ro no stro pro tec to re 
et de tut ti li san cti et san cte de Dio, e spe ti al men te de qu e li san cti de li qu a li 
re pre sen ta le fi gu re lo al ta re gran de in la gi e sia de san cto La za ro et ala sa lu te 
et pro spe ri ta spi ri tu a le et tem po ra le de no stri fra tel li et so rel le.9 

Про сла вља ње све ти те ља за штит ни ка би ло је у са мом фо ку су ре ли-
гиј ске прак се бра тов шти на. По ред глав не све ча но сти ко ја се јед ном го ди-
шње одр жа ва ла на дан па тро на удру же ња, све ча не за кле тве и сва ко днев-
не мо ли тве упу ћи ва не су све ти те љу за штит ни ку чи ји је лик био пред ста-
вљен на ол тар ским сли ка ма или ки по ви ма. Да нас су са чу ва не ол тар ске 
сли ке па тро на ко тор ских бра тов шти на углав ном из ка сни јег вре ме на. Бу-
ду ћи да су бра тов шти не има ле сво је ол та ре већ од са мог на стан ка, мо же 
се прет по ста ви ти да су се на њима и та да на ла зи ле сли ке, ки по ви или по-
лип ти си. Бра тов шти на ко тор ских по мо ра ца има ла је сво ју цр кву Све тог 
Ни ко ле мор на ра, ко ју је у пр вој по ло ви ни XIV вије ка са гра дио вла сте лин 
Три по Бу ћа. Пре ма из вје шта ју ка нон ске ви зи та ци је из 1605. го ди не цр ква 
Све тог Ни ко ле мор на ра је би ла to ta de pic ta pic tu ris gre cis.10 По ред про-

8 Аналисти. Хроничари. Биографи. Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, ед. М. 
Милошевић, Цетиње 1996, 115-116.

9 K. Vojnović, Bratovštine i obrtne korporacije u Republici Dubrovačkoj od XIII. do konca 
XVIII. vijeka, sv. 2, Zagreb 1900, 113.

10 I. Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, 60-61, n. 372.
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гра ма сли ка не де ко ра ци је за ко ју мо же мо да прет по ста ви мо да је од ра жа-
ва ла ре ли ги о зност нај моћ ни је ко тор ске бра тов шти не и сла ви ла њихо вог 
па тро на, све тог Ни ко лу, сва је при ли ка се у цр кви по себ но што ва ла и ол-
тар ска сли ка са ли ком за штит ни ка мор на ра. Да нас је са чу ва на јед на сли ка 
са пред ста вом све тог Ни ко ле, на ста ла нај вје ро ват ни је у дру гој по ло ви ни 
XVI вије ка у Ве не ци ји и по ка зу је стил ске од ли ке Ти ци ја но ве шко ле. Ме-
ђу тим, њено пр во бит но мје сто мо же би ти са мо пред мет на га ђа ња: ол тар 
у цр кви Све тог Ни ко ле мор на ра или не ки ол тар у до ми ни кан ској цр кви 
по све ће ној истом све ти те љу или ол тар све тог Ни ко ле у ка те дра ли Све тог 
Три фу на или се на ла зи ла у не кој дру гој ко тор ској цр кви, бу ду ћи да је овај 
све ти тељ био из у зет но по што ван у гра ду.11 

Ко тор ска бра тов шти на кро ја ча ни је има ла цр кву, већ свој ол тар 
по све ћен све том Хо мо бо ну и све тој Бар ба ри, па тро ни ма кро јач ког за-
на та, ко ји се про сла вља ни истог да на. Ол тар ска сли ка из XVII вије ка 
ко ја при ка зу је све тог Хо мо бо на, све ту Бар ба ру и све тог Ан ту на опа та, 
ра ђе на је за ол тар ове бра тов шти не, ко ји се у врије ме на стан ка Ста ту-
та 1528. го ди не на ла зио у цр кви Све тог Мар ка (in la Ca pel la di Mes ser 
San Mar co su’l no stro al tar). Кро ја чи су ка сни је пре мје сти ли свој ол тар 
пр во у Ко ле ђа ту, а по том у цр кву Све тог Бар то ло ме ја.12 Пре ма ста ту ту, 
мај сто ри кро ја чи су би ли ду жни да про сла вља ју сво је за штит ни ке. На-
ро чи то се на гла ша ва да је то не ра дан дан ка да тре ба да за тво ре сво је 
ра дње, а не по слу шност се ка жњ а ва нов ча но: Item vo le mo che il zor no di 
Mes ser San Ho mo bo no et di Mo xia(!) San ta Bar ba ra qu al vi è un zor no, tut ti 
noi ma e stri del me sti er no stro, si a mo obli ga ti a san ti fi car lo, ser ran do, però, 
le bot teg he no stre, et non far al cun la vor qu el zor no del la sua fe sta, sot to 
pe na di un du ca to che si con ti bu i sca et da ga in pro cu ra ria no stra di og ni 
ma i stro del la sua bot te ga. Ми са ко ја се одр жа ва ла на дан Све те Бар ба ре 
би ла је та ко ђе ста у ту ом про пи са на: Item vo le mo che qu el la mes sa la qu al 
so le va mo far ce le brar nel zor no di Ma don na San ta Bar ba ra nel la gi e sia di 
Mes ser San Trif fon de ce te ro si deb ba ze le brar in qu el zor no me de mo in la 
gi e sia so pra scrit ta di Mes ser San Mar co all’al tar no stro.13 

Бра тов шти на ко тор ских ко жа ра има ла је свој ол тар-Све тог Бар-
то ло ме ја у до ми ни кан ској цр кви Све тог Ни ко ле. За овај ол тар на ста ла 
је сли ка са пред ста ва ма све тог Бар то ло ме ја, све тог Ђор ђа на ко њу ко ји 
11 Са сигурношћу се једино зна да се слика са представом светог Николе налазила у 

цркви Светог Јосипа, а потом у Катедрали, cfr. N. Luković, Freske i slike katedrale sv. 
Tripuna, in: 800 godina katedrale Sv. Tripuna u Kotoru (1166-1966) 69-70. Ову олтарску 
слику везује за братовштину помораца J. Grgurević, Oltari, slike i umjetnički predmeti 
kotorskih bratovština, ГПМК XLI-XLII (1993-1994) 87-89.

12 I. Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, 61.
13 Препис статута кројача објавила је A. Mažibradić, Statuti bratovština obućara i krojača 

u posjedu Istorijskog arhiva Kotor, ГПМК XLI-XLII (1993-1994) 58-65.
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уби ја ажда ју и све тог Ан то ни на, фи рен тин ског над би ску па. Сли ку је 
у пр вој по ло ви ни XVI вије ка пот пи сао He i ronymo da San ta Cro ce - P.14 
Из XVI ве ка са чу ва но је у ко тор ским цр ква ма још не ко ли ко сли ка на 
плат ну ко је су на ста ле у Ита ли ји. Углав ном су на ру чи ва не из ра ди о ни-
ца Ве ро не зеа и Ти ци ја на или њихо вих сљед бе ни ка. Сли ка на плат ну 
ма лих ди мен зи ја из цр кве Све тог Јо си па у ре не сан сном по зла ће ном 
окви ру са пред ста вом Про на ла же ња све тог Кр ста вје ро ват но је дје ло 
из ра ди о ни це Ве ро не зеа, јер је на сли кан и мај сто ров бе ли пас са жу тим 
пје га ма, ко ји ва жи као његов пот пис.15 Бо го ро ди ца са ма лим Хри стом у 
на руч ју, ко ја се при пи су је Ти ци ја ну, на ла зи ла се у цр кви Све тог Ду ха. 
Из фра њ е вач ке цр кве Све тог Ду ха по ти че и сли ка на плат ну са пред-
ста вом Бо га Оца окру же ног ан ђе ли ма, нај ве ро ват ни је рад не ког Ве ро-
не зе о вог сљед бе ни ка.16

По ред бра тов шти на, у Ко то ру су и имућ ни ји по је дин ци, од но-
сно по ро ди це, има ли у град ским цр ква ма сво је ол та ре и ол тар ске сли-
ке. Слич но је би ло и у Ду бров ни ку, у чи јој ка те дра ли је ол та ре има ла 
са мо вла сте ла, док су пу ча ни мо гли да има ју ол та ре у фра њ е вач ким и 
до ми ни кан ским, као и у оста лим град ским цр ква ма. Ипак, пр вјен ство 
је и у овим цр ква ма да ва но па три ци ја ту, у скла ду са вје ро ва њ ем да ће 
пред ност има ти и на не бу.17 Јед на од ко тор ских имућ них по ро ди ца ко ја 
је по сје до ва ла свој ол тар би ла је по ро ди ца За гу ри. Има ла је ју спа тро нат 
над ол та ром Све тог Кр ста у Ка те дра ли, на ко јем се на ла зи ла сли ка на 
плат ну са пред ста вом Рас пе ћа ко ју је на сли као Ja co po da Pon te, по зна-
ти ји као Bas sa no.18

За раз у мије ва ње зна ча ја ко ји су ол та р ске сли ке има ле у ре ли ги-
о зном жи во ту сре дњ о вје ков ног Ко то ра нај бо ље свје до чан ство пру жа ју 
са чу ва ни те ста мен ти њего вих гра ђа на. У скла ду са раз ви је ном прак-
сом да ри ва ња све тих сли ка на са мр ти, Ко то ра ни су у окви ру сво јих post 
mor tem за вје шта ња нов ча на сред ства оста вља ли и у ту свр ху. Нај че шће 
се ра ди ло о за вје шта њу нов ча ног при ло га све тој сли ци ко ју је опо ру-
чи тељ за жи во та по себ но по што вао. Та ко ђе су се че сто оста вља ле и 
до на ци је за из ра ду ико на и па ла, а имућ ни ји су ко тор ским ол та ри ма, 
ка пе ла ма и цр ква ма не ријет ко по кла њ а ли и сли ке ко је су има ли у при-
14 K. Prijatelj, Marginalije uz neke umjetnine relikvijara Kotorske Katedrale, Старине Црне 

Горе III-IV (1965-1966), 25-30; N. Luković, Freske i slike katedrale sv. Tripuna, 63-75; J. 
Grgurević, Oltari, slike i umjetnički predmeti kotorskih bratovština, 79-103.

15 N. Luković, Freske i slike katedrale sv. Tripuna, 68.
16 N. Luković, Freske i slike katedrale sv. Tripuna, 69-70.
17 О олтарима и завјетним сликама властеле и пучана у Дубровнику, cfr. I. Fisković, 

Dubrovačko slikarstvo i društveni okviri njegova razvoja u XIV stoljeću, PPUD 23 (1983) 
114, n. 142. 

18 N. Luković, Freske i slike katedrale sv. Tripuna, 68. 
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ват ном по сје ду.19 У том кон тек сту по себ но је за ни мљи ва опо ру ка Бу ће, 
по кој ног Па вла Бу ће, од 3. мар та 1450. го ди не, јер је у њој да та са же-
та исто ри ја јед не на са мр ти за вје шта не сли ке. Бу ћин дје д је опо руч но 
оста вио јед ну сли ку цр кви Све тог Бла жа из ван гра да. За вје шта ње ни је 
мо гло да се оства ри јер је на кон њего ве смр ти цр ква Све тог Бла жа по-
ру ше на, те је његов син, Па вле Бу ћа, сли ку на мије нио цр кви Све тог Ни-
ко ле мор на ра.20 Због за ни мљи вог са др жа ја тре ба из дво ји ти и је дан дио 
ле га та Ра ду ле удо ви це Ма ри на Си мо но ва. Из ме ђу оста лих по кло на ко је 
је на кон смр ти на мије ни ла нај у глед ни јим ко тор ским цр ква ма, Ра ду ла је 
1440. го ди не за вје шта ла и да се за цр кву Све те Ма ри је Ко ле ђа те из ра ди 
па ла у вријед но сти од три де сет ду ка та. На по ми ње да па ла тре ба да се 
на пра ви од оруж ја њеног му жа, крај ко јег же ли да по чи ва у цр кви Све-
тог Три фу на, у њихо вој за јед нич кој гроб ни ци.21 

Осим ова квих за вје шта ња сли ка или њихо вог да ри ва ња, бо га ти ји 
Ко то ра ни су има ли оби чај да опо руч но оста вља ју сред ства за укра ша ва-
ње ол та ра ко ји су при па да ли њихо вој по ро ди ци и по крај ко јих су че сто 
има ли по ро дич ну гроб ни цу. У про це су ко ји се 1333. го ди не во дио по-
во дом вје ро до стој но сти опо ру ке Је ле не Дра го по ми ње се и за вје шта ње 
бо го слу жбе них пред ме та ол та ру по крај Је ле ни ног гро ба: Item ubi iacet 
dic ta Je le na, fi at to tum pa ra men tum pro al ta ri con ple tum, sci li cet umum de 
ca li ci bus su pra dic tis, mi sa le et pa ra men tum.22 Ме ђу ко тор ском ар хив ском 
гра ђом из XV вије ка по себ но се из два ја ју до ку мен ти ве за ни за ол тар 
Ни ко ле Па са ри ћа у Ка те дра ли. Ni co la us (Ni xa) de Pas sa ra је био углед на 
лич ност Ко то ра. Ак тив но је уче ство вао у по ли тич ким пре го во ри ма са 
Ве не ци јом око пи та ња ула ска Ко то ра у са став Мле тач ке Ре пу бли ке. Био 
је је дан од че тво ри це са вјет ни ка тај ног вије ћа ко ји су во ди ли раз го во ре 
са опу но мо ће ни ком мле тач ке вла де ко ји је 31. 3. 1420. го ди не до шао у 
Ко тор. Та ко ђе је био пот пи сник мол би, ко је је ко тор ска вла сте ла 1425. 
и 1428. го ди не упу ти ла мле тач кој Си њ о ри ји. По ме ну те мол бе су по кре-
та ле не рије ше на пи та ња ко ја су би ла од ви тал ног зна ча ја за еко ном ски 
19 О улози коју су свете слике, посебно поједине представе, имале у касносредњовјековној 

девоционалној и post mortem пракси Которана, са примерима сачуваним у писаним 
изворима, в. В. Живковић, Помени олтарских слика у архивској грађи Котора из XV 
и с почетка XVI века – Madonna  di Misericordia и Immaculata Conceptione, Зограф 30 
(2004-2005) 167-173.

20 I. Stjepčević, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, 59-60. 
21 Радула је завјештала цркви Свете Марије Колеђате и сребрни калеж у вредности од 

педесет перпера који такође треба да се направи од оружја њеног мужа, ИАК СН 
V, 960; VI, 585, 649. О Радулиним пословањима и новчаним трансакцијама која је 
самостално обављала писала је L. Blehova Čelebić, Žene srednjovjekovnog Kotora, 
Podgorica 2002, 211-214. 

22 Monumenta Catarensia. Kotorski spomenici. Prva knjiga kotorskih notara od god. 1326 - 
1335, vol. I, ed. A. Mayer, Zagreb 1951, 1132.
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и по ли тич ки оп ста нак гра да у окви ру Ве не ци јан ске ре пу бли ке, као што 
је мол ба у ве зи са про мје ном ста ту та, ко ва њ ем нов ца, по прав ка ма бе де-
ма и гра да, до зво лом из во за ко тор ског ви на, за по сле њ ем јед ног апо те-
ка ра, при ви ле ги ја ма Ко то ра на код пла ћа ња ца ри на, по врат ком до ба ра 
цр кви, вра ћа њ ем оп штин ског ду га, итд.23 Као град ски углед ник ко ји је 
пот пи си вао ова кве ди пло мат ске пре го во ре, Ни ко ла Па са рић је мо гао да 
при у шти услу ге при зна тог ду бро вач ког сли ка ра Мат ка Јун чи ћа за укра-
ша ва ње њего вог ол та ра у ко тор ској ка те драл ној цр кви. У ис пла ти сред-
ста ва за украс Па са ри ће вог ол та ра, из ме ђу оста лих, по сре до вао је и сам 
ко тор ски би скуп Ма рин Кон та ре но. На и ме, пре ма јав ној ис пра ви од 16. 
апри ла 1437. го ди не Ни ко ла Ма ри нов de Be san tis се оба ве зао да пла ти 
сто пер пе ра за украс ол та ра по кој ног Ни ко ле de Pas sa ra. Ко тор ском би-
ску пу Ма ри ну Кон та ре но дао је пе де сет пер пе ра за је дан украс ку пљен 
за Ни ко лин ол тар.24 Исте го ди не, по во дом ле га та по кој ног Ни ко ле de 
Pas sa ra за вје шта ног цр кви Све тог Три фу на за из ра ду њего вог ол та ра, 
одр жан је скуп ка но ни ка цр кве Све тог Три фу на у па ла ти би ску пи је на 
ко јем су при су ство ва ли би скуп Ма рин Кон та ре но, ар хи ђа кон Иван Пал-
та шић, ви кар Ни ко ла de Me xa, ар хи пре зви тер Ни ко ла Дра го и оста ли 
све ште ни ци.25 Не што ка сни је, 1444. го ди не сли кар Мат ко Јун чић је из-
ја вио да је при мио по ло ви ну уго во ре не су ме за из ра ду по зла ће не ико не 
(de fa ci en do unam an cho nam de a u ra tam) за ол тар qu on dam ser Ni co la ii 
qu on dam ser Zun ci de Pas se ra у цр кви Све тог Три фу на (po si tum in ec cle-
sia san cti Trip ho nis).26 

По зла ће на ико на за Па са ри ћев ол тар ни је би ла је ди на на руџ би-
на ко ју је ду бро вач ки сли кар при мио од Ко то ра на. Не ко ли ко са чу ва них 
уго во ра скло пље них са Мат ком Јун чи ћем то ком њего вог бо рав ка у Ко-
то ру (од 1441. до 1446. го ди не), све до че да је за ко тор ске цр кве из ра дио 
ви ше сли ка.27 За глав ни ол тар цр кве Све тог Ђор ђа на острв цу ис пред 
Пе ра ста Мат ко Јун чић је ура дио је дан по зла ће ни по лип тих (unam an-
cho nam pro al ta re mag no) са че тр на ест сли ка них фи гу ра све ти те ља у ду-
бо ре зном окви ру.28 Ка ко се са зна је из те ста мен та Ба зи ли ја, си на Ма ри на 

23 G. Čremošnik, Kotorski dukali i druge listine, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Herce-
govine XXXIII-XXXIV (1921-1922) 129-130, 134-136; P. Butorac, Kotor za samovlade 
(1355-1420), Perast 1999, 105.

24 ИАК СН VI, 943. 
25 Легат Николе de Passara се помиње на више мјеста, в. ИАК СН IV, 1; V, 751, 783; VI, 

149, 165.
26 Ј. Тадић, Грађа о сликарској школи у Дубровнику XIII-XVI в, књ. I, 313 (документ од 

25. 5. 1444. године)
27 О биографским подацима и раду сликара Матка Јунчића, в. В. Ј. Ђурић, Дубровачка 

сликарска школа, Београд 1963, 55-61.
28 Ј. Тадић, Грађа о сликарској школи у Дубровнику XIII-XVI в, књ. I, 257.
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де Безантисa, овај ко тор ски вла сте лин је 1445. го ди не на ру чио од Мат ка 
Јун чи ћа двије ол тар ске сли ке. Јед на је би ла на мије њ е на ол та ру Све те 
Лу ци је у цр кви Све тог Ја ко ва у бли зи ни Ло ђе, док је дру га сли ка на за 
цр кву Све тог Па вла. Про ку ра то ри и ко ме са ри Ба зи ли је ве опо ру ке, Бу ћо 
де Бу ћа и Ни ко ла Ма ри на де Бе зан тис, ис та кли су зах тјев опо ру чи те ља 
да ико не тре ба да бу ду слич не ико ни Пе тра de Ho sto rea ко ја се на ла зи у 
цр кви Све тог Лу ке у Ко то ру.29

На кон са же тог раз ма тра ња за сту пље но сти ол тар ских сли ка по је-
ди них за нат ских удру же ња и по ро ди ца у ко тор ским цр ква ма мо гу се 
из ве сти два ва жна за кључ ка. Као пр во, број и кон текст по ме на ол тар-
ских сли ка у пи са ним из во ри ма све до че да је њихо ва по тра жња ишла 
у ко рак са ре ли ги о зним зах тје ви ма вре ме на и ду хов ним стре мље њ и ма 
ко ја је на ме тао град ски жи вот ка кав је та да по сто јао у Ко то ру. Про мје-
не за по че те са про сјач ким ре до ви ма у при бли жа ва њу цр кве них по у ка 
и прак се што ве ћем бро ју вјер ни ка, уро ди ле су пло дом и до при није ле 
фор ми ра њу осо бе ног ви да ла и ци за ци је ре ли ги о зно сти. Је дан од њених 
еле ме на та би ло је и све број ни је на ру чи ва ње ол тар ских сли ка, по себ но 
од стра не раз ли чи тих про фа них удру же ња, али исто та ко и по је ди на ца 
ко ји су то би ли у мо гућ но сти да се би и сво јој по ро ди ци обез бије де. 

Дру ги за кљу чак ко ји је ова те ма до није ла за ди ре у ме то до ло ги-
ју ис тра жи ва ња исто ри је кул ту ре, умјет но сти и ре ли ги о зно сти Ко то ра. 
На и ме, ста ње очу ва но сти ли ков них дје ла ко тор ске цр кве не умјет но сти 
че сто нам не омо гу ћа ва сти ца ње за о кру же не сли ке о њихо вој уло зи у 
ре ли ги о зном жи во ту гра да. Ис тра жи ва њ ем раз ли чи тих вр ста пи са них 
из во ра мо гу ће је зна чај но по пу ни ти пра зни ну. Нај дра го це ни ји ре ле-
вант ни из во ри је су са чу ва ни те ста мен ти Ко то ра на. Лич не же ље вјер ни-
ка раз ли чи тог со ци јал ног и еко ном ског ста ту са от кри ва ју мно ге сег мен-
те та да шње ре ли ги о зно сти о ко ји ма би се без пи са них свје до чан ста ва 
мо гло са мо прет по ста вља ти. Сте че но на ова кав на чин, са зна ње о уло зи 
ли ков них дје ла у под сти ца њу и об ли ко ва њу ре ли ги о зно сти по ста је све-
о бу хват ни је.

29 Ј. Тадић, Грађа о сликарској школи у Дубровнику XIII-XVI в, књ. I, 324.
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Валентина ЖИВКОВИЋ 

ОЛТАРИ КОТОРСКИХ БРАТОВШТИНА И 
ПОРОДИЦА У СВИЈЕТЛУ ПОЗНОСРЕДЊОВЈЕКОВНЕ 

РЕЛИГИОЗНОСТИ

Ре зи ме

Пре но ше ње ре ли ги о зних по у ка сли ком у по зном сре дњ ем вије ку по ста-
је јед но од нај сна жни јих сред ста ва у про це су ла и ци за ци је ре ли ги о зно сти. То 
је по ја ва ко ја пред ста вља кључ за раз у мије ва ње ка то лич ке ду хов но сти и кул-
ту ре тог вре ме на. Од лу чу ју ће по ма ке у ши ре њу цр кве ног уче ња до није ле су 
ре фор ме ко је су спро ве ли фра њ е вач ки и до ми ни кан ски ре до ви. Умно жа ва ње 
ол та ра у цр ква ма и под сти цај ко ји су да ли по што ва њу све тих сли ка ути ца ло је 
на све ве ћу за сту пље ност ли ков них пред ста ва у сва ко днев ној ре ли ги о зно сти 
вјер ни ка, раз ли чи тог со ци јал ног и еко ном ског ста ту са. У ко тор ским цр ква ма 
ко је су при па да ле фра њ е вач ком и до ми ни кан ског ре ду на ла зи ли су се број ни 
ол та ри са ли ков ним пред ста ва ма све ти те ља ко ји ма су би ли по све ће ни. Ипак, 
нај ве ћи на ру чи о ци ол тар ских сли ка у Ко то ру би ле су бра тов шти не. Бу ду ћи да 
је про сла вља ње све ти те ља за штит ни ка би ло у са мом фо ку су ре ли гиј ске прак се 
бра тов шти на, све ча не за кле тве и сва ко днев не мо ли тве упу ћи ва не су па тро ну 
за на та чи ји је лик био пред ста вљен на ол тар ским сли ка ма или ки по ви ма. По-
ред бра тов шти на, у Ко то ру су и имућ ни ји по је дин ци и по ро ди це има ли у град-
ским цр ква ма сво је ол та ре о че му свје до чан ство пру жа ју са чу ва ни те ста мен ти 
ко тор ских гра ђа на. У скла ду са раз ви је ном прак сом да ри ва ња сли ка на са мр ти, 
Ко то ра ни су у окви ру сво јих post mor tem за ве шта ња оста вља ли у ту свр ху нов-
ча на сред ства. По себ но се из два ја ле гат Ра ду ле, удо ви це Ма ри на Си мо но ва. 
Из ме ђу оста лих по кло на ко је је на ме ни ла нај у глед ни јим ко тор ским цр ква ма, 
Ра ду ла је 1440. го ди не за вје шта ла и да се за цр кву Све те Ма ри је Ко ле ђа те из-
ра ди па ла ко ја тре ба да се на пра ви од оруж ја њеног му жа. Ме ђу ко тор ском ар-
хив ском гра ђом са чу ва но је ви ше по да та ка о ол та ру Ни ко ле Па са ри ћа, углед не 
лич но сти по ли тич ког и дру штве ног жи во та Ко то ра пр ве по ло ви не XV вије ка. 
За његов ол тар у Ка те дра ли по зла ће ну ико ну је из ра дио Мат ко Јун чић, по зна ти 
ду бро вач ки сли кар.  
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(OD KRAJA XV DO KRAJA XVI STOLJEĆA)

U ovom se pri lo gu na sto ji, tra gom oda bra ne gra đe iz Dr žav nog ar hi-
va u Mle ci ma (opo ruč ni spi si) uka za ti na ne ka te melj na obi ljež ja iz ži vo ta i 
dje lo va nja bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca u Mle ci ma. Uka za no je na na čin 
nji ho va bi lje že nja u vre li ma, ra zno vr snost po slo va nja, mje sta sta no va nja i 
dje lo va nja, go spo dar ske mo guć no sti, sva ko dnev ni ži vot, obi telj i pri ja telj ske 
ve ze, od nos pre ma mle tač kim cr kve nim usta no va ma i du hov ni ma oso ba ma, 
uklju če nost u bra tov šti nu Sv. Jur ja i Tri pu na te na nji ho vu po ve za nost s do-
mo vi nom. Za klju ču je se ka ko su tr gov ci sa ovih pro sto ra sto lje ći ma u Mle ci-
ma pred sta vlja li – uz ka pe ta ne i pa ru ne bro do va – naj e lit ni ji dio ise lje nič ke 
za jed ni ce za vi ča jem sa is toč no ga Ja dra na.

Ključneriječi: Bo ka ko tor ska, Pa štro vi ći, Mle ci, Mle tač ka re pu bli ka, 
mi gra ci je, ra ni no vi vi jek, dru štve na po vi jest, cr kve na po vi jest

Uvod: tr gov ci sa is toč no ja dran ske oba le u Mle ci ma – op će 
na po me ne

Tr go vin ska raz mje na i ko mu ni ka ci ja jed na je od naj zna čaj ni jih sa stav-
ni ca u sklo pu vi še vr snih ob li ka pro ži ma nja iz me đu is toč ne i za pad ne oba le 
Ja dra na ti je kom pro šlo sti. Ob ve za istar skih, dal ma tin skih i bo kelj skih gra-
do va u sa sta vu Re pu bli ke Sv. Mar ka da glav ni nu svo jih pro iz vo da iz vo ze 
u mle tač ku lu ku, do pri ni je la je da su Mle ci s vre me nom po sta li sre di šnje 
od re di šte tr go vač ke raz mje ne is toč no ja dran skih gra do va. Iako su tr gov ci i 
pod u zet ni ci iz istar skih, dal ma tin skih i bo kelj skih gra do va ne ri jet ko po ku-
ša va li iz bje ći če sto ne po volj ne prav ne pro pi se mle tač ke tr go vač ke i ca rin ske 
* Autor je viši naučni saradnik u Hrvatskom institutu za povijest.
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po li ti ke, te dio svo jih pro iz vo da le gal nim ili taj nim (kri jum ča re nje) pu to vi-
ma pla si ra ti u dru ge ta li jan ske gra do ve (oso bi to u lu ke u po kra ji na ma Apu li-
ja i Mar ke), Mle ci su re do vi to za dr ža va li vo de će mje sto na lje stvi ci kra je va i 
gra do va s ko ji ma se od vi ja la nji ho va iz vo zno-uvo zna raz mje na. Sa mo stal ni-
ju go spo dar sku po li ti ku mo gla je vo di ti sa mo Du bro vač ka re pu bli ka, či ji su 
tr gov ci i pod u zet ni ci ste kli sta tus vo de ćih po sred ni ka u raz mje ni pro iz vo da 
iz me đu Bal ka na i Za pa da.

Mle ci su kao je dan od naj ve ćih i go spo dar ski naj ra zvi je ni jih gra do va 
ja dran sko ga ba ze na od u vi jek pri vla či li pod u zet ni ke i tr gov ce naj ra zli či ti jih 
ob li ka dje lo va nja, ne jed na ke imov ne mo ći, ka pi ta la i raz gra na to sti po slov nih 
ve za. Po je di ne mle tač ke če tvr ti po sta le su s vre me nom pre po zna tlji vim stje-
ci štem tr go va ca iz broj nih ze ma lja. U uli či ca ma oko mo sta Ri al to, na Cam po 
S. Bar to lo meo, u če tvr ti ma na do mak Pi az ze S. Mar co (Frez za ria, Bec ca ria, 
Mer ce ria), u glav nim uli ca ma pred je la Can na re gio, uz duž Ri ve de gli Schi-
a vo ni i u uli ca ma ko je su vo di le u sr ce pred je la Ca stel lo, ali i na broj nim 
grad skim tr go vi ma, nu di la se ro ba sa svih stra na svi je ta. Na jed no me su se 
mje stu mo gle ku pi ti tka ni ne iz ju žne En gle ske, flan drij sko suk no, dal ma tin-
ske smo kve, so lje na ri ba i pr šu ti, grč ka cr na vi na, gru bo suk no iz bal kan skih 
ze ma lja, bo san ske ko že, cr no gor ska ka štra di na, is toč njač ki za či ni i eg zo tič ne 
ži vo ti nje s afrič kih oba la. Sve ono što je ono dob ni svi jet po zna vao mo glo se 
pro na ći u bez broj ži vo pi snih tr go vač kih rad nji u mle tač kim uli ca ma ili na 
tr go vi ma. Tr gov ci i po mor ski pod u zet ni ci sa ši reg pod ruč ja is toč nog Ja dra na 
on dje su ima li za pa že nu ulo gu, a ze mljo pi sna bli skost dvi ju ja dran skih oba-
la, kao i okol nost da se naj ve ći dio te oba le na la zio u sa sta vu Pri ve dre Re pu-
bli ke, omo gu ći li su da tr go vač ke ve ze bu du još raz gra na ti je i plo do no sni je.

Tr gov ci od Is tre do al ban sko ga sje ve ra do vo zi li su u Mlet ke ro bu tra-
di ci o nal nu za svo je kra je ve: naj ra zli či ti je vo će i po vr će, uso lje nu ri bu, me so, 
ma sli no vo ulje, sla ni sir, vi na, ko že, kr zna, vu nu, dr ve nu gra đu, vo sak, ka-
men, vap no, ka tran i osta li gra đev ni ma te ri jal. U Mle ci ma su na svo je bro do-
ve ukr ca va li te ret ko ji se raz vo zio i pro da vao uz duž is toč no ja dran ske oba le 
i u za le đu: go to ve ma nu fak tur ne pro iz vo de (ta li jan ska, flan drij ska i en gle ska 
suk na), ži ta ri ce i sol s Le van ta, is toč njač ke za či ne, luk su zne pro iz vo de, oruž-
je, na kit, ukra se, umjet nič ka dje la, knji ge i dr. Stje ci šta nji ho vog po slo va nja 
pre te ži to su bi la ne da le ko od mje sta uplo vlja va nja: uz Ri vu de gli Schi a vo ni te 
u uli ca ma (Cal le del le Ras se, Cal le dei Al ba ne si, Cal le del Vin i dru ge) ko je 
su vo di le u unu tra šnjost Ca stel la. Do pre ma ni pro iz vo di kat ka da su se u Mle-
ci ma sa mo pre kr ca va li i po tom pre vo zi li u dru ga ta li jan ska sre di šta. Glav ni na 
je osta ja la u Mle ci ma te je pro da va na “na ve li ko” lo kal nim pre kup ci ma ili 
smje sta nu đe na kup ci ma od stra ne on dje za po sle nih tr go vač kih po sred ni ka.1
1 Duž Rive degli Schiavoni i u spomenutim ulicama nalazili su se brojni stolovi (banci) na 

kojima se još svježa roba odmah nudila kupcima. Većina takvih prodajnih mjesta pripadala 
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Naj ve ći broj tr go va ca sa pro sto ra is toč nog Ja dra na ni je u Mle ci ma 
imao traj no bo ra vi šte već su on dje osta ja li pri vre me no te na kon sklo plje-
nog po sla i oba vlje ne tr go vač ke raz mje ne pu to va li u dru ge europ ske gra do-
ve. Mle ci su bi li ne iz o stav no od re di šte nji ho va raz gra na tog po slo va nja, ali 
ne i mje sto u ko jem su se traj no na se lja va li. Du že su osta ja li sa mo čla no vi 
moć ni jih i raz vi je nih tr go vač kih dru šta va, vr še ći slu žbu za stup ni ka vla sti te 
tr go vač ke ku će i u nje no ime skla pa ju ći po slo ve. Ta kvi pri mje ri naj če šće su 
za bi lje že ni u slu ča ju tr go va ca iz Du brov ni ka i iz bo kelj skih gra do va. Upra vo 
će pro ble ma ti ka pri sut no sti i dje lo va nja u Mle ci ma traj ni je na sta nje nih tr go-
va ca i pod u zet ni ka iz Bo ke i sa pod ruč ja Pa štro vi ća bi ti i pred me tom ovog 
is tra ži va nja.

Op ći po da ci o bo kelj skim i pa štrov skim ise lja va nji ma u Mlet ke

Ti je kom pro šlo sti bo kelj ska (po se bi ce ko tor ska) i pa štrov ska ise lje-
nič ka za jed ni ca či ni le su u Mle ci ma iz ra zi to ve lik dio ise lje nič ke sku pi ne 
za vi ča jem sa mle tač kih po sje da na is toč nom Ja dra nu. Na osno vi po drob ne 
raš člam be ve li kog bro ja (vi še ti su ća) opo ru ka ise lje ni ka (za vi ča jem s pod-
ruč ja od sje ve ra Is tre do ju ga Cr no gor skog pri mor ja) u Mle ci ma u raz do blju 
od po čet ka XV do kon ca XVI II sto lje ća, raz vid no je da su Bo ke lji (po naj-
pri je Ko to ra ni), ka da je ri ječ o užoj za vi čaj noj pri pad no sti ise lje ni ka, či ni-
li naj broj ni ju re gi o nal nu ise lje nič ku za jed ni cu.2 Raš člam bom ve li kog bro ja 
uzo ra ka (vi še sto ti na opo ru ka ise lje ni ka iz Bo ke i s pod ruč ja Pa štro vi ća) za-
pa ža se da nji ho va uče sta li ja ise lja va nja u Mlet ke za po či nju sre di nom XV 
sto lje ća, a iz nim no ve lik us pon po sti žu u po sljed njoj če tvr ti ni XV sto lje ća i u 
XVI sto lje ću. U idu ćim raz do blji ma na stu pa po la ga no opa da nje bro ja ise lje-
ni ka sa tih pod ruč ja, ali se i na da lje – sve do skon ča nja Se re nis si me – za dr-
ža va pri lič no ve lik in ten zi tet i broj nost. Us po red no pro ma tra ju ći po ka za te lje 
bo kelj sko-pa štrov skih i skup nih is toč no ja dran skih ise lja va nja, opa ža mo iz-
ra zi tu po du dar nost raz do blja unu tar ko je ga se od vi jao naj ve ći dio tih pre ko-
ja dran skih mi gra ci ja (od dru ge po lo vi ce XV do kra ja XVI st). Raz lo zi ta ko 
uče sta lih ise lja va nja bi li su, s jed ne stra ne, uklju če nost Bo ke ko tor ske i ši reg 
pod ruč ja cr no gor ske oba le u mle tač ku dr žav nu za jed ni cu unu tar ko je Mle ci 
kao glav ni grad po sta ju do stup ni jim od re di štem svih pod u zet ni ka (po naj-
pri je tr go va ca i po mo ra ca) i oso ba ko je traj nim za po šlja va njem že le ri je ši ti 

je nekoć trgovcima iz Boke i Paštrovića te otočanima sa Hvara i Brača.
2 Od ukupnoga broja iseljenika sa istočne jadranske obale, u Mlecima je zabilježeno 16 posto 

Kotorana, 14 posto Zadrana te po osam posto barskih, splitskih i šibenskih iseljenika. Os-
tale zavičajne iseljeničke skupine (dubrovačka, hvarska, trogirska i dr) zastupljene su sa 
znatno manjim postotnim udjelom. Kada je riječ o udjelu paštrovskih iseljenika, njihov je 
postotni udio u ukupnom omjeru 4 posto. Usporedi: L. Čoralić, U gradu Svetoga Marka: 
povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Zagreb 2001, str. 446.
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te melj na eg zi sten ci jal na pi ta nja. S dru ge stra ne, osman lij ski pro do ri i osva-
ja nja, ko ji se ti je kom to ga raz do blja opa sno pri bli ža va ju gra do vi ma u bo-
kelj skom za lje vu, a pod ruč je Pa štro vi ća iz rav no ugro ža va ju, te u sve zi s tim 
ote že na go spo dar ska ko mu ni ka ci ja sa za le đem, na gnat će broj no pu čan stvo 
da ise lja va njem u pre ko ja dran ske kra je ve (od Fur la ni je do Apu li je) pro na đu 
si gur nost ži vot no ga sva ko dne vlja. Mno gi od njih, ste kav ši stal no za po sle nje 
i za sno vav ši obi telj, traj no osta ju u Mle ci ma. Svo jim ži vo tom i dje lo va njem 
tvo rit će - za du ga sto lje ća una pri jed - va žnu sa stav ni cu iz po vi je sti dje lo va-
nja is toč no ja dran ske ise lje nič ke sku pi ne u gra du na la gu na ma. U Mle ci ma je 
pre te žit broj Bo ke lja i Pa štrov ča na bio za po slen u za ni ma nji ma po mor skog 
i obrt nič kog obi ljež ja. Broj ni su dje lo va li kao tr gov ci i pod u zet ni ci (po se bi-
ce u po mor skom po slo va nju), kao ob na ša te lji dr žav nih i voj nič kih slu žbi, a 
mno gi se spo mi nju i kao sve će ni ci i re dov ni ci u ta mo šnjim cr kve nim i sa mo-
stan skim usta no va ma.

Je dan od te melj nih po ka za te lja sva ko dne vlja, ali i uklo plje no sti bo-
kelj ske i pa štrov ske ise lje nič ke za jed ni ce u use lje nič ku sku pi nu sa is toč no-
ja dran ske oba le, za si gur no je utvr đi va nje nji ho va mje sta sta no va nja i oba-
vlja nja pro fe si o nal ne dje lat no sti. Vre la ne dvoj be no po tvr đu ju da je pre ko 
pe de set po sto ise lje ni ka iz Ko to ra, sa ši reg bo kelj skog pod ruč ja i iz Pa štro vi-
ća obi ta va lo u is toč nom grad skom pred je lu Ca stel lo (po gla vi to u ta mo šnjoj 
sre di šnjoj žu pi S. Pi e tro di Ca stel lo) - mje stu naj u če sta li jeg vi še sto ljet nog 
oku plja nja ne mle tač kog ži telj stva. U Ca stel lu su se na la zi la naj če šća mje sta 
nji ho va za po šlja va nja (ar se nal i bro do gra đev ni škve ro vi), a u sr cu pred je la 
po dig nu ta je, ne ma lim di je lom i nji ho vom ini ci ja ti vom, sre di šnja usta no va 
oku plja nja i oču va nja do mo vin ske svi je sti ise lje ni ka - bra tov šti na Sv. Jur ja i 
Tri pu na (Scu o la de gli Schi a vo ni, Scu o la dei SS. Gi or gio e Trif fo ne). U cje li-
ni, bo kelj ska i pa štrov ska ise lje nič ka sku pi na u Mle ci ma či ni la je dru štve nim 
i go spo dar skim udje lom pre va žan i neo dvo jiv dio broj ča no sna žne i u gra du 
na la gu na ma pre po zna tlji ve za jed ni ce “skja vun skih” ise lje ni ka.3

3 O bokeljskim i paštrovskim prekojadranskim iseljavanjima pisala sam u nekim prethod-
nim radovima. Usporedi, primjerice: Iz prošlosti Paštrovića, Historijski zbornik, god. 
XLIX, Zagreb 1996, str. 137-159; Iseljenici iz grada Kotora u Mlecima (XV-XVIII st), 
Povijesni prilozi, god. 17, Zagreb 199, str. 133-155; Život i djelovanje kotorskih patricija u 
Mlecima od 16. do 18. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, sv. 31, Zagreb 1998, str. 131-140; Iz prošlosti Boke: Dobrotski 
rodovi i Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (od XVII do početka XIX st), Radovi 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000, str. 221-260; 
Peraštani u Mlecima (15-18. stoljeće), u: Stjepanu Antoljaku u čast (zbornik, urednik Josip 
Kolanović), Zagreb 2003, str. 199-210; Iz prošlosti Boke – tragom iseljenika s poluotoka 
Luštice u Mlecima (XVI-XVIII stoljeće), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 22, Zagreb 2004, str. 189-211; Iz 
prošlosti Boke: Stjepan Tartaro – istaknuti hrvatski poduzetnik u Mlecima u XVI stoljeću, 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 46, Zagreb-Zadar 2004, str. 
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Cje lo vi ti ji pre gled na zoč no sti i dje lo va nja bo kelj skih i pa štrov skih tr-
go va ca u Mle ci ma iz i ski vao bi – s ob zi rom na iz ra zi tu broj nost gra di va – iz-
rad bu za seb ne op se žne mo no gra fi je. Sto ga je cilj ovo ga pri lo ga raš člam ba 
jed nog op se gom su že nog, ali sa dr ža jem ne ma nje za ni mlji vog pro ble mat-
skog pi ta nja u ko jem se po gla vi to is tra žu ju ne ki ob li ci traj ni je pri sut no sti i 
dje lo va nja tr go vač kih pod u zet ni ka za vi ča jem iz Bo ke i Pa štro vi ća u Mle ci-
ma. Iz rad ba pri lo ga po gla vi to je za sno va na na raš člam bi oda bra ne iz vor ne 
gra đe iz mle tač kog Dr žav nog ar hi va (Ar chi vio di Sta to di Ve ne zia, da lje: 
ASV) – opo ru ka (No ta ri le te sta men ti, da lje: NT) – ko ja ra di broj no sti i bo-
gat stva svo ga sa dr ža ja pru ža za ni mlji vu i is tra ži vač ke pa žnje vri jed nu sli ku 
o ovom za pa že nom di je lu is toč no ja dran ske ise lje nič ke sku pi ne u gra du na 
la gu na ma. Tra gom spo me nu te ar hiv ske gra đe u ra du ću pred sta vi ti te melj ne 
sa stav ni ce iz ži vo ta i dje lo va nja bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca u Mle-
ci ma: uče sta lost i ti jek nji ho vih pre ko ja dran skih pu to va nja ili ise lja va nja, 
na čin bi lje že nja u vre li ma, ob li ke dje lo va nja, go spo dar ske mo guć no sti i dru-
štve ni sta tus, sva ko dnev ni ži vot, obi telj ske i pri ja telj ske ve ze, vjer ski ži vot i 
od nos s ta mo šnjim cr kve nim usta no va ma i du hov nim oso ba ma, uklju če nost 
u ži vot ise lje nič ke sku pi ne za vi ča jem sa ši reg pro sto ra is toč nog Ja dra na, ve-
ze s bra tov šti nom Sv. Jur ja i Tri pu na te ob li ke po ve za no sti s do mo vi nom. Na 
osno vi raz ma tra nja tih sa stav ni ca, ko je su tek sa žet pre sjek nji ho ve vi še sto-
ljet ne bo ga te ak tiv no sti u Mle ci ma, uka zat ću i na či nje ni cu da se bo kelj ski 
i pa štrov ski tr gov ci i pod u zet ni ci – uz ka pe ta ne i pa ru ne bro do va – mo gu 
ubro ji ti u naj e lit ni ji dio pre ko ja dran skog ise lje ni štva.

235-251; Iz prošlosti Boke: odabrane teme, Samobor 2007. O bokeljskoim i paštrovskim 
pomorsko-trgovačkim vezama s Mlecima usporedi i prinose bokeljskih povjesničara: 
Miloš Milošević, Prilozi trgovačkim vezama bokeljskih pomoraca sa mletačkim tržištem, 
Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (dalje GPMK), sv. IV, Kotor 1955, str. 57-80; 
Niko Luković, Bratovština bokeljskih pomoraca sv. Đorđa i Tripuna u Mlecima, GPMK, 
sv. VI, 1957, str. 33-43; Ignatije Zloković, Pomorstvo i trgovina Paštrovića (XVII-XVIII 
v), GPMK, sv. VIII, 1959, str. 55-57; Isti, Pomorstvo i trgovina Paštrovića (XVIII-XIX v), 
GPMK, sv. IX, 1960, str. 152-168; M. Milošević, Nosioci pomorske privrede Kotora prve 
polovine XVIII vijeka, GPMK, sv. IX, 1960, str. 103-150; Isti, Bokeljski galijuni i fre-
gaduni XVI i XVII vijeku, GPMK, sv. XI, 1963, str. 33-50; Isti, Bokeljske tartane XVIII 
stoljeća, GPMK, sv. XIII, 1965, str. 5-24; Isti, Neki aspekti pomorske privrede Boke ko-
torske u doba mletačke vladavine (1420-1797), Pomorski zbornik povodom 20-godišnjice 
dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, sv. II, Zagreb 1962, str. 1785-1817; 
Isti, Pomorski trgovci, ratnici i mecene: studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća (pri-
redio Vlastimir Đokić), Beograd-Podgorica 2003. Kada je riječ o objavljenim zbirkama 
arhivske građe, za istraživanje ove problematike vrijedno je djelo Nikole Čolaka Hrvatski 
pomorski regesti / Regesti marittimi croati, sv. I-II, Venecija-Padova 1985-1993. Brojni 
podaci o pomorsko-trgovačkim vezama bokeljskog i paštrovskog kraja s Mlecima sadr-
žani su i u drugim pojedinačnim radovima u časopisima Godišnjak Pomorskog muzeja u 
Kotoru (Kotor) i Boka (Herceg-Novi).
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Vre men ski okvir ise lja va nja. Na čin za bi lje žbe u vre li ma

Raš člam ba opo ruč nih spi sa ko ji se iz rav no od no se na bo kelj ske i pa-
štrov ske tr gov ce u Mle ci ma usmje re na je na raz do blje od po sljed nje če tvrt ni-
ne XV sto lje ća do kra ja XVI sto lje ća, što se u ci je lo sti po kla pa s naj in ten ziv-
ni jim pre ko ja dran skim mi gra ci ja ma u Mlet ke. Unu tar to ga raz do blja naj ja či 
je in ten zi tet za bi lje žbe tr go va ca iz bo kelj skog i pa štrov skog kra ja od sre di ne 
XVI sto lje ća do oko 1575. go di ne. Ri ječ je o traj no ise lje nim oso ba ma, dje-
lat nim u Mle ci ma u do ba unu tar ko je ga su pre ko ja dran ske mi gra ci je bi le 
naj in ten ziv ni je. Isto ta ko, ovo je raz do blje pret ho di lo vre me nu stre lo vi tog 
uspo na bo kelj sko ga bro dar stva (XVI II sto lje će) te su sto ga ov dje pre zen ti ra-
ni po da ci po seb no za ni mlji vi i vri jed ni is tra ži vač ke pom no sti.

Va žan po da tak za po drob ni je upo zna va nje ob li ka dje lat no sti bo kelj-
skih i pa štrov skih pod u zet ni ka u Mle ci ma jest na čin ime no va nja nji ho ve tr-
go vač ke ak tiv no sti. Na osno vi naj u če sta li je upo ra blje nog ar hiv skog fon da 
(opo ru ke) pri mje ću je mo da se kao ozna ka za tr gov ce naj če šće ko ri sti op ći 
iz raz mer can te (mer ca dan te), ali iz ko je ga se ne sa zna je nji ho va uža spe-
ci jal nost.4 Uz ovu ozna ku, tr gov ci se vr lo če sto bi lje že i če stim mle tač kim 
na zi vom ba za ri o to, a ko ji ozna ča va tr gov ce – sit ni ća re (kra ma re) i pre pro-
da va če.5 Uz sit ni ća re se u sku pi nu sla bi je po kret nih tr go va ca (ne ra di to ga 
nu žno i ma nje imuć ni jih) ubra ja ju i no si te lji ne kih dru gih, ma hom spe ci ja-
li stič kih tr go vač kih dje lat no sti. U pri mje ru Bo ke lja i Pa štrov ča na po naj pri je 
su to fru ta ri o li (tr gov ci vo ćem i po vr ćem), lig na ri o li (tr gov ci dr vom) i sa mi-
te ri (tr gov ci suk nom).6 Ne ki su tr gov ci svo je pod u zet nič ko po slo va nje usko 
po ve zi va li i sa dru gim dje lat no sti ma. Ma hom je to po mor stvo te se u vre li ma 
kat ka da bi lje že dvo stru kom ozna kom za ni ma nja (tr go vac i po mo rac).7 Dva 
se ise lje ni ka bi lje že u mle tač kim iz vo ri ma ozna kom ser, a ko ja upu ću je na 
nji ho vo vi še dru štve no pod ri je tlo od no sno na ple mić ki sta tus. Ri ječ je o pa-
štrov skom tr gov cu Ra di (ser Ra de Pa stro vich) i Ni ko li Bu ća po koj no ga Pe-
tra, za ko je ga je u iz vo ru kao za vi čaj na ve de no pod ruč je Pa štro vi ća (Nicolò 
Buc hia con dam ser Pi e ro Pa stro vic hio).8 Na po sljet ku, ka da je ri ječ o užem 
4 Primjerice: Nicolò Buchia condam ser Piero Pastrovichio mercadante (ASV, NT, b. 413, br. 

355, 13. IV 1557; Damianus de Nicolò Lovo de Cataro mercante (NT, b. 209, br. 153, 1. V 
1557).

5 Primjerice: Damianus de Cataro bazarioto (ASV, NT, b. 958, br. 258, 18. V 1508); Iohan-
nes de Cataro bazarioto (NT, b. 1084, br. 193, 26. VII 1556); Michael de Cataro condam 
Georgii bazarioto (NT, b. 272, br. 778, 22. IV 1511).

6 Primjerice: Domenigo de Castel Nuovo condam Jacopo frutariol (ASV, NT, b. 100, br. 54, 
24. IV 1564); Rade de Cataro lignariol (NT, b. 877, br. 707, 15. X 1478); Alegretus de Cat-
aro samitarius (NT, b. 734, br. 41, 16. V 1495).

7 Takav je primjer paštrovski iseljenik Rade (Rado), u vrelima naveden kao mercante et navi-
gante (ASV, NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552).

8 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532; NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557.
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za vi čaj nom (re gi o nal nom) pod ri je tlu bo kelj skih i pa štrov skih ise lje nih tr go-
va ca i pod u zet ni ka, raš člam ba do stup nih vre la po ka zu je da pre vla da va ju tr-
gov ci iz gra da Ko to ra (de Ca ta ro, de Cat ta ro, de Cat ha ro), pod či jom su se 
uprav nom vla šću ta da na la zi la dru ga ma nja bo kelj ska mje sta (Pe rast, Pr čanj, 
Do bro ta, Muo i dr).9 Osim ko tor skih tr go va ca, u na ve de no vri je me u Mle ci-
ma bi lje ži mo i tr gov ce iz Her ceg-No vo ga (Ca stel Nu o vo, Ca stro Nu o vo) te s 
pod ruč ja Pa štro vi ća (Pa stro vic hio, de Pa stro vic hi). Upra vo na te re gi o nal ne 
cje li ne i nji ho ve ise lje ni ke, no si te lje tr go vač ke i pod u zet nič ke dje lat no sti u 
Mle ci ma, usmje ren je i ovaj pri log.

Mje sta sta no va nja i go spo dar ske mo guć no sti bo kelj skih i 
pa štrov skih tr go va ca

Po da ci iz opo ru ka bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca u Mle ci ma ne-
dvoj be no po svje do ču ju nji ho vu usmje re nost na obi ta va nje u is toč nom grad-
skom pred je lu Ca stel lo, pod ruč ju ko je je ti je kom pro šlih sto lje ća bi lo po-
zna to po na se lja va nju ra znih et nič kih use lje nič kih sku pi na (Al ba na ca, Gr ka, 
Ar me na ca i dr). U Ca stel lu su ovi Bo ke lji i Pa štrov ča ni, po put broj nih svo jih 
su na rod nja ka za vi ča jem sa ši reg pod ruč ja is toč no ga Ja dra na, po seb no če sto 
obi ta va li u ta mo šnjim žu pa ma S. Pi e tro di Ca stel lo (na zva na pre ma mle tač-
koj ka te dra li, ujed no i naj ve ća žu pa u Ca stel lu), S. Se ve ro i S. Gi o van ni Nu-
o vo. U dru gim mle tač kim pred je li ma Bo ke lje i Pa štrov ča ne bi lje ži mo u sre-
di šnjem pred je lu S. Mar co (u žu pa ma S. Gi u li a no i S. Mo isè), u za pad nom 
di je lu gra da (pred jel Dor so du ro, žu pe S. Ba se glio i S. Nicolò dei Men di co li) 
te u pred je lu S. Po lo (isto i me na žu pa). Ka da je ri ječ o po bli žem mje stu sta-
no va nja unu tar žu pa, iz vo ri kat ka da bi lje že pre ci zni je lo ka ci je, naj če šće po-
ve za ne s vla sni štvom ili bli zi nom ne ke ta mo šnje cr kve ne usta no ve. Ta ko je, 
pri mje ri ce, tr go vac Ra de Pa štro vić smje šten u ku ći ap pres so S. Jo seph u žu pi 
S. Pi e tro di Ca stel lo10, do čim su Ni ko la Bu ća te Stje pan Tar ta ro i nje go va 
su pru ga He le na Boj ko obi ta va li u zda nji ma u vla sni štvu žen skog be ne dik tin-
skog sa mo sta na S. Lo ren zo u žu pi S. Se ve ro.11

Bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci ubra ja li su se u elit ni ji, go spo dar ski 
imuć ni ji dio pre ko ja dran skog ise lje ni štva. Nji ho vi su opo ruč ni spi si sto ga 
9 Upravo radi činjenice da su se tijekom ovog razdoblja druga manja bokeljska mjesta nala-

zila pod kotorskom jurisdikcijom, u izvorima nije zabilježeno izravno bilježenje njihovih 
naselja kao mjesta podrijetla. Jedini primjer u kojemu se točnije pojašnjava podrijetlo ove 
skupine iseljenih Bokelja odnosi se na trgovca Stjepana Tartara, zavičajem de Liesevich 
teritorio di Cataro (ASV, NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514).

10 ASV, NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552.
11 ASV, NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514; NT, b. 190, br. 

225, 7. III 1530. Zanimljivo je da se Helena Bojko nekoliko godina kasnije bilježi i kao 
stanovnica predjela S. Polo, a kuća se nalazi u vlasništvu krojačkog majstora Rade iz Zete 
(NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534).
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pr vo ra zre dan iz vor o op se gu i do me ti ma nji ho va po slo va nja, po slov nim su-
dru go vi ma i ka pi ta lu, ali i o ma te ri jal noj kul tu ri i dru štve nom sta tu su ko ji je 
bio uvje to van ra zi nom nji ho ve imuć no sti. Opo ruč ni na vo di uka zu ju na iz-
nim no ve li ke go spo dar ske mo guć no sti ove sku pi ne tr go vač kih pod u zet ni ka. 
Nov ča ni iz no si ko ji se po di je lju ju čla no vi ma obi te lji i rod bi ne, pri ja te lji ma i 
du hov nim oso ba ma te vjer skim usta no va ma u Mle ci ma i do mo vi ni, iz nim no 
su ve li ki i od ska ču od pro sje ka osta lih pri pad ni ka ise lje nič ke za jed ni ce sa 
is toč no ja dran ske oba le. Bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci u Mle ci ma su po sje-
do va li vla sti te ku će, te re ne i pro daj na mje sta, a ne ri jet ko su do bit ula ga li u 
ze mlji šne po sje de na mle tač koj ter ra fer mi (u Ve ne tu). Raš člam ba ne ko li ko 
kon kret nih opo ruč nih po da ta ka to nam zor no po tvr đu je. Pri mje ri ce, iz dvi ju 
opo ru ka Ra de Pa štro vi ća sa zna je mo za nje go ve po sje de u do mo vi ni (Bu dva 
i Pa štro vi ći), za te re ne i po sje de u mje stu Pon te di Bren ta u da na šnjoj Pa-
do van skoj pro vin ci ji12, ku ću u Mle ci ma (ne da le ko od cr kve S. Do me ni co), 
kao i za po sje do va nje zna čaj nih nov ča nih sred sta va.13 Ze mlji šne po sje de u 
pred je lu Ron cha (Ron chi) kraj mje sta Pi om bi no De se (Pa do van ska po kra-
ji na) imao je imuć ni ko tor ski tr go vac i pod u zet nik Da mjan Lo vo. Po sjed je 
iz no sio znat nih 17,5 kam pa, a uklju či vao je ku ću, go spo dar ske zgra de, mlin, 
bu na re te dru ge pri dru že ne agrar ne po vr ši ne.14 Već spo mi nja ni Stje pan Tar ta-
ro iz Lje še vi ća mo že se sma tra ti jed nim od naj i muć ni jih tr go va ca i pod u zet-
ni ka za vi ča jem s is toč ne oba le Ja dra na u Mle ci ma ti je kom pr ve po lo vi ce XV 
sto lje ća. Broj ne ostav šti ne čla no vi ma obi te lji, pri ja te lji ma i po zna ni ci ma u 
za vi ča ju i u Mle ci ma, kao i da ri va nje cr kve nih ista no va, ot kri va ju nam oso bu 
iz nim no ve li kih go spo dar skih mo guć no sti. Tar ta ro ve opo ru ke po tvr đu ju da 
je ras po la gao sa vi še ti su ća du ka ta ka pi ta la ko ji je ula gao u no ve tr go vač ke 
po slo ve i u ne kret ni ne u Ve ne tu. Na pod ruč ju na se lja Pon te di Bren ta po sje-
do vao je ve lik ze mlji šni po sjed (ora ni ce, vi no gra di, ma sli ni ci) ko ji je da vao 
u na jam ta mo šnjim ob ra đi va či ma, a u sa mim je Mle ci ma imao svo je stal no 
pro daj no mje sto.15 Stje pa no va je su pru ga He le na Boj ko (Bo i co), raz vid no je 
iz nje zi nih opo ruč nih spi sa, na sta vi la uspje šnu pod u zet nič ku ak tiv nost po koj-
no ga su pru ga. Nov ča ni ka pi tal ko ji me ras po la že ve lik je, a nje go va ukup na 

12 Padovanska pokrajina područje je u kojemu se bilježi najveća koncentracija zemljopos-
jeda iseljenika sa istočnog Jadrana. Prednjače naselja Ponte di Brenta i Piove di Sacco, a 
od ostalih se lokaliteta spominju mjesta Arzergrande, Monselice, Montagnada, Piombino 
Dese i Solesin. Usporedi: L. Čoralić, Hrvati na mletačkoj terrafermi (15-16. st), Zbornik 
Mirjane Gross (u povodu 75. rođendana), Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1999, str. 68.

13 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532; NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552.
14 O imućnosti Damjana Lova svjedoči i podatak da je miraz njegove žene iznosio znatnih 500 

dukata (ASV, NT, b. 209, br. 153, 1. V 1556).
15 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514; NT, b. 742, br. 58, 

18. VII 1513; NT, b. 968, br. 442, 15. VIII 1519.
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vri jed nost iz no si (pre ma po da ci ma is ka za ni ma po di je lji va njem le ga ta) pre ko 
ti su ću du ka ta. Ze mlji šni po sjed u Pon te di Bren ta i da lje je za dr ža la u svo jem 
vla sni štvu, upra vlja ju ći nji me i ubi ru ći pri ho de ko ji za si gur no ni su bi li ma li. 
U Mle ci ma po sje du je po kret nu imo vi nu, di je lom na slje đe nu ti je kom du go-
go di šnjeg za jed nič kog ži vo ta sa su pru gom Stje pa nom, a di je lom ste če nu vla-
sti tim ula ga njem. Na jed nom od naj fre kvent ni jih mje sta mle tač kog tr go vač-
kog ži vo ta, u če tvr ti zva noj Bec ca ria, ku pi la je pra vo na dr ža nje pro daj nog 
mje sta (ban cha), pri ho de ko je ga jed nim di je lom na mi je nju je sa mo sta nu S. 
Lo ren zo. Po slo va nje je pro ši ri la i na tr go vač ke po slo ve sa Flan dri jom, ko je 
su u nje no ime oba vlja li tr go vac (ba za ri o to) i po mo rac (na vi gan te) Alek si je 
iz Pa štro vi ća i He le nin ro đak Lu ka, ta ko đer pod ri je tlom s pod ruč ja nek da-
šnje pa štrov ske op ći ne.16 Na kraj njem za pad nom ru bu Mle ta ka (Dor so du ro) 
obi ta vao je ko tor ski tr go vac vo ćem Da mjan Mi ho vi lov. On je po sje do vao 
ku ću na oto ku Gi u dec ca (smje šte nom na su prot to ga pred je la), do čim je u žu-
pi svo je ga obi ta va nja i dje lo va nja bio vla sni kom bot te ga di fru ta ria, ko ju je 
opo ruč no na mi je nio svom ne ća ku i po moć ni ku u tr go vi ni Ber nar du.17

Obi telj ske i pri ja telj ske ve ze bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca
 
Osnov ne kru go ve sva ko dnev nog ži vo ta bo kelj skih i pa štrov skih tr go-

va ca u Mle ci ma, po gla vi to onih ko ji su on dje bi li traj no na sta nje ni – či ni le su 
nji ho ve obi te lji, rod bi na, pri ja te lji i po zna ni ci. Raš člam ba opo ruč nih po da ta-
ka, kao glav nog vre la za od go vor na ovo is tra ži vač ko pi ta nje, zor no po ka zu je 
ka ko se ve ći na tr go va ca na la zi la u bra ku (raz log to me je i pi sa nje opo ru ka u 
zre li joj ili sta ri joj ži vot noj do bi). Po da ci o pod ri je tlu nji ho vih su pru ga naj če-
šće su vr lo oskud ni te ga naj če šće ni je mo gu će po drob ni je utvr di ti. Ipak, na 
osno vu po da ta ka o ime ni ma (sla ven skim) su pru ga bo kelj skih i pa štrov skih 
tr go va ca, sa zna je mo da je ta ko đer ri ječ o ise lje ni ca ma sa is toč ne oba le Ja-
dra na, naj vje ro jat ni je sa pod ruč ja Bo ke, Pa štro vi ća ili nji ho ve bli že oko li ce. 
Ta ko je, pri mje ri ce, tr go vac Ra de Pa štro vić u svom pr vom bra ku bio ože njen 
za sla ven sku ise lje ni cu Sta nu (opo ru ka iz 1532. go di ne), do čim se u dru goj 
opo ru ci, pi sa noj tri de set go di na ka sni je, kao nje go va dru ga su pru ga bi lje ži 
Jan ka.18 Ko to r sko ga je pod ri je tla He le na Boj ko, su pru ga pod u zet nog tr gov ca 
Tar ta ra19, a ne dvoj be ne je is toč no ja dran ska oba la za vi čaj iz ko je ga je po te kla 
Ra da, su pru ga Do mi ni ka Ja ko vlje vog, tr gov ca vo ćem iz Her ceg-No vog.20

16 ASV, NT, b. 391, br. 280, 2. V 1525; NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530; NT, b. 1084, br. 196, 
14. IX 1534.

17 ASV, NT, b. 1224, br. 48, 27. IX 1551.
18 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532; NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552.
19 ASV, NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534.
20 ASV, NT, b. 100, br. 54, 24. IV 1564.
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Le ga ti bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca upu će ni naj bli žim čla no vi-
ma obi te lji ne po ka zu ju ve ća od stu pa nja u od no su na isto vr sne po ka za te lje 
iz ra že ne pri go dom iz ri ca nja po sljed nje vo lje dru gih pri pad ni ka ise lje nič ke 
za jed ni ce. Su pru ge (če sto uz od red bu ob dr ža va nja udo vi štva) i dje ca (po-
gla vi to si no vi) naj če šći su iz vr ši te lji po sljed njih opo ru či te lje vih od red bi te 
ujed no i glav ni na sljed ni ci nji ho vih sve u kup nih do ba ra. Do dat nim opo ruč-
nim od red ba ma su pru ga ma se jam či iz nos nji ho va mi ra za, dok se ne u da tim 
kće ri ma una pri jed od re đu ju nov ča ne svo te ili pred me ti ko je će one kao mi raz 
po ni je ti u svoj brak. Čla no vi ma obi te lji na mi je nju ju se od re đe ne nov ča ne 
svo te, po je di ni pred me ti iz opo ru či te lje ve po kret ne imo vi ne, ali i ne kret ni ne 
(ku će, po sje di) ste če ne vi še go di šnjim ula ga njem ka pi ta la u sta bi lan po sjed u 
Mle ci ma ili di ljem ter ra fer me. U pra vi lu je ri ječ o ve ćim nov ča nim svo ta ma 
te broj ni jim i vri jed ni jim pred me ti ma, što je do da tan do kaz da ovu sku pi nu 
opo ru či te lja mo že mo dr ža ti go spo dar ski imuć ni jim di je lom broj ča no sna žne 
i dru štve nim sta tu som ugled ne za jed ni ce is toč no ja dran skih ise lje ni ka.21

Čest spo men su na rod nja ka u opo ru ka ma bo kelj skih i pa štrov skih tr-
go va ca svje do či o nji ho voj traj noj pro že to sti s ži vo tom ise lje ne za jed ni ce. 
Ise lje ni ci iz ra znih kra je va i gra do va duž is toč ne oba le Ja dra na su sre ću se u 
nji ho vim opo ru ka ma kao iz vr ši te lji, svje do ci pri li kom sa sta vlja nja i ovje re 
opo ru ka, ob da re ni ci di je lom opo ru či te lje ve imo vi ne te kao po slov ni su dru-
go vi od ko jih se vr še od re đe na po tra ži va nja ili na pla te. Niz kon kret nih pri-
mje ra to zor no po tvr đu je. Spo men su na rod nja ka za bi lje žen je i pri go dom 
ime no va nja iz vr ši te lja opo ru či te lje ve po sljed nje vo lje. Ta ko je, pri mje ri ce, 
Ni ko la sa po lu o to ka Lu šti ca iz vr ši telj opo ru ke po mor sko-tr go vač kog pod-
u zet ni ka Ra de iz Pa štro vi ća, a istu ob ve zu u opo ru ci Ni ko le Bu će pre u zi ma 
Pa vao Ši ben ča nin, do mi ni ka nac u ugled nom mle tač kom sa mo sta nu SS. Gi o-
van ni e Pa o lo.22 U jed noj od opo ru ka He le ne Boj ko iz vr ši telj je (uz ne ko li ko 
Mle ča na) pa štrov ski ise lje nik Alek si je, dok se u spi su po sljed nje vo lje ko to r-
skog tr gov ca suk nom Ale gre ta kao com mis sa rii bi lje že nje go vi ne ća ci – Ivan 
s pod ruč ja Ne re tve (de Na ren ta) i Ma ri ja iz Du brov ni ka.23 U jed nom pri mje-
ru bi lje ži mo dal ma tin skog sve će ni ka kao svje do ka pri sa sta vlja nju opo ru ke. 
21 O imućnom statusu većine trgovaca svjedoče potanko opisani legati u njihovim oporukama. 

Tako, primjerice, Stjepan Tartaro svoj posjed u Padovanskoj nizini ostavlja supruzi Heleni 
i nećaku Ivici (ASV, NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514). Glavna nasljednica sveukupne imo-
vine trgovca Mihovila iz Kotora je njegova supruga Katarina, kojoj se ujedno mora isplatiti 
i 300 dukata njezina miraza (NT, b. 272, br. 778, 22. IV 1511), a u oporuci Rade Paštrovića 
novčanim se svotama i pokretnom imovinom (odjeća, ukrasi, posuđe) obdaruju njegovi 
brojni rođaci: nećakinje Katarina (25 dukata) i Milica (50 dukata), nećaci Ivan i Tomica (po 
50 dukata), zet Luka (50 dukata) i dr. (NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552). Oporučnom odred-
bom Gracioze, kćeri spomenutoga trgovca Damjana Lova, sva se njezina imovina ostavlja 
majci Lukreciji (NT, b. 209, br. 247, 21. XII 1554).

22 ASV, NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552; NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557.
23 ASV, NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534; NT, b. 734, br. 41, 16. V 1495.
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Ri ječ je o opo ruč nom spi su Isa be te, su pru ge ko tor sko ga tr gov ca Iva na, a kao 
svje dok je pot pi san Je ro lim iz Ši be ni ka, sve će nik u cr kvi S. Se ve ro u pred-
je lu Ca stel lo.24 Pri ja te lji i po zna ni ci iz ra znih di je lo va is toč no ja dran ske oba-
le ob da re ni su di je lom le ga ta bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca u Mle ci ma. 
Ta ko, pri mje ri ce, Ra de Pa štro vić u opo ru ci iz 1532. go di ne osta vlja Po lo ni ji 
iz Bu dve dva de set du ka ta per suo ma ri dar co me mo nac har, a Ni ko la Bu ća 
iz vr ši te lja svo je opo ru ke, ši ben skog do mi ni kan ca Pa vla, ob da ru je skrom nom 
svo tom od jed nog du ka ta.25 U opo ru ci He le ne Boj ko ne ko li ko se pu ta bi lje ži 
Alek si je Pa štro vić, a u pri mje ru opo ru ke na pi sa ne 1530. go di ne ob da ru je se 
svo tom u iz no su od de set du ka ta.26 U do mo vi ma imuć ni jih tr go va ca za bi lje-
že na je i nji ho va kuć na po slu ga, vr lo če sto za vi ča jem sa is toč ne ja dran ske 
oba le. Uglav nom je ri ječ o že na ma, a pre ma opo ruč nim na vo di ma re do vi to 
im se osta vlja ma nja nov ča na svo ta.27

Bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci u Mle ci ma po ne kad su za bi lje že ni i u 
opo ru ka ma ko je su pi sa li dru gi pri pad ni ci ise lje nič ke za jed ni ce (kao iz vr ši-
te lji nji ho vih opo ruč nih od red bi). Ta ko je, pri mje ri ce, ba za ri o tus Lu ka iz Pa-
štro vi ća, sta nov nik pred je la Ca stel lo (žu pa S. An to nin), je dan od iz vr ši te lja 
opo ru ke svo je ga su na rod nja ka Da mja na Ale gre to vog iz Pa štro vi ća, pa ru na 
bro da i pri vre me nog sta nov ni ka Ši be ni ka.28 Tr go vac Pe tar Pa vlov iz Ko to ra 
(ži telj Ca stel la, po red do mi ni kan ske ba zi li ke) oso ba je naj ve će ga po vje re nja 
Ra de Lje še vi ća (Le se vich) iz Ko to ra, a istu funk ci ju oba vlja i tr go vac suk-
nom Ga špar Iva nov iz Ko to ra, com mis sa rio u opo ruč nom spi su ko tor sko ga 
ise lje ni ka Stje pa na Mi le vi ća.29

Sve u kup no oci je nju ju ći po dat ke o ve za ma bo kelj skih i pa štrov skih 
tr go va ca s pri pad ni ci ma ise lje nič ke za jed ni ce za vi ča jem sa ši reg pod ruč ja 
is toč no ja dran ske oba le mo že mo pri mje ti ti ka ko je ri ječ o kon ti nu i ra nim i 
in ten ziv nim ob li ci ma ko mu ni ka ci je. Bo ke lji i Pa štrov ča ni su, o to me pret-
hod na vre la ne dvoj be no svje do če, pred sta vlja li sa stav ni dio broj ča no sna žne 
i u Mle ci ma pre po zna tlji ve ise lje nič ke za jed ni ce “Skja vu na”, unu tar nje su 
ostva ri va li naj ve ći dio svo jih po slov nih i pri ja telj skih ve za, a svo jom su go-
24 ASV, NT, b. 1084, br. 193, 26. VII 1556.
25 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532; NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557.
26 ASV, NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530.
27 U svojoj oporuci iz 1514. godine Stjepan Tartaro spominje čak tri osobe koje su u njegov-

oj kući imale status kućne posluge. Služavki (massara) Luciji ostavlja pet dukata (uz 
pripadajuću plaću), servi Benedikti pedeset dukata i jedan krevet, a doilji Mariji iz Šibenika 
dariva četiri dukata (ASV, NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514). Služavku po imenu Katarina 
(iz Šibenika) bilježi i oporučni spis Tartarove supruge Helene, a dariva joj se pet dukata 
(NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513). Slavenskoga je podrijetla zasigurno i Rada, služavka u 
domu kotorskog trgovca Ivana. Njoj se oporučnim legatom Ivanove supruge Isabete pok-
lanja deset dukata (NT, b. 1084, br. 193, 26. VII 1556).

28 ASV, NT, b. 1984, br. 208, 24. II 1505.
29 ASV, NT, b. 655, br. 561, 19. VIII 1557; NT, b. 578, br. 325, 20. VIII 1542.
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spo dar skom sna gom pri do no si li nje zi nu ugle du u kon tek stu osta lih use lje-
nič kih sku pi na u gra du na la gu na ma.

Vjer ski ži vot. Od no si s mle tač kim cr kva ma i du hov nim oso ba ma

Tr gov ci iz Bo ke i Pa štro vi ća u Mle ci ma su svo jim vjer skim ži vo tom, 
kao i od no som spram ta mo šnjih cr kve nih usta no va i du hov nih oso ba, u ci-
je lo sti sli je di li obi ča je svih ono vre me nih ži te lja gra da na la gu na ma. Po da ci 
o to me sa dr ža ni su u di je lu nji ho vih opo ru ka ko ji go vo re o oda bi ru po sljed-
njeg po či va li šta, vr sta ma i bro ju mi sa za du šni ca, sve će ni ci ma ko ji oba vlja ju 
slu žbu Bož ju pri po sljed njem is pra ća ju, za vje ti ma ho do ča šća te da ri va nju 
cr kve nih usta no va i du hov nih oso ba. Po da ci o oda bi ru mje sta po ko pa u grob-
ni ca ma mle tač kih cr ka va sa dr ža ni su po gla vi to u opo ru ka ma onih tr go va ca 
ko ji su bi li traj no (ili du gi niz go di na) na sta nje ni u Mle ci ma. Su klad no pred-
je lu nji ho va pre bi va nja (Ca stel lo), grob ni ce u ta mo šnjim žu pa ma naj če šće 
su mje sto ko je bo kelj ski i pa štrov ski opo ru či te lji oda bi ru za svo je po sljed-
nje po či va li šte. Pred nja če grob ni ce u ugled nim mle tač kim fra nje vač kim (S. 
Fran ce sco del la Vig na) i do mi ni kan skim (SS. Gi o van ni e Pa o lo) ba zi li ka ma, 
a u pri mje ru pra vo slav nih ise lje ni ka re do vi to je to cr kva S. Bi a gio.30 Ka da je 
ri ječ o grob ni ca ma u dru gim di je lo vi ma Mle ta ka, ne što se uče sta li je kao mje-
sta po ko pa bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca bi lje že cr kve u pred je lu Dor-
so du ro, pod ruč ju unu tar ko je ga su (u ta mo šnjim žu pa ma) i obi ta va li do tič ni 
opo ru či te lji. Ta ko đer, u po to njim je pri mje ri ma re do vi to za bi lje že no po bli že 
mje sto uku pa – grob ni ca bra tov šti ne ko joj su opo ru či te lji pri pa da li.31

Cr kve oda bra ne za sa hra nu opo ru či te lja naj če šće su i mje sto odr ža-
va nja mi sa za du šni ca u spo men na po koj ni ka i nje go ve pret ke, pri če mu se 
kat ka da iz ri je kom od re đu je nov ča na svo ta ko ja će se do tič noj cr kve noj usta-
no vi da ro va ti za po greb ne tro ško ve (po gla vi to za po di za nje grob ni ce - pro 
se pul tu ra) i slu že nje mi sa. Pri mje ri ce, tr go vac Ra de Pa štro vić od re đu je da se 
ne po sred no pri je nje go va po ko pa odr ži pe de set za du šni ca u cr kvi S. Bi a gio; 
neo d re đe ni broj mi sa u cr kvi S. Se ve ro bi lje ži opo ruč ni spis Ni ko le Bu ća, 

30 Franjevačku crkvu odabire za svoje posljednje počivalište Damjan Lovo iz Kotora, 
napominjući da su ondje sahranjeni i posmrtni ostatci njegove djece (ASV, NT, b. 209, 
br. 153, 1. V 1556), a bazilika SS. Giovanni e Paolo pola je stoljeća toga bila prije mjesto 
pokopa obitelji drugog kotorskog trgovca po imenu Damjan (NT, b. 958, br. 258, 18. V 
1508). Trgovac Rade Paštrović u obje svoje oporuke određuje da se njegovi zemni ostatci 
pokopaju u grobnicama pravoslavnih vjernika u crkvi S. Biagio (NT, b. 44, br. 423, 2. IX 
1532; b. 44, br. 419, 15. III 1552).

31 Damianus condam Michael de Cataro frutariol de S. Nicolò: ... sepolto in arche della Scuola 
della Madonna de S. Nicolò della qual son fratello (ASV, NT, b. 1224, br. 48, 27. IX 1551); 
Domenigo de Castel Nuovo frutariol de S. Baseglio: ... sepolto a S. Sebastian con la Scuola 
nell’qual son ingresso quel anno (NT, b. 100, br. 54, 24. IV 1564).
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do čim se u opo ru ka ma Da mja na Lo vo i nje go ve kće ri Gra ci o ze iz ri je kom 
od re đu ju nov ča ni iz no si za mi se ko je se ima ju odr ža ti u cr kvi S. Fran ce sco 
del la Vig na.32

Od red be ko je se od no se na da ri va nje vjer skih usta no va u Mle ci ma 
ta ko đer bit ni je ne od u da ra ju od uobi ča je nih že lja ve ći ne ono dob nih pre ko ja-
dran skih ise lje ni ka. Naj če šće se sto ga ob da ru ju cr kve, sa mo sta ni i ho spi ta li 
smje šte ni u ne po sred noj bli zi ni pre bi va nja opo ru či te lja (Ca stel lo, Dor so-
du ro), ali se po ne kad da ri va ju i cr kve ne usta no ve smje šte ne na mle tač kom 
otoč ju ili u ne kom dru gom gra du na mle tač kom dr žav nom te ri to ri ju. Ne ki od 
ovih le ga ta upu će ni su uz ob ve zu slu že nja mi sa za du šni ca u spo men na opo-
ru či te lja, a kat ka da se na vo di na mje na da ro va nog nov ca (za grad nju i ure đe-
nje cr kve – pro fa bri ca). Pri mje ri ce, Ra de Pa štro vić do mi ni kan skim re dov-
ni ci ma po kla nja po la svo je ku će u Mle ci ma (smje šte ne u bli zi ni do mi ni kan-
sko ga sa mo sta na), a uz uvjet da se on dje re do vi to dr ži jed na man si o na ria u 
spo men na po koj no ga opo ru či te lja.33 Cr kvi S. Ba se gio u pred je lu Dor so du ro 
osta vlja (bez na vo đe nja po seb nih ob ve za) pe de set šku da no vljan ski tr go vac 
vo ćem Do mi nik (isti po kla nja i po po la du ka ta mle tač kim ubo ži šti ma)34, a 
Vic ka, kći ko tor sko ga tr gov ca suk nom Alek san dra, da ri va cr kve ne usta no ve 
iz van Mle ta ka: cr kvi S. Eufe mia na Gi u dec ci po kla nja tka ni nu za iz rad bu 
pre kri va ča Go spi na ki pa na ta mo šnjem ol ta ru S. Se ba sti a no, a gla so vi tom 
sve ti štu S. An to nio u Pa do vi osta vlja je dan svi jeć njak.35

U sklo pu spo mi nja nja i ob da ri va nja mle tač kih vjer skih usta no va va-
žno mje sto pri pa da i ta mo šnjim du hov nim oso ba ma. Sve će ni ci mle tač kih 
žup nih cr ka va i re dov ni ci ta mo šnjih sa mo sta na spo mi nju se u opo ruč nim 
od red ba ma bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca kao iz vr ši te lji po sljed nje opo-
ru či te lje ve že lje, svje do ci pri ovje ri opo ruč nog spi sa te kao ob da re ni ci di-
je lom nji ho ve imo vi ne. Pred nja če du hov ne oso be ko je svo ju sve će nič ku 
slu žbu ob na ša ju u cr kva ma Ca stel la, a vri jed no je spo me nu ti da se me đu nji-
ma kat ka da bi lje že i sve će ni ci pod ri je tlom sa is toč ne oba le Ja dra na (ko ji su 
ne ri jet ko čla no vi opo ru či te lje ve rod bi ne), pri vre me no ili traj no na sta nje ni u 
gra du na la gu na ma. Nji ma se, u znak vi še go di šnjeg pri ja telj stva i oda no sti 
te kao na dok na da za vr še nje slu žbe Bož je u spo men na po koj ni ka, da ri va 
dio opo ru či te lje ve imo vi ne.36

32 ASV, NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552; NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557; NT, b. 209, br. 153, 
1. V 1556; NT, b. 209, br. 247, 21. XII 1554.

33 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532.
34 ASV, NT, b. 100, br. 54, 24. IV 1564.
35 ASV, NT, b. 44, br. 387, 27. III 1535.
36 Primjerice, u oporukama Nikole Buće i Isabete, supruge Kotoranina Ivana, kao izvršitelji 

i svjedoci pri pisanju oporuke zabilježeni su šibenski svećenici i redovnici. Bućina sestra 
Barbara i nećakinja Brigita redovnice su u samostanu S. Lorenzo te im se ostavlja po pet 
dukata. (ASV, NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557; NT, b. 1084, br. 193, 26. VII 1556).
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Bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci na sta nje ni u Mle ci ma bi li su, raz vid no je, 
in ten ziv no po ve za ni sa ta mo šnjim cr kve nim usta no va ma i du hov nim oso ba ma. 
Pri mjer ko ji to mo žda naj i zrav ni je po tvr đu je te po ra di to ga za vri je đu je i do dat-
nu is tra ži vač ku po zor nost od no si se na su pru žni ke Stje pa na Tar ta ra i He le nu 
Boj ko.37 Ne ko li ko nji ho vih opo ru ka i ko di ci la pra va su ri zni ca po svje do če nja 
o vjer skom ži vo tu i du hov no sti ise lje ni ka koji su za vi ča jem sa is toč ne oba le 
Ja dra na, ali i nji ho voj pu noj in te gra ci ji u no vu sre di nu. Po seb no po dro ban dio 
opo ruč nih spi sa Stje pa na Tar ta ra od no si se na nje go ve ve ze s cr kve nim usta-
no va ma i du hov nim oso ba ma u Mle ci ma. Pr vi ta kav iz ri je kom is ka zan po da-
tak sa dr žan je u di je lu opo ru ke u ko jem se od re đu je po sljed nje po či va li šte. U 
opo ru ci iz 1505. go di ne, naj ra ni joj ko ju po sje du je mo, Tar ta ro za mje sto svo ga 
po či va li šta oda bi re grob ni cu naj po zna ti je mle tač ke do mi ni kan ske ba zi li ke SS. 
Gi o van ni e Pa o lo.38 U slje de ćem spi su, da ti ra nom 1513. go di ne, od re đu je da 
nje go vo ti je lo po či va u cr kvi S. Se ve ro da van ti al ta re S. Ma ria do ve vo glio sia 
fat ta una ar cha in ter ra per du ca ti 30.39 Već idu će go di ne bo kelj ski opo ru či telj 
mi je nja pr vot nu od lu ku te, osta vlja ju ći za tro ško ve grob ni ce pe de set du ka ta, 
is ka zu je že lju za sa hra nom u cr kvi S. Lo ren zo od no sno u njoj pri dru že noj ka-
pe li ci S. Se ba sti a no.40 Na po sljet ku, po sljed njom od red bom iz 1519. go di ne već 
se iz ri je kom spo mi nje grob ni ca ko ju je Tar ta ro dao po di ći u pri je spo me nu toj 
cr kvi S. Se ve ro (in ar cha S. Ma rie Ma i o ris qua ar cha iam ce pi) te se ova cr kva, 
smje šte na u žu pi nje go va sta no va nja, ko nač no od re đu je kao mje sto sa hra ne. U 
is toj se cr kvi, sve do nje nog ru še nja u XIX sto lje ću, na la zi la grob ni ca ko ja je 
pod sje ća la na ostva re ni opo ruč ni le gat Stje pa na Tar ta ra. Za hva lju ju ći mle tač-
kom is tra ži va ču An to ni ju Ci cog ni, ko ji je ne po sred no pred ru še nje ove cr kve 
oba vio is tra ži va nja ta mo šnjih nad grob nih spo me ni ka i pre pi sao nji hov sa dr žaj, 
da nas nam je po znat nad grob ni nat pis na obi telj skoj grob ni ci Tar ta ro: 41

STEPHANITARTARICADAVERHICIACETQVIHOCSIBI
VIVENSDEDICAVERATOPVSCONSORTIQ[ue].NEPOTIACHA-
EREDIBVS SVISANIMAMQ[ue]. DEOHVCREDDITVRISOSSA.
OBIIT/IIIINONAS/SEPTEMB/M.D.XIX

(Ov dje le že po smrt ni osta ci Stje pa na Tar ta ra ko ji je ovo dje lo još za 
ži vo ta po sve tio se bi, su pru zi, ne ća ku i svo jim ba šti ni ci ma, ko ji će ov dje Bo gu 
osta vi ti ko sti. Umro je 2. ruj na 1519).42

37 Podrobnije usporedi: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 241-245.
38 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505.
39 ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513.
40 Voglio etiam et ordino chel corpo mio sia sepulto in la giexia de le reverende monache de 

S. Lorenzo de Venezia overo nella sua giesiola de S. Sebastian in una sepultura per il qual 
archa et sepultura li lasso et ordeno ducati 50 (ASV, NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514.

41 A. Cicogna, Delle iscrizioni veneziane, sv. III, Bologna, 1983. (pretisak izdanja iz 1830), 
str. 101.

42 Lovorka Čoralić – Boris Nikšić, “In memoriam aeternam”: nadgrobni spomenici Hrvata u 
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Uz od re đi va nje po sljed nje ga po či va li šta, opo ru ke Stje pa na Tar ta ra sa-
dr že i kra će na po me ne o po greb nim obi ča ji ma. Pri go dom po sljed njeg is-
pra ća ja su dje lo vat će, pre ma že lji opo ru či te lja, dva de set dje ča ka iz si ro ti šta 
ko ji ma će se po di je li ti (pro ele mo si na) dva de set so li da. U cr kvi S. Se ve ro 
odr žat će se i mi se za du šni ce u spo men na po koj ni ka, a dr žat će ih Tar ta rov 
su na rod njak – pre te Nicolò di Ca ta ro.43 Kao i broj ni dru gi ka to lič ki ži te lji 
gra da na la gu na ma, ali i ši reg europ skog pro sto ra, Tar ta ro opo ruč no od re đu-
je da se za spas nje go ve du še ho do ča sti u ne ko od gla so vi tih ho do ča snič kih 
stje ci šta. Sto ga je jed na bo na per so na ob ve zna, uz uobi ča je nu na dok na du, 
po sje ti ti Rim i Asiz, kao i gla so vi to ma ri jan sko sre di šte u Lo re tu, za či ju cr-
kvu (al la fa bri ca) da ru je če ti ri du ka ta.44

Ci je li je niz cr kve nih usta no va – cr ka va i sa mo sta na, bra tov šti na i ho-
spi ta la – spo me nu tih i ob da ri va nih u Tar ta ro vim opo ru ka ma. Kap to lu cr kve 
S. Se ve ro, oda bra noj za mje sto sa hra ne, osta vlja če ti ri du ka ta za su dje lo va-
nje u nje go vom po sljed njem is pra ća ju. Is toj cr kvi za nje zi ne po tre be osta vlja 
i do dat nih tri de set du ka ta, do čim ta mo šnjem ol ta ru Bla že ne Dje vi ce Ma ri je 
da ri va če ti ri du ka ta.45 Niz se dru gih cr ka va spo mi nje u pre o sta lim Tar ta ro vim 
opo ru ka ma. U opo ru ci iz 1505. go di ne, naj kra ćoj sa dr ža jem, da ru je cr kvu i 
sa mo stan S. Lo ren zo sa de ve de set du ka ta, do čim sa mo sta nu S. Ma ria del le 
Gra zie, smje šte nom na isto i me nom oto či ću u mle tač koj la gu ni, da ru je de set 
du ka ta.46 Cr kva S. Lo ren zo spo mi nje se i ob da ru je i u opo ru ka ma iz 1513. i 
1519. go di ne, a re do vi to je ri ječ o iz nim no ve li kim nov ča nim svo ta ma (300 
du ka ta ko ji će se po di je li ti ti je kom idu će tri go di ne). U dvi je opo ru ke (1513. 
i 1514. go di ne) Tar ta ro ob da ru je ol tar Sve tog Kri ža u fra nje vač koj cr kvi 
(vje ro jat no u cr kvi S. Fran ce sco del la Vig na u pred je lu Ca stel lo).47 Ma njim 
nov ča nim iz no som (dva du ka ta) ob da ru je se i po zna ta cr kva SS. Co sma e 
Da mi a no na oto ku Gi u dec ca, do čim se za grad nju (pro fa bri ca) cr kve S. Fan-
ti no u pred je lu S. Mar co opo ruč no osta vlja če ti ri du ka ta.48

Član stvo i ob da ri va nje broj nih mle tač kih bra tov šti na idu ći je, vre li ma 
zor no po tvr đen do kaz imuć no sti i dru štve nog ugle da Stje pa na Tar ta ra. Bra-
tov šti ni S. Mar co, sto lje ći ma jed noj od vo de ćih bra tim skih udru ga Mle ča na, 

Mlecima, Kolo. Časopis Matice hrvatske, god. X, br. 1, Zagreb 2000, str. 22-23; L. Čoralić, 
Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 242.

43 ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514.
44 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505; NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 

5. XI 1514. Usporedi i: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 242-243.
45 ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514.
46 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505.
47 ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514. Usporedi i: L. 

Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 243.
48 Lasso SS. Cosme i Damiani alla Zudeca ducati 2 (ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513); 

Item lasso alla fabrica della giesia de S. Fantin ducati 4 (NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514).
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či ji su čla no vi po naj pri je bi li mle tač ki pa tri ci ji i oso be znat ni jih imov nih 
mo guć no sti, osta vlja nov ča ne le ga te (u vi še opo ru ka iz no si va ri ra ju od de set 
do če tr de set du ka ta) i ve li ke vo šta ni ce (do pi e re) ko je će gor je ti u spo men na 
opo ru či te lja.49 Vo šta ni ce i ma nje nov ča ne svo te (iz me đu jed nog i pet du ka ta) 
Tar ta ro na mi je nju je i bra tov šti ni Bla že ne Dje vi ce Ma ri je u cr kvi S. Ma ria 
For mo sa u Ca stel lu, do čim dru goj ta mo šnjoj bra tov šti ni – udru zi top ni ka 
(bom bar di e ri) pod za štit ni štvom Sv. Bar ba re, da ri va je dan du kat i dvi je vo-
šta ni ce.50 Ma ri jan ska je i bra tov šti na u ne ve li koj cr kvi S. Lio u Ca stel lu, a 
ob da re na je u Tar ta ro voj opo ru ci vo šta ni ca ma i ma njim svo ta ma (od je dan 
do pet du ka ta).51 Na po sljet ku, bra tov šti ni S. Ma ri na u isto i me noj cr kvi opo-
ru či telj da ri va skro man iz nos od jed nog du ka ta, do čim ugled noj bra tov šti ni 
S. Ma ria del la Mi se ri cor dia osta vlja de set du ka ta.52

Ubo ži šta (ho spi ta li) - uto či šta ostar je lih, si ro ma šnih, fi zič ki ne moć nih 
i osa mlje nih - ka ri ta tiv na su usta no va ko ja se osni va i dje lu je pod pa tro na-
tom naj vi še mle tač ke vla sti, cr kve nih i sa mo stan skih usta no va, bra tov šti na 
te mle tač kih ple mić kih obi te lji. Nji ho vo da ri va nje uobi ča jen je čin, re do vit 
u ve ći ni ono vre me nih opo ruč nih spi sa. Sto ga i Stje pan Tar ta ro, po uzo ru na 
naj ve ći dio svo jih su gra đa na, spo mi nje i ma njim iz no si ma ob da ru je vo de će 
mle tač ke ho spi ta le Ma don na del la Pietà i S. Laz za ro. U istu sku pi nu le ga-
ta ubra ja se i da ri va nje “Kri sto vih si ro ma ha”, ko ji ma Tar ta ro osta vlja če ti ri 
du ka ta.53

Oda bir mje sta po ko pa He le ne Boj ko u ve li koj mje ri na li ku je opo ruč-
nim že lja ma nje zi nog po koj nog su pru ga. U svo joj pr voj opo ru ci iz 1525. 
go di ne He le na iz ra ža va že lju za po ko pom u cr kvi S. Se ve ro in ar cha del 
con dam Ste fa no mio ma ri do.54 Go di ne 1530. ta je že lja pro mi je nje na is ka-
zi va njem od red be o mje stu po ko pa u cr kvi S. Lo ren zo55, da bi u po sljed njoj 
po zna toj He le ni noj opo ru ci, da ti ra noj u 1534. go di nu, od red ba o mje stu sa-
hra ne bi la iden tič na onoj iz 1525. go di ne.56 Pri li kom sa hra ne He le na iz ra ža va 

49 Lasso Scuola S. Marci in qual sum 10 ducati e 30 dopiera lire 2,5 l’uno per sepoltura (ASV, 
NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513); Item lasso a la Scuola de missier S. Marco per accompa-
gnarmi ducati 40 et dopieri 30 de lire 2,5 l’uno (NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514).

50 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505; NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 
5. XI 1514. Usporedi i: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 243-244.

51 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505; NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 
5. XI 1514. Usporedi i: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 244.

52 ASV, NT, b. 879, br. 311, 28. IV 1505; NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 968, br. 442, 
15. VIII 1519.

53 NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 968, br. 442, 15. VIII 1519. Usporedi i: L. Čoralić, 
Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 244-245.

54 ASV, NT, b. 391, br. 280, 2. V 1525.
55 ASV, NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530.
56 Il corpo veramente mio voio esse sepulto in S. Severo in l’archa mia dove è sepulto il corpo 

del mio marido (ASV, NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534).
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že lju za odi je va njem u ha bit re dov ni ca S. Ma ria dei Ser vi te za prat nju pri-
pad ni ca isto ga re da na mi je nju je če ti ri so li da po sva koj pra ti te lji ci – čla ni ci 
Re da ser vi ta.57 U sklop od red bi o po sljed njem is pra ća ju uklju če ne su i He le-
ni ne od red be o odr ža va nju mi sa za du šni ca za spas nje zi ne du še, kao i že lje 
da pri go dom nje zi ne sa hra ne na zo či lo kal no sve ćen stvo te da se, ka ko obi čaj 
na la že, upa le svi je će u spo men na po koj ni cu na ol ta ru Bla že ne Dje vi ce Ma-
ri je u cr kvi S. Se ve ro.58

Iako ne u to li kom bro ju kao u opo ru ci Stje pa na Tar ta ra, opo ruč ni spi si 
He le ne Boj ko ta ko đer bi lje že ne ko li ko sa dr ža jem za pa že nih le ga ta mle tač-
kim cr kve nim usta no va ma. Cr kvi S. Se ve ro, po sljed njem po či va li štu obi te lji 
Tar ta ro, da ri va (pre ma opo ru ci iz 1525. go di ne) pet du ka ta i osam vo šta ni ca, 
do čim re dov ni ca ma tre će ga re da (Ma don na dei Ser vi) osta vlja po je dan du-
kat “za spas svo je du še”.59 Po drob ni je su i sa dr ža jem bo ga ti je od red be ko je 
se od no se na žen ski be ne dik tin ski sa mo stan S. Lo ren zo, u či jim je ku ća ma 
obi telj Tar ta ro i obi ta va la te s ko ji ma su za ži vo ta bi li po ve za ni broj nim ve-
za ma. Spo mi nju ći ka ko je pro daj no mje sto na sku poj, tr go vač ki atrak tiv noj 
i za si gur no vi še stru ko is pla ti voj lo kal ci ji al la Be ca ria ku plje no di je lom i za 
sa mo stan S. Lo ren zo, He le na od re đu je da se tre ći na pri ho da re do vi to is pla-
ću je re če nom sa mo sta nu ko je mu će, na kon če tr de set go di na, pro daj no mje-
sto pri pa sti u ci je lo sti. Ob ve za sa mo sta na i re dov ni ca pre ma opo ru či te lji ci 
je da re do vi to, sva ko ga Bo ži ća, u spo men na po koj ni cu, nje zi nog su pru ga i 
osta le pret ke, za pa le ve li ku svi je tilj ku (ce sen de lo) na svom glav nom ol ta ru.60 
Na po sljet ku, ka da je ri ječ o uobi ča je nom ob da ri va nju mle tač kih na bo žnih 
usta no va, uz ho spi tal Ma don na del la Pietà, spo me nut i u Stje pa no voj opo-

57 Item voio esser corpo mio vestito del habito della Madre di Servi et accompagnato delle 
sorelle del detto ordine con elemosina soldi 4 per cadauna (ASV, NT, b. 1084, br. 196, 14. 
IX 1534).

58 Item voglio che mi siano fatte le messe 150 per l’anima mia. Item lasso al piovane del 
capitolo che me accompagnava alla mia sepultura soldi 20. Item voglio che siano celebrate 
messe 50 piccole e una messa grande. Et lasso lire 5 pro una messa. Item lasso che sia ar-
gendado uno cesandel ad altare della Madona (ASV, NT, b. 391, br. 280, 2. V 1525); Item 
voio esser accompagnato il corpo mio alla sepoltura con il capitolo della mia contrada dove 
mi ritrovo mancher. Item voio sia scosso per li miei comissarii ducati 40 in le mie essequie, 
cere, messe della Madonna et S. Gregorio et altre messe come meglio parerà alli miei 
comissarii (NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534).

59 ASV, NT, b. 391, br. 280, 2. V 1525.
60 Item voglio che la ditta bancha la qual ho comprato a S. Marco in nome del ditto monasterio 

de S. Lorenzo sia sempre in qual nome et che delli fitti siano dati ducati 5 alle ditte monache 
de S. Lorenzo per mantenir uno cesendelo in giesia de S. Severo e per adorar l’altar grando 
de S. Lorenzo de cere per le feste de Natal e resto sia dispensato in povere mie parente et 
del mio marido segondo le sue neccessità per anni 40 continui et doppoi finiti anni 40 voglio 
che detta bancha sia del detto monasterio de S. Lorenzo con quela condizione che ogni anno 
le ditte monache fazano un aniversario per anima mia et del mio marido e tutti li miei morti 
(ASV, NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530).
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ru ci, He le na iz ri je kom spo mi nje i ob da ru je sa de set du ka ta ho spi tal de gli 
In cu ra bi li, ta ko đer jed no od naj če šće spo mi nja nih i da ri va nih ubo ži šta pro-
šlo vje kov nih Mle ta ka.61

Sve u kup no pro ma tra ju ći, po da ci iz opo ru ka bo kelj skih i pa štrov skih 
tr go va ca u Mle ci ma, po seb no onih iz ra zi to sna žnog imuć nog sta tu sa, po ka-
zu ju nji ho vu pu nu in te gri ra nost u ta mo šnji vjer ski ži vot. U nji ho vim se na-
vo di ma spo mi nju i le ga ti ma ob da ru je ci je li niz mle tač kih cr ka va, sa mo sta na, 
bra tov šti na i ubo ži šta, a raz vid na je i uče sta la ko mu ni ka ci ja s ta mo šnjim 
du hov nim oso ba ma (sve će ni ci ma, re dov ni ci ma). Tav ki nam kon kret ni ar hiv-
ski po da ci, po se bi ce zor ni pri raš člam bi opo ruč nih spi sa Stje pa na Tar ta ra i 
He le ne Boj ko, u cje li ni uka zu ju na va žnost bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca 
u Mle ci ma kao pre va žnog sa stav nog di je la za jed ni ce ise lje ni ka sa is toč ne 
oba le Ja dra na.

Po ve za nost bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca s bra tov šti nom 
Sv. Jur ja i Tri pu na

Bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci i pod u zet ni ci či ni li su – ka ko je već vi še 
pu ta ka za no - uz pa ru ne i ka pe ta ne bro do va naj i muć ni ji dio ise lje nič ke za jed-
ni ce. Za hva lju ju ći go spo dar skim mo guć no sti ma te pro fe si o nal ne i dru štve ne 
sku pi ne pre ko ja dran sko ga ise lje ni štva bra tov šti na sla ven skih ise lje ni ka Sv. 
Jur ja i Tri pu na ste kla je za pa že no mje sto me đu slič nim dru gim na ci o nal nim 
udru ga ma u gra du na la gu na ma.62 So li dan go spo dar ski sta tus udru ge uglav-
nom je bio za sno van na obil nim da rov ni ca ma ko je su joj upu ći va li, naj če šće 
opo ruč nim od red ba ma, nje zi ni imuć ni čla no vi. U tom kon tek stu po seb no 
za pa že no mje sto pri pa da bo kelj skim tr gov ci ma u Mle ci ma. Tra gom ar hiv ske 
gra đe ko ri šte ne u ovom is tra ži va nju mo že mo do ni je ti ne ko li ko kon kret nih 
po da ta ka ko ji to zor no po tvr đu ju. U pr vo me pri mje ru ri ječ je o opo ru ci ko-
tor skog tr go vač kog pod u zet ni ka Da mja na Lo vo. Is ka zu ju ći že lju za po ko-
pom u grob ni ci fra nje vač kog sa mo sta na u Ca stel lu, Lo vo iz ri je kom za htje va 
da u prat nji pri go dom po sljed nje ga is pra ća ja nje go va ti je la su dje lu je i mia 

61 ASV, NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530; NT, b. 1084, br. 196, 14. IX 1534. Usporedi i: L. 
Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 248-249.

62 Podrobnije o povijesti bratovštine vidi: Guido Perocco, Carpaccio nella Scuola di s. Giorgio 
degli Schiavoni, Venezia 1964; Isti, Guida alla Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone 
(detta San Giorgio degli Schiavoni), Venezia 1984; Le Scuole di Venezia (a cura di T. Pig-
natti), Milano, 1981, str. 99-118; L. Čoralić, Bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i 
Tripuna u Veneciji. Izvori, historiografija i mogućnosti istraživanja, Radovi Zavoda za hr-
vatsku povijest, sv. 27, Zagreb 1994, 43-57; Ista, Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima u 
oporukama hrvatskih iseljenika, Croatica Christiana periodica, god. XVIII, br. 34, Zagreb 
1994, str. 79-98; Ista, “Scuola della nation di Schiavoni” - hrvatska bratovština sv. Jurja i 
Tripuna u Mlecima, Povijesni prilozi, god. 18, Zagreb 1999, str. 53-88.
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Scu o la di San Zor zi di Schi a vo ni. Da mjan je vla snik po sje da i go spo dar skih 
zgra da u pred je lu Ron cha (Ron chi) kraj mje sta Pi om bi no De se (Pa do van ska 
pro vin ci ja). Po sjed će pre ma že lji opo ru či te lja, na kon smr ti Da mja no ve su-
pru ge, pri pa sti u traj no vla sni štvo bra tov šti ni Sv. Jur ja i Tri pu na ko ja se za 
uz vrat ob ve za la odr ža va ti spo men na da ro va ta lja mi sa ma u cr kvi S. Fran ce-
sco del la Vig na63. Upra va udru ge je po tom po sjed ras par ce li ra la na broj ne 
ma nje če sti ce te ti je kom idu ćih sto lje ća da va la u na jam ta mo šnjim obi te lji-
ma64. Bra tim ska udru ga ise lje ni ka sa is toč no ga Ja dra na na vo di se i u opo ru ci 
če sto spo mi nja nog tr gov ca Stje pa na Tar ta ro. On čla no vi ma svo je ma tič ne 
udru ge osta vlja, ka ko bi su dje lo va li u nje go vom po gre bu, de set du ka ta i 12 
vo šta ni ca od po če ti ri li bre. Tar ta ro po sje du je i 144 du ka ta ko ji pri pa da ju 
bra tim skoj ri zni ci te na sljed ni ci ma od re đu je da na kon nje go ve smr ti bra tov-
šti ni iz ru če cje lo kup nu svo tu.65 Po put su pru ga Stje pa na, i ko tor ska plem ki nja 
He le na Boj ko da ri va bra tov šti nu svo tom od de set du ka ta, po na vlja ju ći istu 
od red bu u vi še na pi sa nih opo ru ka.66 Na ve de ni po da ci, iako se ne od no se na 
sve bo kelj ske i pa štr ov ske tr gov ce (što ne zna či nu žno da ni su pri pa da li član-
stvu bra tov šti ne) ta ko đer je još jed no dra go cje no i is tra ži vač ke po zor no sti 
vri jed no po svje do če nje o uklju če no sti i po ve za no sti te sku pi ne ise lje ni ka s 
bra tim skom udru gom ko ja je u svo jem broj nom član stvu oku plja la mle tač ke 
ži te lje za vi ča jem od Is tre do Ba ra.

Obi telj, po sje di i cr kva: ob li ci po ve za no sti s do mo vi nom

Broj ni ise lje ni ci sa is toč ne ja dran ske oba le u Mle ci ma su na la zi li no vu 
do mo vi nu, za sni va li obi te lji i on dje osta ja li do kra ja svo ga ži vo ta. Ti me su, 
obič no, nji ho ve ve ze s do mo vi nom bi le pre ki da ne i sve de ne na po vre me ne 
ob li ke ko mu ni ka ci je. U opo ruč nim spi si ma bo kelj skih i pa štrov skih tr go va-
ca, kao pri pad ni ka imuć ni jeg i elit ni jeg di je la ise lje ni štva, opa ža se me đu tim, 
da nji hov od la zak u no vi grad ni je zna čio tra jan pre kid od no sa sa za vi ča jem. 
Ne ko li ko opo ruč nih spi sa, a ma hom je ri ječ o opo ru či te lji ma ko ji su ti je kom 
ovo ga ra da bi li već vi še pu ta spo me nu ti, po svje do ču je da nji ho ve ve ze sa 

63 ASV, NT, b. 209, br. 153, 1. V 1556.
64 Čestice su 1974. godine prodane zakupnicima posjeda, poglavito brojnim odvjetcima 

obitelji Sacchetto. Usporedi: Michele Giadrossi, I campi di Piombino Dese, Scuola Dal-
mata dei SS. Giorgio e Trifone, sv. 22, Venezia 1989, str. 9-32.

65 ASV, NT, b. 742, br. 58, 18. VII 1513; NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514; NT, b. 968, br. 442, 
15. VIII 1519. Usporedi i: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan Tartaro, str. 245. Važno 
je napomenuti da je Stjepan Tartaro obnašao vodeću dužnost u upravi bratovštine – 1508. 
godine spominje se kao njezin predstojnik (guardian grande). Usporedi: G. Perocco, Car-
paccio nella Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni, str. 233.

66 ASV, NT, b. 391, br. 280, 2. V 1525; NT, b. 190, br. 225, 7. III 1530; NT, b. 1084, br. 196, 
14. IX 1534.
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rod nim kra jem (čak i na kon vi še de se tlje ća od sut no sti), ta mo šnjim čla no vi-
ma obi te lji i cr kve nim usta no va ma, ni ka da ni su bi le u pot pu no sti pre ki nu-
te. Je dan od opo ru či te lja ko ji is ka zu je naj vi še od red bi u sve zi sa za vi ča jem 
pa štrov ski je tr go vac Ra de. U opo ru ka ma na pi sa nim 1532. i 1552. go di ne 
Ra de iz ri je kom spo mi nje svo je po sje de u Bu dvi i Pa štro vi ći ma (vi no gra di). 
Osta vlja ih na do ži vot no ko ri šte nje šo go ri ci (cug na da) Ra do sla vi, a na kon 
nje zi ne smr ti vi no gra di tre ba ju pri pa sti po zna toj bu dvan skoj cr kvi Sv. Ma-
ri je (San ta Ma ria in Pun ta), a uz uvjet da se on dje re do vi to odr ža va ju mi se 
za du šni ce u spo men na po koj nog opo ru či te lja i nje go ve pret ke.67 Spo mi nju-
ći, na da lje, ne ke od svo jih ro đa ka ko ji i da lje obi ta va ju u nje go vu za vi ča ju, 
Ra de ro đa ku Mar ku An tu nu Ko sti ću opra šta sva po tra ži va nja i iz vr ši te lji ma 
svo je opo ru ke od re đu je da mu se na dok na di pla ća za po slo ve ko je je pret-
hod no na pra vio u ko rist opo ru či te lja.68 Bu dvan ska cr kva Sv. Ma ri je za bi lje-
že na je u opo ruč nom spi su tr gov ca Ni ko le Bu će. Opo ru či telj al la gi e sia del la 
Ma don na de Bu dua na mi je nju je de set du ka ta, a uz uvjet da se on dje odr že 
mi se u spo men na opo ru či te lja. U za vi ča ju se, pre ma na vo di ma iz opo ru ke, 
na la ze dva Ni ko li na bra ta – To ma i Tri pun. Nji ma se osta vlja (To mi 2/3, a 
Tri pu nu 1/3) Ni ko lin ze mlji šni po sjed, kao i po kret na imo vi na ko ju po sje-
du je u Pa štro vi ći ma.69 Opo ru ka bo ga tog tr gov ca Stje pa na Tar ta ra je di na je u 
ko joj se ne spo mi nje ob da ri va nje cr kve nih usta no va u rod nom kra ju. Ipak, 
Tar ta ro va opo ru ka, vri je dan je pri log po zna va nju od no sa ise lje ni ka s do mo-
vi nom, ta mo šnjim čla no vi ma obi te lji i rod bi nom. Tar ta ro u svo joj opo ru ci 
spo mi nje po sje de u Ko to ru i ko tor skoj oko li ci (ze mlji šta i ku ća) te ih osta-
vlja, za jed no sa pri ho di ma, bra tu Ili ji i ne ća ku (či je ga se ime na ne sje ća), 
si nu nji ho vog po koj nog bra ta Ni ko le. Ili ji na po mi nje, da uko li ko do đe do 
osman lij ske pro va le, mo že do ći u Mlet ke za jed no sa svo jom obi te lji, gdje 
će mu se za uz dr ža va nje (ali sa mo dok tra je rat na opa snost) re do vi to da va ti 
12 sta ra ži ta i je dan ba ril vi na go di šnje (sa po sje da u Ve ne tu). Ili ji osta vlja 
pe de set du ka ta i dio svo je odje će, a nje go voj ne u da noj kće ri po di je lju je za 
mi raz dva de set du ka ta i dva sre bre na plad nja. Šo go ri ci Sta ni sla vi, udo vi ci 
Ni ko le, osta vlja de set du ka ta, do čim Iva na An tu na, dru gog Ni ko li nog si na 
ko ji ži vi na Kr fu, ob da ru je sa pet mar cel la uz uvjet da u opo ru či te lje vo ime 
ho do ča sti u Asiz.70

67 Ova je odredba djelomično izmjenjena u Radovoj drugoj oporuci, kada se zemljišni posjedi 
u Budvi i Paštrovićima namijenjuju oporučiteljevoj drugoj supruzi Janki, a nakon njezine 
smrti pripadaju spomenutoj budvanskoj crkvi.

68 ASV, NT, b. 44, br. 423, 2. IX 1532; NT, b. 44, br. 419, 15. III 1552.
69 ASV, NT, b. 413, br. 355, 13. IV 1557.
70 ASV, NT, b. 1200, br. 150, 5. XI 1514. Usporedi: L. Čoralić, Iz prošlosti Boke: Stjepan 

Tartaro, str. 238.
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Za klju čak

Pro u ča va nje pri sut no sti i dje lo va nja bo kelj skih i pa štrov skih tr go va ca 
u Mle ci ma sa stav ni je i zna ča jem iz nim no va žan dio sve u kup ne pro ble ma ti-
ke po ve za no sti is toč ne i za pad ne ja dran ske oba le u pro šlo sti. Op seg i broj-
nost iz vor nih ar hiv skih vre la, ka ko iz mle tač kih, ta ko i iz do ma ćih pi smo hra-
na, či ne ovu pro ble ma ti ku iz nim no za hval nom za is tra ži vač ki rad. U ovom 
pri lo gu na sto ja la sam, tra gom oda bra ne gra đe iz Dr žav nog ar hi va u Mle ci ma 
(opo ruč ni spi si) uka za ti na ne ka te melj na obi ljež ja iz ži vo ta i dje lo va nja tr-
go va ca iz Bo ke i Pa štro vi ća u Mle ci ma. Ob ra đe ni su po gla vi to oni tr gov-
ci ko ji ma je grad na la gu na ma po stao traj nim mje stom bo rav ka. Na osno vi 
ras po lo ži ve gra đe uka za no je na na čin nji ho va bi lje že nja u mle tač kim vre-
li ma, ob li ke i ra zno vr snost po slo va nja, mje sta sta no va nja i dje lo va nja, go-
spo dar ske mo guć no sti, sva ko dnev ni ži vot, obi telj i pri ja telj ske ve ze, od nos 
pre ma mle tač kim cr kve nim usta no va ma i du hov ni ma oso ba ma, uklju če nost 
u bra tov šti nu Sv. Jur ja i Tri pu na te po ve za nost s do mo vi nom. Sve u kup na 
raš člam ba zor no po ka zu je da su bo kelj ski i pa štrov ski tr gov ci či ni li elit ni ji 
dio za jed ni ce pre ko ja dran skih ise lje ni ka. Za hva lju ju ći nji ho vom bo gat stvu, 
dru štve nom ugle du i do na ci ja ma sve u kup no se ise lje ni štvo sa is toč ne oba le 
Ja dra na, a po seb no ono s pod ruč ja Bo ke ko tor ske i nje zi ne oko li ce, dr ža lo 
po seb no ci je nje nim i pre po zna tlji vim me đu broj nim stra nim na ci o nal nim za-
jed ni ca ma u Mle ci ma. Svo jim da rov ni ca ma na ci o nal noj bra tov šti ni Sv. Jur ja 
i Tri pu na, ali i broj nim mle tač kim cr kva ma i sa mo sta ni ma, ovi su tr gov ci 
sto lje ći ma da va li za pa že ne pri no se mle tač koj kul tur noj ba šti ni. Na po sljet-
ku mo že mo za klju či ti ka ko je po vi jest pri sut no sti i dje lo va nja tr go va ca sa 
pro sto ra Bo ke i Pa štro vi ća u Mle ci ma pro ble ma ti ka ko ja još ni ti pri bli žno 
ni je is tra že na i is cr plje na te sva ki no vi pri log po zna va nju te te me pred sta vlja 
ko rak vi še u sa zna nji ma o jed nom od naj u če sta li jih ob li ka ko mu ni ka ci je iz-
me đu dvi je su sjed ne ja dran ske oba le.
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Lovorka ČORALIĆ

TRAGOM OPORUKA BOKELJSKIH I PAŠTROVSKIH TRGOVACA U 
MLECIMA (OD KRAJA XV DO KRAJA XVI STOLJEĆA)

Sažetak

Istraživanje prisutnosti i djelovanja trgovaca i poduzetnika iz Boke kotor-
ske i Paštrovića u Mlecima iznimno je važan dio problematike proučavanja oblika 
povezanosti između istočne i zapadne jadranske obale u prošlosti. Brojna sačuvana 
arhivska vrela (posebice iz mletačkih arhiva) čine ovu problematiku vrlo zahvalnom 
za istraživački rad. U ovom se prilogu nastoji, tragom odabrane građe iz Državnog 
arhiva u Mlecima (oporučni spisi) ukazati na neka temeljna obilježja iz života i 
djelovanja bokeljskih i paštrovskih trgovaca u Mlecima. Obrađeni su poglavito oni 
trgovci kojima je grad na lagunama postao trajno mjesto boravka. Ukazano je na 
način njihova bilježenja u vrelima, raznovrsnost poslovanja, mjesta stanovanja i 
djelovanja, gospodarske mogućnosti, svakodnevni život, obitelj i prijateljske veze, 
odnos prema mletačkim crkvenim ustanovama i duhovnima osobama, uključenost 
u slavensku bratovštinu Sv. Jurja i Tripuna te na njihovu povezanost s domovinom. 
Zaključuje se kako su trgovci sa prostora Boke i Paštrovića stoljećima predstavljali 
– uz kapetane i parune brodova – najelitniji dio iseljeničke zajednice zavičajem sa 
istočnoga Jadrana.

Ključneriječi: Boka kotorska, Paštrovići, Mleci, Mletačka republika, mi-
gracije, rani novi vijek, društvena povijest, crkvena povijest
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У то ку двије послијератне године у Ју го сла ви ји (1945-1947) при-

вред ни по тен ци ја ли су углав ном об но вље ни и до ве де ни на предратни 
ниво1. Послије то га, тре ба ло је из ву ћи Ју го сла ви ју из при вред не за о-
ста ло сти и у на ред ним де це ни ја ма уве сти је у дру штво раз ви је них зе-
ма ља. Осно ва за ин ду стри ја ли за ци ју зе мље би ла је ни ска усљед рат них 
пу сто ше ња и пред рат не при вред не за о ста ло сти.2 Рје ше ња Уста ва ФНРЈ 
и уста ва ре пу бли ка би ла су у скла ду с по ли ти ком КПЈ о про ду же њу ре-
во лу ци је. За Пар ти ју као во де ћу сна гу у др жа ви на ста вља ње ре во лу ци је 
би ло је беспредметно, по сли је уки да ња ка пи та ли стич ке сво ји не и од но-
са, без ди рек тив ног пла ни ра ња у обла сти про из во дње, раз мје не и рас по-
дје ле, уз кон сти ту и са ње ко му ни стич ке аван гар де као пре суд ног чи ни о ца 
по ли тич ког си сте ма и ис кљу чи вог но си о ца вла сти. Савезним Уста вом 
су пред ви ђе ни пла ни ра ње, екс про при ја ци ја у оп штем ин те ре су и пра во 
кон тро ле при ват ног сек то ра, ко ји је био ма ло бро јан. У пе ри о ду об но-
ве зе мље по сто ја ле су план ске смјер ни це при вред них ор га на и оквир ни 
пла но ви об но ве, што је пред ста вља ло пр ва ис ку ства у пла ни ра њу.3

На род на скуп шти на ФНРЈ усво ји ла је 28. апри ла 1947. За кон о 
пе то го ди шњ ем пла ну раз вит ка на род не при вре де ФНРЈ у го ди на ма 
1947-1951.4 По што је до ни јет у фор ми за ко на под ра зу ми је ва ло се оба-
ве зно спро во ђе ње тога акта.
* Аутор је асистент на Филозофском факултету у Никшићу.
1 Б.Маровић, Друштвено-економски развој Црне Горе 1945-1953, Титоград 1987, 183.
2 Д.Биланџић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Главни 

процеси, Загреб 1979, 113.
3 Устав Федеративне Народне Републике Југославије, чл.6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20; Б.Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, књ.3, 94; Б.Маровић, н.д, 183; 
Б.Петрановић, Ч.Штрбац, Историја Социјалистичке Југославије, документи I, књ. 2, 
Београд 1977, док. бр. 130, 133, 134; Б.Петрановић, М.Зечевић, Југославија 1918-1988. 
Тематска збирка докумената, Београд 1988, 860-869.

4 Службени лист ФНРЈ, бр.36/1947.



120 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

План је био из ра ђен по угле ду на со вјет ске пе то го ди шње пла но-
ве5 и у њему је на ја сан на чин из ра же на раз вој на стра те ги ја ју го сло-
вен ске при вре де.6 Њиме је кон кре ти зо ва но оп ште схва та ње о убр за ној 
ин ду стри ја ли за ци ји и цен тра ли зо ва ној аку му ла ци ји као је ди ном на чи-
ну за из вла че ње зе мље из при вред не и кул тур не за о ста ло сти. Те жи ште 
пла на би ло је стављено на из гра дњу те шке ин ду стри је, ко ја је тре ба ло 
да буде те мељ раз воја свих оста лих при вред них гра на. План је ам би-
ци о зно пред ви ђао да се за 5 го ди на мо ра по ве ћа ти ин ду стриј ска про-
из во дња за пет пу та, по љо при вред на за један и по пу т, a на ци о нал ни 
до хо дак од 132.000.000.000 ди на ра у 1939. на 255.000.000.000 у 1951. 
и ти ме пре ма ши ти пред рат ни до хо дак за бли зу два пу та. У пе ри о ду 
1947-1951. тре ба ло је ин ве сти ра ти у при вре ду 278, 3 ми ли јар де ди на ра 
и по ве ћа ти ври јед ност укуп не про из во дње од 116, 5 ми ли јар ди у 1939. 
на 266, 7 ми ли јар ди у 1951. го ди ни. Ин ду стриј ска про из во дња тре ба ло 
је да до стигне сље де ће ин дек се: Ср би ја 417%, Хр ват ска 452%, Сло ве-
ни ја 366%, Бо сна и Хер це го ви на 1.054%, Ма ке до ни ја 2.633%, а у Цр-
ној Го ри тре ба ло је, ка ко ка же Д.Би лан џић, ,,по че ти ни од че га“. Број 
ква ли фи ко ва них рад ни ка тре бао је да по ра сте са 350.000 на 750.000. 
Би ло је пред ви ђе но по ве ћа ње удје ла ин ду стриј ске про из во дње у укуп-
ној про из во дњи са 45% у 1939. на 64% у 1951.Уз из гра дњу те шке ин ду-
стри је (на ро чи то цр не ме та лур ги је и ин ду стри је ма ши на), пред ви ђе на 
је из гра дња елек тро ин ду стри је и елек три фи ка ци ја зе мље, при је све га 
из гра дњ ом хи дро цен тра ла. Пред ви ђе но је да се про из во дња у руд ни ци-
ма уса вр ши и по бољ ша ју усло ви ра да у њима. У за нат ству је пред ви-
ђе но по ди за ње ври јед но сти про из во дње и услу га за један и по пу т (са 
12 ми ли јар ди ди на ра из 1939. на 18 ми ли јар ди ди на ра у 1951.). Са о-
бра ћај ним ве за ма тре ба ло је по ве за ти те ри то ри ју др жа ве у је дин стве ну 
при вред ну цје ли ну и уна при је ди ти ме то де и по бољ ша ти про из во дњу у 
свим гра на ма по љо при вре де, из вр ши ти од во дњ а ва ње под вод ног и мо-
чвар ног те ре на, про ши ри ти за си ја не по вр ши не итд. Уз по бољ ша ње оп-
штег стан дар да ста нов ни штва пред ви ђе но је укла њ а ње не рав но мјер но-
сти у еко ном ском раз вит ку по је ди них на род них ре пу бли ка са по себ ним 
ак цен том на при вред но нај за о ста ли ја под руч ја (Бо сна и Хер це го ви на, 
Ма ке до ни ја и Цр на Го ра). У ин ду стри ји је би ло пред ви ђе но пра вил но 
раз мје шта ње но вих фа бри ка у то ку пе то го ди шњ ег пла на уз мак си мал но 
5 Први петогодишњи план („пјатиљетка”) усвојен је у Совјетском Савезу у мају 

1929. Постојале су двије варијанте плана тј. минимална (основна) и максимална 
(оптимална). Усвојена је друга варијанта која је обухватала раздобље од октобра 
1928. до септембра 1933, па је њено остварење већ било у току када је план одобрен.
Преамбициозно замишљен, њиме се није успјело остварити све предвиђено. Ђ.Бофа, 
Повијест Совјетског Савеза, књ.2, Ријека 1985, 276-290.

6 Б.Петрановић, н.д, 94.



121Изградња и почетак рада Жељезаре у Никшићу ...

ис ко ри шће ње си ро ви на и при род них бо гат ста ва у зе мљи. Та ко ђе, пла-
ном је тре ба ло оси гу ра ти и раз ви так про свје те, уз по ди за ње кул тур ног 
ни воа и здра стве ног ста ња ста нов ни штва.7

За кон је овла шћи вао на род не ре пу бли ке, ауто ном не је ди ни це и 
сре зо ве да до не су сво је пе то го ди шње пла но ве и да у њма у окви ру оп-
штих за да та ка про пи са них са ве зним пла ном, а има ју ћи у ви ду сво је спе-
ци фич не усло ве, пред ви де но ве план ске ци ље ве. По је ди не ре пу бли ке су, 
ко ри сте ћи се овим овла шће њ ем, чак и про ши ри ле при вред не за дат ке.

Без об зи ра на са ра дњу са Со вјет ским Са ве зом у по гле ду снаб ди-
је ва ња на о ру жа њ ем, Ју го сла ви ја се од лу чи ла за раз вој соп стве не ин ду-
стри је на о ру жа ња, што ће на ро чи то до ћи до из ра жа ја по сли је су ко ба 
1948. го ди не.8 

Из вр ше ње пла на био је пр во ра зред ни за да так КПЈ. Има ју ћи мо-
гућ но сти да кроз прав но нео гра ни че ну власт све под ре ди пла ну ин ду-
стри ја ли за ци је и има ју ћи ши ро ку по др шку ма са, власт, од но сно КПЈ, 
успје ла је оства ри ти мо би ли за ци ју ра да и сред ста ва ка ква у Ју го сла ви ји 
ни је би ла оства ре на ни при је а ни по слије овог пе ри о да.9

Убр зо на кон до но ше ња пр вог ју го сло вен ског пе то го ди шњ ег пла-
на На род на скуп шти на На род не Ре пу бли ке Цр не Го ре до ни је ла је 12. 
ју ла 1947. За кон о пе то го ди шњ ем пла ну раз вит ка на род не при вре де На-
род не Ре пу бли ке Цр не Го ре у го ди на ма 1947-1951.10 Го во ре ћи о овом 
пла ну пред по сла ни ци ма На род не скуп шти не НР Цр не Го ре, 11. ју ла 
1947, Бла жо Јо ва но вић, пред сјед ник Вла де, на по чет ку из ла га ња од мах 
је ис та као: ,,За да ци у Пе то го ди шњ ем пла ну ни је су ни ма ло ла ки, на-
про тив те шки су, али су ре ал ни и оствар љи ви, и ми мо же мо би ти са мо 
по но сни што при сту па мо та ко ве ли ком дје лу по сли је дви је го ди не од 
осло бо ђе ња. То је не су мњ и во кру пан успјех на ше на род не вла сти и ре-
зул та та до са да шњ их на по ра и ра да ши ро ких на род них ма са“11

Пе то го ди шњ им пла ном раз вит ка би ло је пред ви ђе но да се у Цр-
ној Го ри ура ди мно го то га.

План је по све тио, по ла зе ћи од Оп ште др жав ног пла на, на ро чи ту па-
жњу раз во ју ин ду стри је и елек три фи ка ци ји ре пу бли чког и ло кал ног зна-
ча ја. Би ло је пред ви ђе но да се у ту свр ху ин ве сти ра у елек три фи ка ци ју, 
ин ду стри ју и ру дар ство у то ку 5 го ди на 1.733 ми ли о на ди на ра. Ти ме је 
7 Д.Биланџић, н.д, 114;Б.Петрановић, н.д, 95; Б.Петрановић, Ч.Штрбац, н.д, док.бр.139; 

Б.Маровић, н.д, 184.
8 Б.Петрановић, н.д, 95.
9 Д.Биланџић, н.д, 114.
10 Службени лист НР Црне Горе, бр.14/1947.
11 Петогодишњи план развитка народне привреде НР Црне Горе у годинама 1947-1951, 

Цетиње 1947; Ч.Перовић, Н.Илић, Рад Скупштине Црне Горе 1945-1950, Титоград 
1986, 433.
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тре ба ло по ве ћа ти ври јед ност ин ду стриј ске про из во дње десет пу та, а про-
из во дњу елек трич не енер ги је за дванаест пу та у од но су на 1946. го ди ну. 
Тре ба ло је да се по ве ћа ври јед ност ин ду стриј ске про из во дње у од но су на 
јед ног ста нов ни ка од 226 ди на ра у 1946. на 2.175 ди на ра у 1951. го ди ни.

Осим по ди за ња но вих елек трич них цен тра ла са ве зног зна ча ја 
пред ви ђе но је би ло и по ди за ње елек трич них цен тра ла ре пу бли чког и 
ло кал ног зна ча ја и из гра дња мре же да ле ко во да у ду жи ни од 340 км, 
са по треб ним тран сфор ма тор ским ста ни ца ма и ло кал ном раз вод ном 
мре жом, што би омо гу ћи ло снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом ин ду-
стри је, за нат ства, гра до ва и елек три фи ка ци ју се ла.

По што пред рат не ин ду стри је ско ро да ни је ни би ло у Цр ној Го-
ри, пла ном је пред ви ђе но по ди за ње но вих гра на ин ду стри је и уво ђе ње 
но вих про из во да: тек сти ла, ко же, ва тро стал ног ма те ри ја ла, пре ра ђе ног 
во ћа, мли је ка и ме са, тер пен ти на и ка ло фо ни ју ма, уља них и зе мља них 
бо ја. Уз из гра дњу но вих фа бри ка, тре ба ло је пре ор ијен ти са ти ста ре 
фа бри ке на елек трич ни по гон и по ве ћа ти им про из во дњу. Пред ви ђе но 
је би ло да ла ка ин ду стри ја за у зме нај ве ћи дио ин ду стри јског корпуса, 
има ју ћи у ви ду да ће ин ду стри ја са ве зног зна ча ја про из во ди ти у ве ћем 
оби му сред ства за про из во дњу. У обла сти ру дар ства пред ви ђе но је било 
оба вља ње ис тра жних ра до ва на про на ла же њу на сла га угља, оло ва, цин-
ка, бок си та, азбе ста и дру гих ру да. У обла сти ма те шке ин ду стри је, на 
ба зи ко ри шће ња би је лих бок си та, пред ви ђе на је из гра дња фа бри ке ва-
тро стал ног ма те ри ја ла.12

До га ђа ји из 1948. и же сто ки по ли тич ки и еко ном ски при ти сак 
Со вјет ског Са ве за и зе ма ља тзв. ,,Ис точ ног ла ге ра“ на Ју го сла ви ју на-
мет ну ли су про мје ну стра те ги је при вред ног раз во ја зе мље. Не по вољ-
на стра те шка ло ка ци ја та да шњ их же ље за ра, из у зев Зе ни це, са вој но-
стра те шке тач ке гле ди шта на ме та ла је по тре бу из гра дње јед ног та квог 
објек та цр не ме та лур ги је у уну тра шњ о сти зе мље13, са про из вод ном 
ор јен та ци јом на ква ли тет не че ли ке.  Рје ше њ ем Вла де ФНРЈ од 16. де-
цем бра 1950. осно ва на је Же ље за ра у Ник ши ћу као др жав но при вред но 
пред у зе ће оп штег др жав ног зна ча ја.14 Од лу ка о њеној гра дњи до не се на 
је на кон про цје не да се ра ди о по вољ ној ло ка ци ји гле да но са еко ном ског 
и вој ностра те шког ста но ви шта као што су: ре ла тив но по вољ ни са о бра-
ћај ни усло ви у односу на дру ге ло ка ци је у Цр ној Го ри, с об зи ром на 
по сто ја ње же ље знич ке пру ге Би ле ћа-Ник шић-Ти то град, особито ма ла 
уда ље ност од бу ду ћег из во ра снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом - ХЕ 
12 Исто, 39; Исто, 451.
13 Д.Ђоковић, Привреда Никшића (1945-1982), зборник радова Никшић у предратном 

револуционарном покрету и НОР-у, Никшић 1983, 499.
14 Жељезара Никшић 1956-1996, (монографија), Никшић 1996, 3-4.
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Го рња Зе та, по сто ја ње из вје сне ин фра струк ту ре, уда ље ност од ис точ-
них и сје вер них гра ни ца зе мље итд.15

Из гра дња Же ље за ре је по че ла фе бру а ра 1951. на мје сту зва ном 
Ру до По ље, на по вр ши ни од 68 хек та ра. Ко па ње те ме ља би ло је ве о ма 
оте жа но због твр дог те ре на. Сви ра до ви су се мо ра ли из во ди ти руч-
но, уз прет ход но ми ни ра ње, иако је ду би на ис ко па би ла 5 ме та ра. По-
че ло се са при прем ним ра до ви ма ко ји су об у хва та ли по ди за ње на се ља 
за смје штај рад ни ка, из гра дњу при ступ них пу те ва и пла ни ра ње те ре на. 
Ква ли фи ко ва не и не ква лифи ко ва не рад не сна ге би ло је ве о ма ма ло, па 
су за ове по чет не зе мља не ра до ве ан га жо ване омла дин ске и фрон тов ске 
рад не бри га де.16 Не до ста так рад не сна ге, не са мо по пи та њу из гра дње 
Же ље за ре, већ и за дру ге објек те у ре пу бли ци, био је то ли ки да се на 
сјед ни ци Вла де по ста вља ло пи та ње о мо гућ но сти за вр шет ка по сло ва у 
Цр ној Го ри и на са мој же ље за ри. Ко ли ки се зна чај при да вао из гра дњи 
же ље за ре нај бо ље свје до че ри је чи пред сјед ни ка Вла де Бла жа Јо ва но-
ви ћа: ,,Под вла чим да Же ље за ра тре ба да се, без об зи ра на све те шко ће, 
ра ди. Рад на сна га је и ов ђе у пи та њу; јер као што ви ди мо не иду љу ди 
ра до да ра де та мо? Обје кат је вр ло озби љан и сто ји то да се ни на јед ном 
објек ту у зе мљи не тро ши 3 ми ли о на днев но као на овом.“17 

Из гра дња свих гра ђе вин ских обје ка та по вје ре на је гра ђе вин ском 
пред у зе ћу „Цр на Го ра”, ко је је фор ми ра но рје ше њ ем Вла де НР Цр не Го-
ре 4. фе бру а ра 1949. Пр во је по че ла из гра дња те ме ља Те шке ва ља о ни це, 
а кра јем ју на 1951. по че ло се са из гра дњ ом дру гог гра ђе вин ског објек та 
- ха ле Хлад не ва ља о ни це. По сли је је ре дом на ста вљена из гра дња оста-
лих ха ла та ко да је ве ћи на њих би ла под кро вом кра јем 1953. го ди не. 
Под те ре том не у о би ча је но ве ли ког сни је га, ко ји је на па дао за са мо два 
да на, у апри лу 1954. сру шио се дио кро во ва ха ла То плих ва ља о ни ца, 
Хлад не ва ља о ни це и Цен трал ног ма га ци на (око 30% до та да по ста вље-
них кро во ва). Раз лог за овај про пуст (сре ћом без људ ских жр та ва) био је 
у томе да је, у скла ду са ју го сло вен ским стан дар дом, за сни јег ра чу на то 
оп те ре ће ње од 75 kg/m², а у мо мен ту ру ше ња оп те ре ће ње је пре ма ши-
ва ло 200 kg/m².18 

Из гра дња та ко ве ли ког објек та у Ник ши ћу при ву кла је не са мо 
ве ли ки број рад не сна ге, већ и па жњу мно гих гру па и по је ди на ца ко ји 
су же ље ли да ви де и оби ђу гра ди ли ште Же ље за ре. На ро чи то су шко ле 
15 Д.Ђоковић, н.д, 499.
16 Жељезара Никшић 1956-1996, (монографија), 3-4.
17 Ј.Р.Бојовић, Записници са сједница Владе Народне Републике Црне Горе 1945-1951, 

Подгорица 1994. Записник бр.86 вођен на VI сједници Владе НР Црне Горе одржане 
у Титограду, 9.XI 1951, 280.

18 Жељезара Никшић 1956-1996, (монографија), 3-4; Државни архив Црне Горе Архивско 
одјељење Никшић (у даљем тексту: ДАЦГ.АОН), Из евиденције регистратура АОН.
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из гра да и око ли не пре дњ а чи ле у до во ђе њу дје це на гра ди ли ште, па је 
Же ље за ри но ру ко вод ство 29. сеп тем бра 1953. до ни је ло за бра ну по сје та 
гра ди ли шту осим у слу ча ју његовог одо бре ња. Ти ме се же ље ла из бје ћи 
опа сност од по вре да на гра ди ли шту у је ку гра ђе вин ских ра до ва.19

Чим је до не се на од лу ка о гра дњи Же ље за ре и ка да се по че ло са 
њеном из гра дњ ом уоче но је да ће јој не до ста ја ти ве ли ки број ква ли фи-
ко ва ног осо бља. На сто ја ло се, од мах на по чет ку, да се тај про блем што 
бо ље ри је ши сла њ ем љу ди на струч но уса вр ша ва ње у дру га мје ста, као 
и сла њ ем ђа ка у шко ле у ко ји ма би сте кли по треб на зна ња за рад. Већ 
у но вем бру 1951. Же ље за ра је у Сла вон ском Бро ду има ла сво је уче ни-
ке-сти пен ди сте (4 уче ни ка за I го ди ну и 29 уче ни ка за II го ди ну), док 
су 3 уче ни ка от па ла јер су из прак тич не на ста ве оства ри ла не до во љан 
успјех.20

То ком 1950. и 1951. го ди не струч на обу ка љу ди за по тре бе Же ље-
за ре је вр шена у ви ше ви до ва:21

- Сла ње љу ди без ика кве школе да се об у ча ва ју за ме та лур шки 
за нат;

- Сла ње љу ди у ин ду стриј ске шко ле;
- Сла ње ђа ка, ко ји су за вр ши ли ин ду стриј ске шко ле, у Же ље за ру 

на прак су;
- Сла ње ин же њ е ра и тех ни ча ра на спе ци ја ли за ци ју; 
- Да ва ње сти пен ди ја сту ден ти ма за ме та луршке и ма шин ске гра-

не; и, 
- Упу ћи ва ње љу ди у ино стран ство на спе ци ја ли за ци ју.
Ипак, и по ред уло же ног на по ра, то ком 1950. и 1951. на обу ку су 

по сла ни ка дро ви без не ког од ре ђе ног пла на. Би ло је од лу че но да 1.200 
љу ди са рад ним ис ку ством бу де по сла то на об у ча ва ње, а оста ле је 
требало об у ча ва ти у Ник ши ћу. Би ло је ја сно да ће се пи та ње ка дро ва те-
шко ри је ши ти, из ме ђу оста лог и због то га што су и дру ге ју го сло вен ске 
же ље за ре има ле по тре бу за ве ћим бро јем ка дро ва.22 И у на ред ним го ди-
на ма ово је био је дан од при о ри тет них за да та ка Же ље за ре ,,Бо рис Ки-
дрич“ у Ник ши ћу.23 По се бан про блем у оспо со бља ва њу ка дро ва пред-
ста вља ла је чи њ е ни ца да је тре ба ло оспо со би ти ка дро ве за ско ро ком-
19 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут. XLI, Жељезара ,,Борис Кидрич” 

- Народном одбору градске општине, 29. IX 1953, док.бр. 236.
20 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут.LXC, Индустријска школа при 

предузећу ,,Ђуро Ђаковић”, 20. XI 1951, б.бр.док.
21 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут.LXXXI, Записник са 25 редовне 

сједнице Савјета за привреду Народног одбора града Никшића, 1. VII 1954, б.бр.док.
22 Исто.
23 Од априла 1953. године Жељезара носи назив Жељезара ,,Борис Кидрич“-Никшић. 

ДАЦГ.АОН, Из евиденције регистратура АОН.
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плет на одје ље ња, од но сно за ком плет ну фа бри ку од јед ном, због че га 
се тре бао припреми ти ве ли ки број љу ди. То оспо со бља ва ње се мо ра ло 
ор га ни зо ва ти у дру га пред у зе ћа јер је Же ље за ра би ла фа бри ка у из гра-
дњи. Обу ка се из во ди ла у ви ше мје ста па је то оте жа ва ло кон тро лу над 
ра дом по је ди на ца, њихо вом ди сци пли ном то ком обу ке и на пре до ва њем 
у уче њу. Оспо со бља ва ње ка дро ва од 1951. го ди не до (и са) 1954. го ди не 
вр ши ло се на ви ше на чи на:24

1. Сла ње рад ни ка у друге же ље за ре, гдје се вр шила обу ка за ме-
та лур шке за на те: ва ља че, то пи о ни ча ре и сл. На из у ча ве ње ових за на та 
углав ном су сла ти мла ђи љу ди са ре гу ли са ном вој ном оба ве зом;

2. Сла ње ђа ка у ин ду стриј ске шко ле и шко ле уче ни ка у при вре ди 
гдје се из у ча ва ју за на ти: елек тро-ме ха нич ки, бра вар ски, ма шинбра вар-
ски, ме та ло стру гар ски, елек три чар ски и дру ги;

3. Сла ње на прак су свр ше них ђа ка ин ду стриј ских шко ла, ко ји се 
кроз прак ти чан рад оспо со бља ва ју у ра зним пред у зе ћи ма по сво јим 
стру ка ма;

4. Сла ње на прак су у по је ди на пред у зе ћа свр ше них ин же њ е ра и 
тех ни ча ра, би ло да се ра ди о ра ни јим сти пен ди сти ма или о оним ко ји 
су се за по сли ли у Же ље за ри по сли је за вр ше не сре дње тех нич ке шко ле 
или фа кул те та;

5. Да ва ње сти пен ди ја сту ден ти ма и ђа ци ма Сре дње тех нич ке шко-
ле; и 

6. Упу ћи ва ње на спе ци ја ли за ци ју у ино стран ство по је ди них рад-
ни ка, тех ни ча ра и ин же њ е ра ко ји се ис ти чу у ра ду на свом струч ном 
уса вр ша ва њу.

Сва ки од ових на чи на имао је сво је спе ци фич но сти и не до стат-
ке.25 Је дан од про бле ма пр вог на чи на био је у то ме што су рад ни ци ко ји 
су об у ча ва ни на по је ди ним рад ним мје сти ма у ме та лур шким по го ни-
ма са мо по сма тра ли про цес, а не ри јет ко су оба вља ли фи зич ке по сло ве 
умје сто прак тич ног ра да. То се углав ном де ша ва ло у сље де ћим пред-
у зе ћи ма: Же ље за ри Зе ни ца, Же ље за ри Је се ни це, Же ље за ри Сме де ре во 
и Же ље за ри Рав не. Основ ни не до ста так дру гог на чи на оспо со бља ва ња 
ка дро ва био је тај што ни је су ода бра ни уви јек нај бо љи ђа ци, већ је би-
ло при лич но по на вља ча и ис кљу че них ђа ка. Нај ви ше ђа ка је по сла то у 
ин ду стриј ске шко ле у Же ле зни ку, Сме де рев ској Па лан ци, За гре бу, Сла-
вон ском Бро ду, док су уче ни ци у при вре ди би ли у Ник ши ћу, Пље вљи ма, 
Ти то гра ду, Но вом Са ду и Зе ни ци (тек од 1954). Нај ве ћа по те шко ћа у по-
гле ду об у ча ва ња свр ше них ђа ка ин ду стриј ских шко ла и шко ла уче ни ка 
24 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут. LXXXI, несређена грађа из 

1954.
25 Исто.
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у при вре ди би ла је у то ме што се уче ни ци по сли је за вр шет ка шко ло ва ња 
ни је су уви јек мо гли уку љу чи ти у рад у пред у зе ћу ра ди сти ца ња прак-
се. Због то га су уче ни ци ко ји су за вр ши ли ин ду стриј ске шко ле сти ца ли 
прак су у 23 ра зна ве ћа и ма ња пред у зе ћа ши ром зе мље. По је ди на пред у-
зе ћа су при ми ла и ве ћи број ових прак ти ка на та (Же ле зник – 20, Сла вон-
ски Брод – 18, ,,Ра де Кон чар“ у За гре бу – 23, Сме де рев ска Па лан ка – 30 
итд.), а у 10 пред у зе ћа био је по је дан прак ти кант. Што се ти че на чи-
на об у ча ва ња ка дро ва ме то дом сла ња на прак су ин же њ е ра и тех ни ча ра, 
ту ни је би ло ве ћих про бле ма, осим да их је тре бао по сла ти ве ћи број. 
При ли ком оспо со бља ва ња ка дро ва кроз да ва ње сти пен ди ја сту ден ти ма 
и ђа ци ма ни је се вр шио до бар из бор сти пен ди ста, па се то од ра зи ло на 
слаб успјех и спо ро за вр ша ва ње сту ди ја (слаб успјех су има ли уче ни ци 
Сре дње тех нич ке шко ле у Зе ни ци). Од сре дњ о шко ла ца сти пен ди ра но је 
са мо 5 уче ни ка СТШ у Зе ни ци. Спе ци ја ли за ци ја тех нич ко-ин же њ ер ског 
ка дра у ино стран ству об у хва та ла је ма ли број ли ца и спе ци ја ли за ци ја је 
вре мен ски крат ко тра ја ла (од 3 до 6 мје се ци). Од За во да за при вред но 
пла ни ра ње про пи си ва но је ко ли ко ли ца тре ба по сла ти на спе ци ја ли за-
ци ју у ино стран ству, та ко да то ни је за ви си ло од ру ко вод ства Же ље за ре. 
Број ка дро ва на обу ци у 1954. го ди ни био је сље де ћи: сту ден ти – 26, тех-
ни ча ри на прак си – 10, тех ни ча ри на шко ло ва њу – 5, ђа ци у ин ду стриј-
ским шко ла ма – 202, ђа ци у шко ла ма уче ни ка у при вре ди – 115, свр ше ни 
ђа ци у ин ду стриј ским шко ла ма на прак си – 211, рад ни ци без прет ход ног 
шко ло ва ња на из у ча ва њу и прак си – 340; укуп но 909.26

Сту ден ти су би ли за сту пље ни на свим го ди на ма сту ди ја на сље-
де ћим фа кул те ти ма:ма шин ском, ме та лур шком, тех но ло шком, елек тро-
тех нич ком и хе миј ском у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни. Тех ни ча ри на 
прак си су нај ве ћим ди је лом би ли ма шин ски тех ни ча ри, а на шко ло ва њу 
у СТШ у Зе ни ци би ло је све га 5 ђа ка. Број рад ни ка ко ји су по сла ти да се 
об у че за ме та лур шке ра до ве био је не до во љан. При ли ком прак се ка дро-
ва из Ник ши ћа у пред у зе ћи ма би ло је при лич но по те шко ћа. До не спо-
ра зу ма је до ла зи ло, са јед не стра не, због то га што се по је ди ни ка дров ци 
ни је су при др жа ва ли по сто је ћих про пи са у пред у зе ћи ма у ко ји ма су би-
ли, а са дру ге, у по је ди ним пред у зе ћи ма де ша ва ло се да по сло во ђе да ју 
фи зич ке по сло ве прак ти кан ти ма ко је ни је су да ва ли ни сво јим рад ни ци-
ма у пред у зе ћу исте ква ли фи ка ци је.27

Иако је са ма од лу ка о сла њу ка дро ва на обу ку већ 1950. го ди не 
би ла пра вил на, ипак су на са мом по чет ку на пра вље ни про пу сти ко ји су 
иза зва ли про бле ме, ко ји су ка сни јих го ди на по сто ја ли код тих ка дро ва. 
Пр во, ни је се сла ло пре ма пла ну по тре ба Же ље за ре, а ни је ни тач но 
26 Исто.
27 Исто.
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би ло пре ци зи ра но на ка кав се за нат ша љу ли ца и ка кве су им оба ве зе, 
па се де ша ва ло да по је дин ци уче шта су хтје ли. Из бје га ва ли су се те-
шки за на ти, ишло се на обу ку за по је ди не по сло ве у дру га мје ста иако 
се то мо гло успје шно оба ви ти и у Ник ши ћу. Због из бје га ва ња те жих а 
узи ма ња лак ших за на та, Же ље за ра се су о чи ла са ве ли ком по ну дом од-
ре ђе них за ни ма ња, мно го ве ћом од по треб не. Мно га ли ца су пре ки да ла 
из у ча ва ње за на та, а због ло ше скло пље них уго во ра Же ље за ра је има ла 
про блем да од њих на док на ди тро шко ве шко ло ва ња. При ли ком сла ња 
љу ди че сто су сла ти и они сла бог здрав стве ног ста ња па се ја вљао ве ли-
ки број бо ле сних (на ро чи то у же ље за ра ма Рав не, Је се ни це и Сме де ре-
во, док су у дру гим пред у зе ћи ма ре ги стро ва ни по је ди нач ни слу ча је ви). 
Та ко ђе, у дру га мје ста су у при лич ном бро ју упу ћи ва ни оже њ е ни љу ди 
на из у ча ва ње за на та, че сто хра ни о ци 4-5 чла но ва по ро ди це, под прет по-
став ком да ће се за дви је го ди не вра ти ти на рад у Же ље за ру. Ме ђу тим, 
ка ко се мно ги од упу ће них ни је су вра ти ли у Ник шић 1952. го ди не, већ 
су се и да ље на ла зи ли по ра зним фа бри ка ма и пред у зе ћи ма, то је од мах 
ство рен и со ци јал ни про блем. Ка ко Же ље за ра ни је има ла усло ва да их 
упо сли, то су од стра не ру ко во де ћих струк ту ра Же ље за ре ти љу ди убје-
ђи ва ни да оста ну у пред у зе ћи ма у ко ји ма су оба вља ли прак су, рас пи-
ту ју ћи се о вре ме ну по врат ка у Ник шић. За рје ша ва ње ра зних пи та ња 
ка дро ва ца ни је по сто јао пра вил ник по ко ме би се рје ша ва ла сва пи та ња, 
већ су рје ша ва на од слу ча ја до слу ча ја. На тај на чин је ство ре на не-
јед на кост у по гле ду пла ћа ња и у дру гим ста во ви ма пре ма кур си сти ма, 
што се ка сни је ни је мо гло ујед на чи ти иако је 1953. до ни јет Пра вил ник 
о оспо со бља ва њу ка дро ва. У то ку прак се би ло је код по је ди на ца до ста 
не ди сци пли не на ко ју се ни је бла го вре ме но ре а го ва ло па је то че сто 
би ло схва ће но као да Же ље за ра мо ра др жа ти сва ко га без об зи ра на по-
на ша ње то ком ра да и прак се. Због ра зних пре кр ша ја је дан број ли ца је 
до био за твор ске ка зне.28

С об зи ром на све окол но сти по ја вио се не до ста так ка дра за рад у 
че ли ча ни и ва ља о ни ци, ко ји је био те жак, па је у 1954. тре ба ло по сла ти 
на обу ку 350 ли ца за ва ља о ни це и че ли ча не, 22 за лив ни цу че ли ка, 5 за 
лив ни цу гво жђа и 24 за ла бо ра то ри ју, док су по тре бе за струч ним ин-
же њ ер ско-тех нич ким ка дром та ко ђе би ле ве ли ке. И по ред рас пи са ног 
кон кур са за тех ни ча ре, у Же ље за ру се из ци је ле Ре пу бли ке ја вио ве о ма 
ма ли број кан ди да та.29 

Са уче ни ци ма у ин ду стриј ским шко ла ма и шко ла ма уче ни ка у при-
вре ди од стра не Же ље за ре одр жа ван је слаб кон такт што је ре зул ти ра ло 
мно гим сла бо сти ма код уче ни ка (лош успјех, по ја ва не ди сци пли не). Де-
28 Исто.
29 Исто.
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ша ва ло се да Же ље за ра пре у зме чи та ву шко лу, или по је ди но го ди ште 
стру ке које јој је не по треб но, па је био про блем у пре ква ли фи ка ци ји тих 
уче ни ка што се од ра зи ло на њихов ка сни ји успјех и рад у прак си (при-
мјер пре у зи ма ња ауто-ме ха нич ке шко ле из Ко то ра). По што је би ло ја-
сно да се ова квим на чи ном не ће до би ти по тре бан ка дар, у Же ље за ри су 
пред у зе ли раз не мје ре да то ис пра ве:уве де ни су оба ве зни ље кар ски пре-
гле ди кур си ста од стра не ље кар ске ко ми си је, из вр ше на је ре ви зи ја пла на 
ка дро ва у ве зи са из мје на ма ко је су на сту пи ле из ра дом глав ног про јек-
та и за кљу чи ва њ ем опре ме, из ра ђен је план оспо со бља ва ња ка дро ва по 
по је ди ним стру ка ма и рад ним мје сти ма, у еви ден ци ји је по че ло во ђе њ е 
кар то те ке, а донесен је и Пра вил ник за обу ку ка дро ва.30 

Же ље за ри ни кур си сти су би ли раз ли чи то пла ће ни. То пи та ње је 
нај бо ље би ло ри је ше но у пред у зе ћу ,,Ра де Кон чар“ у За гре бу, гдје су 
ско ро сви кур си сти има ли пла ту од пред у зе ћа. При лич но до бро ово пи-
та ње би ло је ри је ше но и у же ље за ра ма у Сме де ре ву и Зе ни ци. Осим 
нов ча них из да та ка, Же ље за ра у Никшићу је има ла и дру гих из да та ка 
(оди је ла, пут ни тро шко ви, из да ци за одво је ни жи вот и до да так на по ло-
же ни ис пит они ма ко ји су по ло жи ли ис пи те за ква ли фи ка ци о ног рад-
ни ка). Из да ци по по је ди ним стру ка ма за по је дин це у про сје ку су ова ко 
из гле да ли: кур си ста од 8.000 до 10.000 ди на ра мје сеч но, свр ше ни уче-
ник ин ду стриј ске шко ле и шко ле уче ни ка у при вре ди – 7.600, сту дент – 
6.500, тех ни чар на прак си -10.500, сти пен ди ста сре дњотех нич ке шко ле 
- 5.000, уче ник ин ду стриј ске шко ле - 7.000 и уче ник у при вре ди – 7.000 
ди на ра мје сеч но.31

Из у ча ва ње за на та је на пу сти ло, или је от па ло по сли је за вр ше ног 
за на та 55 ли ца, а 26 ли ца на пу сти ло је пред у зе ћа у ко ја су би ли по сла ти 
да ра де.32

За Же ље за ру је у ово ме пе ри о ду ве ли ки про блем пред ста вљао не-
до ста так стам бе ног про сто ра за рад ни ке, а тај не до ста так осје ћао је и 
сам град.33

Да би се што при је пу стио у рад је дан та ко зна ча јан обје кат за 
Ник шић и Цр ну Го ру, Же ље за ра, је осим ула га ња у ка дро ве, убр за ва-
ла и гра ђе вин ске ра до ве. У окви ру Дру штве ног пла на НР Цр не Го ре за 
1953. из са ве зних сред ста ва одо бре ни су ин ве сти ци о ни кре ди ти овом 
30 Исто.
31 У ове цифре су урачуната сва давања за Жељезарине кадрове осим социјалног до-

при носа који није урачунат. Цјелокупна новчана давања за кадрове Жељезаре по 
годинама овако су изгледала: 1951.-6.008.100 динара; 1952. – 37.419.261 динара; 1953. 
- 60.522.913 динара. Стамбене бараке за своје кадрове у Јесеницама и Зеници коштале 
су Жељезару 78.000.000 динара. Исто.

32 Исто.
33 Исто.
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пред у зе ћу у из но су од 7.700.000.000 ди на ра, од ко јих је утро ше но у то-
ку го ди не 7.667.923.000 ди на ра.34

По је ди нач но је утро ше но за гра ђе вин ске ра до ве:35

1. Основ на из гра дња 1.375.585.000 ди на ра
2. Дру штве ни стан дард 826.734.000 ди на ра
 Укуп но: 2.202.319.000 ди на ра (или 109%)
3. Опре ма и кон струк ци ја 5.217.157.000 ди на ра (или 97%)
4. За уз ди за ње ка дро ва 108.242.000 ди на ра (или 97%)
Од овог из но са утро ше но је за из гра дњу стам бе них ба ра ка за смје-

штај ка дро ва ца- кур си ста у Је се ни ца ма и Зе ни ци 47.408.000 ди на ра.
5. За сту ди је и про јек те 46.701.000 ди на ра (или 88%)
6. За ре жи ју пред у зе ћа 64.630.000 ди на ра (или 88%)
7. За от куп и ште ту 28.874.000 ди на ра (или 72% од пред ви ђе них 

из но са за те свр хе).
Ви сок про це нат из вр ше них гра ђе вин ских ра до ва омо гу ћи ле су 

по вољ не вре мен ске при ли ке у то ку 1953. го ди не. Увоз опре ме био је 
скоп чан са на бав ком де ви за код На род не бан ке до ко јих се те же до ла-
зи ло, па је то ус по ри ло ис по ру ку. На бав ка опре ме из до ма ћих фа бри ка 
не сме та но се од ви ја ла па је то ком 1953. Же ље за ри ис по ру че но 6.240 
то на че лич них кон струк ци ја, а до би је но је и 2.711 то на ра зних по стро-
је ња ре па ра ци о не опре ме, ма ши на ала тљи ка и дру гог ма те ри ја ла. Све 
гра ђе вин ске ра до ве из во ди ло је Оп ште гра ђе вин ско пред у зе ће ,,Цр на 
Го ра“ – Ник шић.36

Дру штве ним пла ном гра да за 1954. пред ви ђе но је за гра ђе вин ске 
ра до ве Же ље за ре 1.462.000.000 ди на ра, а на из гра дњу пу те ва уну тар 
Же ље за ре 150.000.000 ди на ра.37 Ме ђу тим, и по ред све га сви гра ђе вин-
ски ра до ви ни је су би ли за вр ше ни до по чет ка про из во дње у Же ље за ри. 
До сре ди не 1957. за вр ше но је око 85% обје ка та ко ји су би ли пред ви ђе ни 
да се гра де, а оста так ра до ва је за вр ша ван то ком 1959. и 1960. го ди не, 
ма да ни та да ни је су у пот пу но сти би ли за вр ше ни.38

Про из во дња у Же ље за ри је от по че ла у Хлад ној ва ља о ни ци - 8. 
де цем бра 1956, у Си менс-Мар ти но вим пе ћи ма - 18.ју на 1957, у Те шкој 
ва ља о ни ци - 5. ју ла1957, у Елек тро луч ним пе ћи ма - у дру гој по ло ви ни 
34 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут.LXXXI, XXI сједница Савјета за 

привреду, 26. V 1954, несређена грађа.
35 Исто.
36 Исто.
37 ДАЦГ.АОН, ф. Градски народни одбор Никшић, кут.LXXXI, XI редовна сједница 

Градског вијећа Народног одбора града Никшића, 6. VII 1954, Извјештај Савјета за 
привреду о досадашњем извршењу плана грађевинарства и о новонасталој про бле-
матици у грађевинарству, несређена грађа.

38 Д.Ђоковић, н.д, 500; Жељезара Никшић 1956-1996, (монографија), 160.
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1957, у Ва ља о ни ци ли ма - 8. ав гу ста 1957, у По цин ко ва о ни ци ли ма - ав-
гу ста 1957, у Сит ној ва ља о ни ци - ок то бра 1959, у Лив ни ци че ли ка - ма ја 
1960, у Сре дњ ој ва ља о ни ци - ок то бра 1960, и у Ву чи о ни ци и љу шти о-
ни ци че ли ка - сре ди ном 1961, чи ме је у потпуности за вр ше на из гра дња 
Же ље за ре, ко ја је тра ја ла пу них 10 го ди на.39

Од ва жних ин фра струк тур них обје ка та 1955. из гра ђе но је аку му-
ла ци о но је зе ро Ли ве ро ви ћи, а 1956. ка нал аку му ла ци о но је зе ро Ли ве ро-
ви ћи – Же ље за ра и раз вод ни цје во во ди ин ду стриј ске во де. У 1956. го ди-
ни из гра ђе ни су основ ни енер гет ски објек ти (гас-ге не ра тор ска ста ни ца 
са 20 пе ћи, раз вод но по стро је ње за обез бје ђе ње елек трич не енер ги је, 
ки си ка на, аце ти лен ска ста ни ца, енер га на, ге не ра тор за штит не ат мос-
фе ре). У 1955. и 1956. го ди ни из гра ђе ни су и дру ги ин фра струк тур ни 
објек ти као што су пут на и же ље знич ка мре жа, ра ди о нич ки ка па ци те ти, 
скла ди ште и слич но, без ко јих ни је би ло мо гу ће по кре ну ти про из вод ни 
про цес у про из вод ни им по го ни ма.40

По се бан про блем Же ље за ри пред ста вља ла је њена опре ма. Основ-
на опре ма до би је на је на осно ву рат них ре па ра ци ја из За пад не Њемач-
ке и по ти ца ла је из 1902-1904. го ди не. Би ла је ко ри шће на код фир ме 
,,Круп“ у Есе ну пре ко 40 го ди на. То, и не по вољ на ква ли фи ка ци о на 
струк ту ра ути ца ли су да је Же ље за ра све до 1969. го ди не (из у зев ма лог 
пре ки да) по сло ва ла са гу бит ком, па је већ од 1963. до 1966. го ди не из-
вр ше на ма ња ре кон струк ци ја. Глав на ре кон струк ци ја про из вод них ка-
па ци те та би ће за по че та тек 1975. го ди не. Ка да је за по че та про из во дња 
1956. у Же ље за ри је би ло за по сле но 628 рад ни ка, а већ на ред не го ди не 
тај број је на ра стао на 2.222 рад ни ка.41

Из гра дњ а у Ник ши ћу нај ве ћег ин ду стриј ског објек та у Цр ној Го-
ри имала је да ле ко се жан ути ца ј на град и њего ву око ли ну. Же ље за ра 
је од ре ди ла основ не смјер ни це цје ло куп ног дру штве но-еко ном ског раз-
во ја Ник ши ћа: раз вој ко му нал не при вре де, тр го ви не и уго сти тељ ства, 
здрав стве них, кул тур них, обра зов них и дру гих уста но ва и дје лат но сти 
и та ко зна чај но до при ни је ла да Ник шић по ста не нај ва жни ји при вред ни 
цен тар у Цр ној Го ри. То је усло ви ло да Же ље за ра по ста не маг нет ко-
ји је при вла чио ста нов ни штво, не са мо око ли не Ник ши ћа, већ и мно го 
ши ре. 

39 Жељезара Никшић, (монографија), 4.
40 Исто, 3.
41 Д.Ђоковић, н.д, 499-501; Жељезара Никшић, (монографија), 200.
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Mr Nenad PEROSEVIC

THE CONSTRUCTION AND THE BEGINNING OF THE WORK 
OF ZELJEZARA IN NIKSIC (1951-1956)

Summary

Alt ho ugh the bu il ding up of Ze lje za ra, which was the lar gest in du strial plant 
up to that mo ment, was not in clu ded in the First Fi ve-Year Plan of De ve lop ment 
(1947), the events of 1948. and the se ve re pres su re of the So vi et Union and the 
,,Eastern Bloc“ co un tri es on Yugo sla via im po sed on the go vern ment exe cu ti ves the 
chan ge of the sta tegy of the eco no mic de ve lop ment in Yugo sla via, and al so in Mon-
te ne gro. Due to un fa vo u ra ble mi li tary-stra te gic lo ca ti ons of the iron and steel plants 
of that pe riod, with the ex cep ti on of Ze ni ca, it was de ci ded to erect Ze lje za ra in Nik-
sic with the pro duc ti ve emp ha sis on the high-qu a lity steel.

Its con struc tion be gan in Fe bru ary 1951, and the pro duc tion star ted in the cold 
rol ling mill on De cem ber 8, 1956. The com ple te erec tion of Ze lje za ra was fi nis hed in 
1961, and the re con struc tion of the main pro duc ti ve ca pa ci ti es star ted in 1975.

When the pro duc tion star ted, 628 wor kers we re em ployed, but du ring the fol-
lo wing year (1957.) that num ber ro se to 2.222 wor kers.

The bu il din up of the ste el works Ze lje za ra in Nik sic had an ex ten si ve in flu en-
ce on Nik sic as well as on its sur ro un dings. This plant drew up the broad gu i de li nes 
con cer ning the who le so cio-eco no mic de ve lop ment of Nik sic. Ze lje za ra at trac ted a 
gre at num ber of po pu la tion from Nik sic and its sur ro un dings, but al so from all ot her 
parts of the co un try.



132 И с т о р и ј с к и   з а п и с и



YU ISSN 0021-2652

Оливера ИЊАЦ*

ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНОГ ТЕРОРИЗМА

РАЗУМЈЕВАЊЕ ТЕРОРИЗМА

У ра зу мје ва њу са вре ме ног те ро ри зма, ко ји се са аспек та ме ђу на-
род них од но са и без бјед но сти сма тра фе но ме ном, сва ка ко се нај при је 
мо ра по ћи од де фи ни са ња појма те ро ри зма, као и од ње го вог по ри је кла, 
од но сно исто риј ских ко ри је на на стан ка и раз во ја. 

Дефинисањетероризма

“Начин како дефинишемо теро-
ризампресудноутичеинанашу
реакцијунањега”1

До са да шњи по ку ша ји де фи ни са ња те ро ри зма ни јесу до ве ли до 
јед не уни вер зал не, са свим при хва тљи ве де фи ни ци је, због про мјен љи вог 
зна че ња ка рак те ра те ро ри зма у по след њих 200 го ди на. О на по ри ма за 
де фи ни са ње те ро ри зма нај бо ље го во ри по да так да је у пе ри о ду од 1963 
до 1981 би ло ви ше од 100 де фи ни ци ја те ро ри зма2 и да се до са вре ме них 
да на тај број кон стант но по ве ћа вао. Док се у јед но до ба на сил на ак тив-
ност мо гла на зва ти те ро ри змом, у не ком дру гом пе ри о ду исто ри је иста 
ак тив ност мо же се оци је ни ти као рат, осло бо ди лач ка бор ба или кри ми-
нал. Да кле, де фи ни ци ја се ми је ња у за ви сно сти од кон тек ста3, а узро ци 
ко ји ути чу на про мје ну зна че ња те ро ри зма мо гу би ти раз ли чи ти:
* Аутор је докторант на Факултету политичких наука Универзитета Црне Горе, а запо-

сле на је у Управи полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе
1 Stern, Dž., Ekstremni teroristi, Alexandria Press, Београд 2004, стр. 17.
2 Laquer, W., Reflections on terrorism, Foreign Affairs, 1986, стр.15.
3 Зборник радова: Национална и глобална безбедност, Центар за цивилно-војне одно-

се, Београд 2005. (Из текста Ћирић-Драгојловић, Н., “Стратешки одговор САД и ЕУ 
на тероризам, стр.59)

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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- исто риј ски кон текст;
- дру штве ни кон текст;
- по ли тич ки кон текст;
- кон текст на сил не ак тив но сти и сл.
Та ко ђе, по сто је и дру ги, на зо ви мо их су бјек тив ни, раз ло зи ко ји 

оте жа ва ју де фи ни са ње пој ма те ро ри зам, јер су ста во ви о те ро ри зму, 
углав ном, на би је ни емо ци ја ма и ври јед но сним су до ви ма, што оне мо гу-
ћа ва ра ци о на лан опис ове по ја ве.

У при лог та квој тврд њи је и ми шље ње Бра ја на Џен кин са: ”Оно 
што се на зи ва те ро ри змом на тај на чин као да за ви си од тач ке гле-
ди шта. Упо тре ба овог тер ми на под ра зу ме ва мо рал ни суд, и ако јед на 
стра на мо же да при ши је ети ке ту те ро ри сте свом про тив ни ку, он-
да је она ус пе ла да ин ди рект но убе ди дру ге да при хва те њен мо рал ни 
став.”4

С об зи ром на то да упо тре ба пој ма те ро ри зам има не га тив не ко-
но та ци је, упра во ће на чин ка ко де фи ни ше мо те ро ри зам би ти пре су дан 
за ре ак ци ју јав но сти на ње га.

У ли те ра ту ри по сто ји зна ча јан број де фи ни ци ја те ро ри зма, од ко-
јих се јед не фо ку си ра ју на по чи ни о це, дру ге на те ро ри стич ке тех ни ке и 
слич но. Ми шље ње Џ. Стерн (Jes si ca Stern) је да су са мо дви је ка рак те-
ри сти ке бит не за раз ли ко ва ње те ро ри зма од дру гих вр ста на си ља5. Пр-
во, те ро ри зам је усмје рен на ли ца ко ја ни јесу бор ци и то га раз ли ку је 
од ра та. Дру го, те ро ри сти упо тре бља ва ју на си ље да би иза зва ли страх. 
Ина че, то на мјер но иза зи ва ње стра ха је еле ме нат по ко ме се те ро ри зам 
раз ли ку је од кри ми нал ног ак та. 

За тим, ве ли ки број ауто ра за по ла зи ште у де фи ни са њу те ро ри зма 
узи ма ју раз ли чи те еле мен те и ак ту ел на де ша ва ња. Та ко, Џ. Стерн (Jes-
si ca Stern) ис ти че да су се де фи ни ци је те ро ри зма вре ме ном ми је ња ле 
ка ко је ево лу и ра ло по ли тич ко окру же ње, а де фи ни ци ја ко ју она из во ди, 
не од но си се ни на из вр ши о це ни на на мје ру: “Ја де фи ни шем те ро ри зам 
као акт на си ља или прет њу на си љем про тив осо ба ко је ни су бор ци,а са 
ци љем да се из вр ши осве та, по стиг не за стра ши ва ње или на дру ги на чин 
ути че на не ку пу бли ку.”6

Да кле, мо же се кон ста то ва ти да се нај ве ћи број де фи ни ци ја те ро-
ри зма фо ку си ра на два кључ на ин ди ка то ра: 1) по ли тич ка на мје ра као 
осно ва за из во ђе ње те ро ри стич ког ак та и 2) пси хо ло шки ефе кат ко ји се 
по сти же те ро ри стич ким ак том.

У на ред ним де фи ни ци ја ма на гла сак је на по ли тич кој на мје ри и 
свр си те ро ри зма:
4 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр.26. 
5 Stern, Dž., Ekstremni teroristi, Alexandria Press, Beograd 2004, стр.15.
6 Ибид, стр.15
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“ ‘За Џенкинса (1984) је те ро ри зам упо тре ба или прет ња упо-
тре бом си ле,усме ре на на оства ри ва ње по ли тич ких про ме на.’

 ‘Лакер (1987) ка же да је те ро ри зам не за ко ни то ко ри шће ње си ле 
про тив не ви них љу ди у ци љу по сти за ња по ли тич ког ци ља.’”7

За тим, и у ен ци кло пе ди ја ма је на исти на чин об ја шњен овај по-
јам: “Те ро ри зам је на чин бор бе по је ди на ца, по ли тич ких ску пи на и ор-
га ни за ци ја про тив по сто је ћих дру штве но-по ли тич ких си сте ма за сно ван 
на при мје ни ор га ни зи ра ног на си ља”.8

У де фи ни ци ји Р.Га ћи но ви ћа ис ти че се по ли тич ки циљ и на гла ша-
ва сми шље ни ка рак тер те ро ри зма: ”Те ро ри стич ка ак тив ност је ор га-
ни зо ва на и си сте мат ска при мје на на си ља јед не гру пе са на мје ром да се 
иза зи ва њем стра ха и лич не не си гур но сти код гра ђа на на ру ши ауто ри-
тет др жа ве или оства ри не ки од по ли тич ких ци ље ва (др жав ни удар, 
свр га ва ње ле гал не вла сти, ру ше ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка у ко-
рист на стан ка то та ли тар ног дру штва)”9.

Та ко ђе, исти је слу чај и са зва нич ним де фи ни ци јама по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и ор га на без бјед но сти:

НЕ КЕ ОД ЗВА НИЧ НИХ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА ТЕ РО РИ ЗМА10

“ Тер мин “те ро ри зам”од но си се на уна ри јед сми шље но,по ли-
тич ки мо ти ви са но на си ље ко је се чи ни про тив не бор бе них ци ље ва од 
стра не суб на ци о нал них гру па или тај них аге на та,а ко је обич но има за 
циљ дје ло ва ње на од ре ђе ни ауди то ри јум.” (Stejt De part ment)

“ТЕ РО РИ ЗАМ је акт ли ша ва ња жи во та или ра ња ва ња или акт 
уни шта ва а ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или вла де без ја сне до-
зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или гру па љу ди ко ји са-
мо стал но дје лу ју или вла да ко је дје лу ју из вла сти тих по бу да или вје-
ро ва ња да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ. “(Ује ди ње не На ци је)

“Те ро ри зам је не за ко ни та упо тре ба си ле или на си ља или при-
јет ња си лом или на си љем, упе ре на про тив по је ди на ца или не чи је 
имо ви не да би се из вр ши ла при си ла или за стра ши ва ла вла да или дру-
штво, а у мно гим слу ча је ви ма да би се по сти гао не ки по ли тич ки,вјер-
ски или иде о ло шки циљ.” (Ми ни стар ство од бра не САД)

7 White, Dž., Terorizam, Alexandria Press, Beograd 2004,стр.9.
8 Opća enciklopedija, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb 1982.
9 Гаћиновић, Р., Тероризам и пропаганда, Младост, Београд 1994, стр.10.
10 White, Dž., Terorizam, Alexandria Press, Beograd 2004, стр.15.
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Ана ли зи ра ју ћи не ке од офи ци јел них де фи ни ци ја те ро ри зма, Б. 
Хоф ман уоча ва да им не до ста је пси хо ло шка ди мен зи ја, јер те ро ри зам 
са мим тим што је и на си ље и при јет ња на си љем има да ле ко се жне пси-
хо ло шке по сље ди це, не ве за но од са мог циља те ро ри стич ког чи на. 

Овај аутор за кљу ју чу је да би се те ро ри зам оква ли фи ко вао мо ра 
би ти по ли тич ки на стро јен, на си лан, усмје рен за иза зи ва ње пси хо ло-
шких по сље ди ца, ру ко во ђен од стра не “за ве ре нич ких” ће ли ја11 и да га 
вр ши под на ци о нал на гру па.

За тим, с дру ге стра не, не ке де фи ни ци је, ко је су бли ске мом схва-
та њу ове по ја ве, по тен ци ра ју пси хо ло шки ефе кат ко ји те ро ри зам иза-
зи ва: “Он има циљ да ули је страх и да при том за стра ши ши ри круг 
‘циљ ног де ла јав но сти’ ко ји би мо гао да укљу чи су пар нич ку ет нич ку 
или вер ску гру пу, јед ну це лу зе мљу, на ци о нал ну вла ду или по ли тич ку 
пар ти ју, или јав ност у це ли ни”12, ис ти че Б.Хоф ман.

У скла ду са тим су и де фи ни ци је не ких на уч ни ка ко је на во ди 
Dž.Whi te (Jo nat han Whi te): 

“’За Крен шо ву, те ро ри зам пред ста вља дру штве но и по ли тич ки 
не при хва тљи во на си ље упе ре но про тив не ви них љу ди да би се по сти-
гао пси хо ло шки ефе кат.’

‘Шмид ви ди те ро ри зам као ме тод бор бе у ко јој жр тве слу же као 
сим бо лич не ме те. На сил ни ак те ри мо гу да ство ре хро нич ни осе ћај стра-
ха упо тре бом на си ља ван окви ра нор мал ног по на ша ња. На тај на чин до-
би ја се ауди то ри јум ве ћи од не по сред них жр та ва и до ла зи до про ме не у 
јав ним ста во ви ма и ак ци ја ма.’”13 

Ка та ри на То ма шев ска на зи ва те ро ри зам су ро га том ра та, јер се 
су про ста вља прин ци пи ма рат ног пра ва,тј. не по шту је га јер је не се лек-
ти ван у од но су на жр тве и мје сто на па да. Она сма тра да због то га што 
не по сто ји оп ште при хва ће но пој мов но од ре ђе ње те ро ри зма тре ба пр-
во из вр ши ти ана ли зу и кла си фи ка ци ју по ли тич ког на си ља, ка ко би се 
утвр ди ло да ли је те ро ри зам је дан од ви до ва по ли тич ког на си ља и, ако 
је сте, ка ко би се утвр ди ле ње го ве спе ци фич но сти.

Ме ђу тим, еви дент но је да се у де фи ни ци ја ма у по ли тич ким ен ци-
кло пе ди јама14 те ро ри зам од ре ђу је као ак ци ја на си ља ко ја се при мје њу је 
из по ли тич ких раз ло га ра ди за стра ши ва ња и бес по штед ног сла ма ња от-
по ра оно га пре ма ко ме се вр ши и да она упра во су бли ми ра по ли тич ку 
на мје ру и пси хо ло шки ефе кат те ро ри зма.
11 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр. 38.
12 Ибид, стр. 38.
13 White, Dž., Terorizam, Alexandria Press, Beograd 2004, стр. 10-12.
14 “Тероризам је систематско коришћење насиља да би се створила општа атмосфера 

страха међу становништвом и тиме постигао одређени политички циљ“ (Енци кло пе-
дија Британика, Народна књига, Београд 2005, стр. 53)
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По ред то га, не ке од до са да шњих де фи ни ци ја те ро ри зма на гла сак 
ста вља ју на поједине еле мен те на си ља, док дру ге за по ста вљају. На и ме, 
те де фи ни ци је у пр ви план ста вља ју нпр. по сље ди це те ро ри стич ког ак-
та, еле мен те ор га ни зо ва но сти, свр ху упо тре бе те ро ри стич ких ака та (по-
ли тич ка, кри ми нал на, итд.) или не ке со ци јал не еле мен те тог чи на15. 

С дру ге стра не, има де фи ни ци ја ко је су ви ше фо ку си ра не на ме-
то де те ро ри стич ког дје ло ва ња: 

”Те ро ри стич ке ак тив но сти пред ста вља ју при мје ну не по сред ног 
ор га ни зо ва ног на си ља пре те жно јед не ма ње гру пе спрем не да и фи зич-
ким пу тем, укљу чу ју ћи атен та те, от ми це, уби ства, ди вер зи је (вој не, 
по ли тич ке, еко ном ске, ин ди ви ду ал не), на ме ћу сво ју во љу дру штву, те 
упо тре бља ва ју ћи пси хич ко на си ље пре ма ма си, иза зи ва ју страх, не си-
гур ност, зеб њу и апа ти ју”16.

Ра ди бо љег ра зу мје ва ња овог пој ма не ки ауто ри пред ла жу да се 
обра ти па жња на уче ста лост еле мен та ко ји су за сту пље ни у де фи ни ци-
ја ма,те, у том сми слу, на во де при мјер хо ланд ског ис тра жи ва ча Алек са 
Шми да ко ји је ана ли зом 109 де фи ни ци ја до био као ре зул тат 22 еле мен-
та ко ји се по ми њу17. Да кле,еви дент но је да су нај че шћих пет еле ме на та 
ко ји се по ми њу у де фи ни ци ја ма те ро ри зма:

-упо тре ба си ле и на си ља - 83,5%
-по ли тич ки ка рак тер - 65%
-на гла сак на иза зи ва њу стра ха и ужа са - 51%
-при јет ња - 47%
-оче ки ва ње пси хо ло шких ефе ка та и ре ак ци ја - 41,5%18.
По ред то га, по ми ње се још је дан број еле ме на та, као што су: раз-

ли ко ва ње жр тве и ши ре ме те на па да - 37,5%; циљ но, пла ни ра но, ор га-
ни зо ва но и си сте мат ско дје ло ва ње - 32%; ме тод, стра те ги ја и так ти ка 
бор бе - 30,5%; екс трем ност, кр ше ње при хва ће них пра ви ла и не по сти-
ја ње ху ма них об зи ра - 30%; уцје на, при ну да и тје ра ње на по слу шност 
- 28%; же ља за пу бли ци те том - 21,5%; са мо во ља и не по сто ја ње дис-
кри ми на ци је - 21%; гдје су жр тве ци ви ли - 17,5%; за стра ши ва ње - 17%; 
гдје је на гла сак на не ви ност жр та ва - 15,5%; из вр ши лац је гру па, по крет 
или ор га ни за ци ја - 14%; сим бо лич на при ро да и по ка зи ва ње дру ги ма - 
13,5%; не пред ви дљи вост и нео че ки ва на при мје на на си ља - 9%; тај ност 
- 9%; по на вља ње ака та на си ља - 7%; кри ми нал ни и зло чи нач ки ка рак-
тер - 6% и за хтје ви тре ћим ли ци ма - 4%19.

15 Гаћиновић, Р., Тероризам и пропаганда, Младост, Београд 1994
16 Ибид, стр.8.
17 Ибид, стр.17.
18 Ибид, стр.17.
19 Ибид, стр.17.
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Код де фи ни са ња те ро ри зма као пре пре ка се ја вља про блем схва-
та ња овог пој ма. На и ме, оно што је за не ког те ро ри зам, за дру гог мо же 
би ти бор ба за сло бо ду. Је дан од ста во ва за бли же од ре ђе ње те ро ри зма 
мо же би ти у ве зи са др жа вом као ци љем или објек том на па да, а дру ги 
се мо же од но си ти на жр тве на па да, јер је угро жа ва ње не ви них је дан 
од нај спор ни јих про бле ма за од ре ђи ва ње те ро ри зма. Та ко је, ре ци мо, 
Дан ска за у зе ла став да се те ро ри зам мо же од ре ди ти на осно ву објек та 
на па да.

Најчешћезаблуде:Тероризамversusteror20и
тероризамversusgerila21

Нај че шће за блу де код дефинисања те ро ри зма од но се се на ње го-
во не раз ли ко ва ње од пој мо ва: те рор и ге ри ла. На и ме, ни је не у о би ча је но 
да се у прак си ми је ша ју пој мо ви те ро ри зма и те ро ра, пре вас ход но због 
то га што је страх њи хо ва за јед нич ка ка рак те ри сти ка и основ но оруж је. 
Та ко се под пој мом ‘те рор’ под ра зу мје ва ју ак ци је на си ља у по ли тич ке 
свр хе, ра ди за стра ши ва ња и бес по штед ног сла ма ња от по ра оно га пре-
ма ко ме се те рор спро во ди. Тај из раз има ши ру при мје ну, под ра зу мје ва-
ју ћи не са мо стра хо вла ду као на чин те ро ри стич ке вла да ви не, већ сва ки 
об лик на ме та ња и до ми на ци је оства рен иза зи ва њем стра ха или сли је пе 
по слу шно сти. На су прот то ме, по јам ‘те ро ри зам’ се у на у ци од ре ђу је 
као сло же ни об лик ор га ни зо ва ног, ин ди ви ду ал ног и, рје ђе, ин сти ту-
ци о на ли зо ва ног по ли тич ког на си ља, ко је ка рак те ри шу за стра шу ју ће 
фи зич ке и пси хич ке ме то де. Про блем је што се мно ги дру ги об ли ци 
по ли тич ког на си ља свр ста ва ју под по јам те ро ри зам22. Раз лог пој мов-
ног ми је ша ња те ро ри зма са срод ним об ли ци ма по ли тич ког на си ља је 
не раз ли ко ва ње те ро ри зма као сло же ног об ли ка од дру гих об ли ка по ли-
тич ког на си ља. Не ки од основ них об ли ка по ли тич ког на си ља ула зе у 
‘са др жај’ те ро ри зма.

Во јин Ди ми три је вић на во ди да је те ро ри зам за пра во те рор про-
тив вла сти, од но сно од го вор на те рор, што ће ре ћи да је про тив те рор.
На да ље, те ро ри зам је, по ње му, под вр ста те ро ра: “Та ко се, ре ци мо, ма-
сов ном те ро ру др жав ног апа ра та про тив ста вља ин ди ву и ду ал ни те-
20 У Политичкој енциклопедији под терором се (од франц. terreur-сијање страха) подра-

зумјева акција насиља која се предузима у политичке сврхе ради застрашивања и 
беспоштедног сламања отпора онога према коме се врши.

21 У Политичкој енциклопедији под појмом герила (од шпанс querilla-мали рат) подра-
зумјева се један од видова оружане борбе, а историјски се повезује са отпором шпан-
ског народа против Наполеонове освајачке војске у периоду 1807-1814.

22 Зборник радова: Међународни тероризам, Београдски форум за свет равноправних, 
Београд 2002. (Из текста Симеуновић, Д., Теоријско одређење тероризма)
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рор, те ро ру спро во ђе ња аги та ци о ни те рор, вла да ви ни те ро ром оп са да 
те ро рорм или нај јед но став ни је тероруодозготерородоздо.” 23

С дру ге стра не, по сто је и дру га чи је кла си фи ка ци је ко је де фи-
ни шу те рор као “ко ри ште ње за стра ши ва ња у свр ху при ну де од стра не 
ре во лу ци о нар них по кре та ре жи ма или по је ди на ца и с по ли тич ким мо-
ти ви ма”24, а те ро ри змом сма тра ју “су став но про во ђе ње ор га ни зо ва ног 
те ро ра,би ло од стра не др жа ве,по кре та или фрак ци је,или од стра не ма ле 
гру пе по је ди на ца”25. 

Кључ ни основ раз ли ко ва ња ова два пој ма ти че се при мје не на си-
ља код те ро ри зма, од но сно мо ћи код те ро ра, за оства ри ва ње же ље них 
ци ље ва, а то су у пр вом слу ча ју свр га ва ње и осва ја ње вла сти, а у дру гом 
очу ва ње и одр жа ње вла сти.

“... Моћ је за и ста са ма су шти на вла сти, али не и на си ље. Те рор 
ни је исто што и на си ље. То је пре об лик вла да ви не, ко ја на ста је ка да се 
на си ље, на кон што је ра зо ри ло сву моћ, не по вла чи већ на су прот то ме 
ус по ста вља пу ну кон тро лу”26, ис ти че Х.Арент.

У раз ли ко ва њу те ро ри зма и ге ри ле бит но је ис та ћи да, по де фи ни-
ци ји вој них ана ли ти ча ра, те ро ри зам и ге ри ла при па да ју спек тру на си ља 
ве о ма ни ског ин тен зи те та. Ме ђу тим, под тер ми ном ге ри ла обич но се 
под ра зу мје ва ве ћа на о ру жа на гру па  ко ја по си сте му вој не је ди ни це на-
па да не при ја тељ ске вој не сна ге, осва ја те ри то ри је и кон тро ли ше од ре-
ђе ну те ри то ри ју и ста нов ни штво. Та ко ђе, под ге ри лом се под ра зу мје ва 
и си стем ра то ва ња ко ји од ли ку је вр ше ње ми ли тант них иле гал них опе-
ра ци ја. Те ро ри сти ма није су свој стве ни ни та кви си сте ми ор га ни зо ва ња 
ни функ ци о ни са ња27.

На и ме, у сфе ри без бјед но сти те ро ри зам се ква ли фи ку је као вр ста 
аси ме трич ног ра то ва ња, ко ју од ли ку ју не кон вен ци о нал не, не ре гу лар не 
ме то де и тех ни ке ра то ва ња. То зна чи да те ро ри зам не дје лу је ди рект но, 
за раз ли ку од ге рил ског на чи на ра то ва ња.

П. Вил кин сон сма тра да је те ро ри зам осо бен по свом зна че њу: 
“Твр дим да је уве ли ко по гре шно те ро ри зам тре ти ра ти као си но ним за 
ин су рек ци ју28, ге рил ско ра то ва ње или оп ће ни то по ли тич ко на си ље”29 , 
са чим се са мо дје ли мич но сла жем, зато што ње го ву осно ву чи не по бу-
на про тив не прав ди и по ли тич ке те жње.
23 Димитријевић, В., Тероризам, Београд 1982, стр. 24
24 Гаћиновић, Р., Тероризам и пропаганда, Младост, Београд 1994, стр. 21.
25 Ибид, стр. 21.
26 Чупић, Ч., Политичка антропологија, АЛФА, Београд 2002 (из Арент.Х, “О наси љу”, 

стр. 174.)
27 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр. 36.
28 Инсурекција - буна, побуна, устанак, дизање народа на оружје.
29 Wilkinson, P., Terorizam protiv demokracije, Golden Marketing, Загреб 2002, стр. 17.
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Историјскиаспектипојаветероризма
     

“‘Јасебуним,мидаклејесмо’,
говориојероб”30

Исто риј ски аспект те ро ри зма се од но си на раз вој те ро ри зма и на 
раз ли чи те фор ме ње го ве ма ни фе ста ци је у раз ли чи тим вре ме ни ма.На и-
ме, исто риј ски раз вој те ро ри зма ука зу је да је он ору ђе про мје не и стра-
те ги ја очај ни ка. Ско ро да ни је мо гу ће го во ри ти о те ро ри зму ван исто-
риј ског кон тек ста те ро ри стич ке бор бе.Кон цепт те ро ри зма је ево лу и рао 
то ком вје ко ва. Та ко се, пред крај XIX ви је ка, у Евро пи де си ла се ри ја 
сен за ци о нал них уби ста ва. На и ме, анар хи сти и со ци јал ни ре во лу ци о на-
ри су вр ши ли атен та те на кра ље ве и кра љи це, ари сто кра те и др жав не 
слу жбе ни ке,чи ме су иза зва ли ве ли ку за бри ну тост вла да ју ћих ели та.

Сли је ди хро но ло шки пре глед атен та та, тзв.ака та ин ди ви ду ал ног 
те ро ри зма, ко ји су те ро ри сти по чи ни ли кра јем 19 ви је ка31: 

Го ди не 1878. те ро ри сти су уби ли ње мач ког им пе ра то ра, шпан ског 
кра ља и кра ља Ита ли је; 1881. го ди не уби јен је ру ски цар Алек сан дар II; 
то ком 1890-их, ко је су, ина че, по зна те као “бом ба шка де це ни ја”, при бли-
жно по је дан шеф др жа ве је уби јан сва ке го ди не -1894. је уби јен фран-
цу ски пред сјед ник Кар но, 1897. шпан ски пре ми јер, 1898. им пе ра тор ка 
Аустри је, 1900. ита ли јан ски краљ, а 1901. пред сјед ник САД Ви ли јем 
Мак  Кин ли. Та ко ђе, би ло је и мно го по ку ша ја уби ства ши ром Евро пе.
Ме ђу тим, чи та ва при ча је по че ла у Ру си ји, гдје је кра јем XIX ви је ка ин-
те лек ту ал на ели та сма тра ла да је те ро ри стич ко на си ље је ди ни на чин да 
се мо дер ни зу је ру ско дру штво, што је по ку ша ла да оства ри кроз дје ло-
ва ње чла но ва те ро ри стич ке ор га ни за ци је “На род на во ља”.

Ина че, у исто риј ској пер спек ти ви, ис ти чу се упра во ак тив но сти 
ру ских те ро ри ста, због не ких осо бе но сти ко је су их од ли ко ва ле, а ко је 
су до да нас по пу лар не у гру па ма ко је се слу же те ро ри змом. 

Џ.Стерн (Jes si ca Stern) на гла сак по себ но ста вља на на чин из вр-
ше ња: “Те ро ри зам с кра ја де вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка по ста-
вио је стан дар де бру тал но сти ко ји су по ста ли mo dus ope ran di по след ње 
две вла да ви не ди на сти је Ро ма но вих, а за тим и со вјет ског ре жи ма.”32

У дру гој по ло ви ни XX ви је ка по ја ви ла се јед на но ва вр ста те ро-
ри зма - на су мич но на си ље, па су та ко ме те те ро ри ста, по себ но по слије 
1970. г., би ли они ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са дру штве ним по ја ва ма ко је 
те ро ри сти кри ти ку ју.
30 Camus, A., Pobunjeni čovjek, ZORA-GZH, Zagreb 1976, стр. 241.
31 Stern, Dž., Ekstremni teroristi, Alexandria Press, Beograd 2004, 21.
32 Ибид, стр. 22.
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Крај XX и по че так XXI ви је ка оби ље жи ла је по ја ва или бо ље ре ћи 
вас кр се ње “све тог те ро ри зма” (вјер ског), уко ли ко за по ла зи ште узме мо 
ре ли гиј ске гру пе зе ло ти-си ка ри ји, Аса се ни и Та ги, ко је су прак ти ко ва ле 
вјер ски те ро ри зам по чев од пр вог ви је ка но ве ере33. 

Рускитероризамскраја19.вијека

Те ро ри зам је у Ру си ји за по чео у дру гој по ло ви ни XIX ви је ка на 
ини ци ја ти ву ра ди кал них де мо кра та ко ји су сма тра ли да се де мо кра ти за-
ци ја мо же по сти ћи са мо на сил ном ре во лу ци јом. Та ко је је дан број де мо-
кра та по чео иле гал но да спро во ди суб вер зив ну дје лат ност и на си ље,а 
те ро ри зам је имао функ ци ју сред ства за иза зи ва ње ре во лу ци је. Тач ни је, 
ра ди кал ни де мо кра ти су 1848. г. пре у зе ли кон тро лу над ре во лу ци о нар-
ним по кре том и спро ве ли ре во лу ци ју за сно ва ну на уби стви ма и на си љу, 
а тер мин те ро ри зам је по чео све ви ше да се упо тре бља ва при опи си ва-
њу тог на си ља. Оту да се при ста ли це спро во ђе ња ре во лу ци је у Ру си ји 
кра јем XIX ви је ка на зи ва ју те ро ри сти ма: ”Они су по пу лар но на зи ва ни 
“те ро ри сти ма” због то га што су оче ки ва ли да оства ре дру штве ну ре во-
лу ци ју те ро ри шу ћи ка пи та ли стич ку кла су и ње не при ста ли це”34, на во-
ди Џ.Вајт (Jo nat han Whi te).

Та ква бор ба је за пра во би ла отје ло тво ре ње иде је осло бо ђе ња, 
за то је има ла од ре ђе ну ври јед ност и вр ли ну. Као је дан од ре во лу ци о-
нар них по сту ла та било је и спро во ђе ње со ци јал не ре во лу ци је. На ста-
ја ње ре во лу ци је су, ка ко Б.Хоф ман сма тра, усло ви ле ве ли ке дру штве-
но-еко ном ске про мје не кра јем 19 ви је ка, што је ина че ка рак те ри стич на 
си ту а ци ја за ства ра ње но ве “уни вер за ли стич ке иде о ло ги је” као што је 
ко му ни зам35. У овом ми љеу је на ста ла но ва ера те ро ри зма, са ре во лу ци-
о нар ним од ли ка ма ко је по сје ду је и да нас. 

Ме ђу тим, у окви ру ра ди кал ног де мо крат ског по кре та, до шло 
је 1850-тих до по дје ле на дви је стру је и од та да по ти че анар хи стич ки 
по крет. Ње го ве при ста ли це су на зи ва не анар хи стич ким те ро ри сти ма, 
а нај по зна ти ји су би ли: Ба ку њин, Не ча јев, Кро пот кин, Мо ро зов, итд. 
Анар хи зам36 је по стао ме ђу на род ни по крет, а анар хи сти-те ро ри сти су 
из вр ши ли атен та те на ли де ре ра зних зе ма ља. Свр ха та квог дје ло ва ња је 
би ла усмје ре на пре ма оно ме што је оли ча ва ло др жа ву и си стем. С тим у 

33 Ибид,стр.23.
34 White, Dž., Terorizam, Alexandria Press, Beograd 2004, стр. 83.
35 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр. 13.
36 У Политичкој енциклопедији анархизам (од грч. анархиа-безвлашче) је објашњен као 

социјална и политичка доктрина која одбацује и негира улогу и историјски значај 
државе и политичких установа у друштвеном животу.
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ве зи, зна чај но је ис та ћи да су глав ни под сти цај за по кре та ње ре во лу ци-
је иза зва ле мје ре вла сти по слије сту дент ских не ми ра гдје је, ка ко ка же 
Л.Пе ро вић, “ре во лу ци о нар ни те рор по ста је не из бе жан - и као сред ство 
од бра не ре во лу ци о на ра и као сред ство ру ше ња јед ног до тра ја лог си сте-
ма и бу ђе ња инерт ног на ро да”37.

Организација“Народнавоља”

У окви ру ре во лу ци о нар ног по кре та се раз ви ла иде ја о тај ном дје-
ло ва њу, ко ја од ав гу ста 1862. го ди не, до би ја сво је оства ре ње фор ми-
ра њем ор га ни за ци је ”Зе мља и сло бо да”. То ком нај у спје шни јег пе ри о да 
ру ског те ро ри зма ми ли тант ни чла но ви гру пе ”Зе мља и сло бо да” осно-
ва ли су те ро ри стич ку ор га ни за ци ју ”На род на во ља”, ко ја је дје ло ва ла 
од 1878 до 1881. го ди не. Те ро ри стич ку так ти ку на ро до во ља ца су од ли-
ко ва ла уби ства и ли кви да ци је круп ни јих по ли тич ких лич но сти, а глав-
но на че ло им је би ло ”про па ган да дје лом”38.

Та ко су, то ком тог пе ри о да, чла но ви те групе из вр ши ли мно га по ли-
тич ка уби ства, за кључ но са атен та том на ру ског ца ра Алек сан дра II 1881. 
го ди не. Ме ђу тим, у окви ру са ме ор га ни за ци је, тј. ме ђу “на род ња ци ма”, по-
сто ја ла су три прав ца: анар хи сти, про гре си сти и ја ко бин ци и блан ки сти. 

Анар хи стич ки те ро ри зам се су о чио са чи ње ни цом да се про мје на 
ко ју они же ле не мо же оства ри ти за мје ном лич но сти већ то под ра зу мје-
ва и про мје ну си сте ма и уста но ва кла сне вла да ви не.Узро ци ко ји су под-
ста кли анар хи сте да чи не ак те на си ља су по ли тич ка не за до вољ ства, а 
циљ им је био пре но ше ње сво јих по ли тич ких гле ди шта и при мо ра ва ње 
вла де да од го во ри на њи хо ве за хтје ве. При ли ком то га от кри ли су да им 
при бје га ва ње на си љу до но си пу бли ци тет.

Ипак, так ти ка ру ских анар хи ста је све до да нас ин спи ра ци ја за те-
ро ри сте, без об зи ра на раз ли ке у основ ном мо ти ву њи хо вог дје ло ва ња. 
У то м кон тек сту, нај че шће се за при мјер узи ма мо дер ни на ци о на ли стич-
ки те ро ри зам ко ји ву че сво је ко рије не из анар хи зма. 

Анар хи зам се че сто по ис то вје ћу је са те ро ри змом, али има ми-
шље ња ко ја се то ме су про ста вља ју, а као раз лог за то на во ди се да у 
ра до ви ма нај ве ћих анар хи стич ких ми сли ла ца не ис ти че да је те ро ри зам 
нео п хо дан за оства ре ње анар хи стич ких ци ље ва39. Ми шље ње В.Ди ми-
три је ви ћа је да анар хи зам по себ но не тре ба ми је ша ти са ље ви чар ским 
те ро ри змом40. У том сми слу, он прихвата став Ми ха и ла Ба ку њи на да  
37 Перовић, Л., Планирана револуција, БИГЗ, Београд 1986, стр. 95.
38 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр. 13.
39 Димитријевић, В., Тероризам, Радничка Штампа, Београд 1982. 32.
40 Ибид, стр.32.
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ре во лу ци ју тре ба спро во ди ти уни ште њем ства ри, од но са и по себ но др-
жав не сво ји не, па он да не ће би ти по тре бе да се уни шта ва ју љу ди41. 

Ипак, анар хи зам је, због при мје њи ва не стра те ги је и так ти ке, имао 
од је ка и ути ца ја на ка сни је ге не ра ци је те ро ри ста, иако се сма тра да уну-
тар Ру си је ни је по кре нуо не ке зна чај ни је про мје не: “Ме ђу тим, иако су 
анар хи сти би ли од го вор ни за им пре си ван низ атен та та на ше фо ве др-
жа ва и за из ве стан број на ро чи то по зна тих бом ба шких на па да, не где од 
1878. до дру ге де це ни је XX ве ка, у крај њој ана ли зи,осим што је иза зи-
вао че сто пре те ран страх, анар хи зам је вр ло ма ло ути цао на уну тра шњу 
и спољ ну по ли ти ку др жа ва у ко ји ма се ја вио”42, оцје њу је Б.Хоф ман.

Иде је “на род ња ка” С.Не ча је ва се мо гу упо ре ди ти са од ли ка ма са-
вре ме ног те ро ри зма. Ра ди се о сље де ћем: иза зи ва ти власт да пред у зи-
ма ре пре сив не мје ре, не на па да ти нај о мра же ни је пред став ни ке вла сти и 
чи ни ти све да се по ве ћа ју стра да ња и би је да ма са.

За опис окол но сти и ста ња ко ји су та да на ста ли у ру ском дру штву 
и у ре до ви ма те ро ри ста, мо же по слу жи ти за пис Ве ре Фиг нер, ис так ну те 
ре во лу ци о нар ке “На род не во ље”: 

”Као и сва ку бор бу ко ја не по чи ва на иде ја ма већ на си ли, њу је 
пра ти ло на си ље, а насиље,билодасеоновршинадмишљу,надделат-
ношћуилинадљудскимживотом,никаданедоприносиомекшавању
нарави.Оно, на си ље, иза зи ва озло ја ђе ност, раз ви ја звер ске ин стик те, 
бу ди мрач не по ри ве и под сти че под му клост. Чо веч ност и ве ли ко ду-
шност са њим су не спо ји ви. У том сми слу власт и пар ти ја, сту пив ши 
у бор бу пр са у пр са,так ми чи ле су се у из о па ча ва њу сре ди не ко ја их је 
окру жа ва ла. С јед не стра не, пар ти ја је ис ти ца ла да су у бор би са про-
тив ни ком сва сред ства до зво ље на, да циљ оправ да ва сред ство; упо ре до 
са тим, она је ства ра ла култ ди на ми та и ре вол ве ра, ореол те ро ри сте; 
уби ство и стра ти ште сна жно су пле ни ли умо ве омла ди не, и што су ње-
ни нер ви би ли сла би ји, а жи вот те жи, ре во лу ци о нар ни те ро ри зам ју је 
пре до во дио до ег зал та ци је: ка да се већ мо ра жи ве ти крат ко, ка да ре зул-
та ти идеј не бор бе мо гу би ти тек не знат ни, код ак ти ви сте се ја вља же ља 
да ви ди кон крет ну,опи пљи ву ма ни фе ста ци ју соп стве не сло бо де. Са мо 
је те ро ри стич ки акт, са свим сво јим на си љем, мо гао би ти та ква ма ни фе-
ста ци ја. Дру штво је,нај че шће, не ви де ћи из лаз из по сто је ћег ста ња,де-
лом сим па ти са ло на си ље пар ти је,де лом је на ње га гле да ло као на ну жно 
зло, али и у том слу ча ју је апла у ди ра ло од ва жно сти и ис ку ству бо ра ца, 
а уче ста лост те ро ри стич ких ака та чи ни ла их је нор мом дру штве ног жи-
во та”43 , на ве ла је Л.Пе ро вић.
41 Ибид, стр.33.
42 Хофман,Б., Унутрашњи тероризам, АЛФА, Београд 2000, стр. 15.
43 Перовић, Л., Планирана револуција, БИГЗ, Београд 1986, стр. 72.
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  Ме ђу тим, вре ме ном је ова ор га ни за ци ја, иако је при мар но има-
ла ре во лу ци о нар ни циљ, са свим на пу сти ла иде ју на род не ре во лу ци је 
и усред сре ди ла се на по ли тич ку бор бу, на уни ште ње вла сти кроз раз не 
об ли ке дје ло ва ња ове тај не ор га ни за ци је. Те ро ри зам је, у та квим окол-
но сти ма, очи глед но био не из бје жан: “Те рор, да кле, ни је прин цип, већ 
ну жно зло на ко је су на ро до вољ це при си ли ли усло ви по ли тич ке де спо-
ти је”44.

Прак ти ко ва ње те ро ри зма је не ко ли ко го ди на би ло ин тен зив но, а 
по себ но су народовољци оста ли за па жа ни по атен та ти ма на пред став-
ни ке вла сти, за ко је им је су ђе но и из ри ца не смрт не ка зне, али то ни је 
ума њи ло њи хо ве те ро ри стич ке ак тив но сти већ се “пре тво ри ло у дру-
штве ну за ра зу”, ка ко на во ди Л.Пе ро вић45.

Је ди ни услов за при сту па ње мла дих љу ди ор га ни за ци ји “На род на 
во ља”, би ла је спрем ност на ак ци ју и соп стве ну жр тву, о че му свје до чи 
из ја ва чла на Из вр шног ко ми те та ор га ни за ци је: “При ли ком при је ма но-
вих чла но ва, ми их ни ка да ни смо пи та ли:ка кво ми шље ње има ју о со ци-
јал де мо кра ти ји, о анар хи зму, о уста ви ма, о ре пу бли ка ма. Ми смо са мо 
пи та ли: ‘Да ли си ти спре ман да од мах даш жи вот, лич ну сло бо ду и све 
што имаш за осло бо ђе ње сво је отаџ би не?’.” 46

Спрем ност на ап со лут ну жр тву нај бо ље од сли ка ва ис каз чла на 
те ор га ни за ци је уочи атен та та на Алек сан дра II: “Алек сан дар II мо ра 
умре ти. Ме ни или не ком дру гом па шће у део да му за да мо стра шни по-
след њи уда рац, ко ји ће од јек ну ти у чи та вој Ру си ји и чи ји ће ехо до пре ти 
до сва ког ње ног кут ка. То ће по ка за ти бли ска бу дућ ност. Он ће умре ти,а 
за јед но са њим умре ће мо и ми,ње го ви не при ја те љи,ње го ве уби це... Ме-
ни ни је су ђе но да уче ству јем у по след њој бор би. Суд би на ме је пред-
о дре ди ла за ра ну смрт, и ја не ћу ви де ти по бе ду, не ћу жи ве ти ни је дан 
дан, ни је дан час у све тло вре ме по бе де, али сма трам да ћу сво јом смр ћу 
учи ни ти све што сам ду жан да учи ним и ни ко на све ту не мо же ни шта 
ви ше тра жи ти од ме не.”47 

Ми шље ње ја ко би на ца и блан ки ста је би ло да се по ли тич ка ре-
во лу ци ја мо же по сти ћи са мо на је дан на чин - да се уда ри на др жав ну 
власт, ка ко би је де зор јен ти са ли, иза зва ли код ње па ни ку и сру ши ли мит 
о ње ној не до дир љи во сти.

За об ја шње ње свр хе де зор јен ти са ња вла сти и по ка зи ва ња ње них 
сла бо сти, у ци љу по кре та ња не за до вољ ства и стра сти за бор бу код на-
ро да, Л.Пе ро вић на во ди дје ло ве ис ка за Сер ге ја Не ча је ва: “Ка да он уви-
44 Ибид, стр.133.
45 Ибид, стр.131
46 Ибид, стр.138.
47 Ибид, стр.130.
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ди да је та стра шна власт, под ко јом је он на ви као да тр пи и са ви ја кич-
му, у чи ју је не у ни шти ву сна гу на у чио да ве ру је, да је та стра шна власт 
оскр на вље на, ра стро је на, дез о р га ни зо ва на, сла ба, о, та да се он ни че га и 
ни ко га не ће бо ја ти, и ње го во при кри ве но не за до вољ ство, ње го ва при гу-
ше на мр жња из би ће не за др жи вом сна гом.”48

Утицајрускогтероризмаизначајдјела
“Катехизисреволуционара”

Тре ба ис та ћи да се мно ге те ро ри стич ке гру пе, ко је су се у сви је ту 
по ја ви ле у по след њих пе де се так го ди на, на дах њу ју “ли ком и дје лом”, 
про то ти пом пра вог анар хи сте, ко ји је фа на тич но одан ци ље ви ма ре во-
лу ци је, спре ман на жр тву, не по ко ле бљив, пре зи ре би зар ност мо рал ног 
по ср ну ћа и хи по кри зи је нео ка пи та ли стич ког дру штва и сл. То ме је да ло 
до при нос и дје ло “Ка те хи зис ре во лу ци о на ра”, јер су прин ци пи ре во лу-
ци је у ње му ис пи са ни. Ово дје ло ни је са мо свје до чан ство анар хи стич-
ког уче ња већ је ње гов зна чај и у од је ку ко је је има ло и још увјек има 
“до те мје ра да ра зна пра ви ла са вре ме них те ро ри стич ких гру па по ду ху 
и об ли ку мно го ли че на ње га”49. 

Та ко ђе, у “Ка те хи зи су” је ја сно раз дво је но што се под ра зу мје ва 
под по ли тич ким уби ством, а што под чи стим те ро ри змом. Осим то га, 
зна чај на од ли ка овог дје ла је што го во ри о те ро ри сти као аске ти ко ји је 
пот пу но пре дан ре во лу ци ји, ко ју схва та као акт ко ји се чи ни у ко рист 
бу ду ћих ге не ра ци ја: “Ре во лу ци о нар је осу ђен чо век... Све у ње му под-
ре ђе но је јед ном је ди ном ис кљу чи вом ин те ре су, је ди ној ми сли, је ди ној 
стра сти - ре во лу ци ји... За ње га је мо рал но све што по ма же по бе ди ре-
во лу ци је...”50

Зна чај дје ла “Ка те хи зис ре во лу ци о на ра” се, по ми шље њу Л.Пе-
ро вић, нај ви ше огле да у то ме што је у ње му “до крај них кон се квен ци 
до ве де но на че ло циљ оправ да ва сред ство”51.

По ред то га, сма трам да се зна чај овог дје ла огле да и у од но су на 
так ти ке и тех ни ке ко је се при мје њу ју на те ро ри сте од стра не оних ко ји 
упра вља ју њи хо вим ак ци ја ма, али и жи во ти ма. За та кву тврд њу имам у 
ви ду ре зул та те ис тра жи ва ња со ци о ло га и со ци оп си хо ло га. На и ме, очи-
глед но је да су се и та да, као и да нас, упо тре бља ва ле тех ни ке као што 
су оса мљи ва ње, оту ђи ва ње од остат ка ко лек ти ва, де ху ма ни за ци ја, са-
та ни за ци ја и слич но то ме. То се нај бо ље уоча ва из про пи са них нор ми 
48 Ибид, стр.144.
49 Димитријевић, В., Тероризам, Радничка Штампа, Београд 1982, стр. 36.
50 Ибид, стр.36.
51 Перовић, Л., Планирана револуција, БИГЗ, Београд 1986., стр. 147.
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у “Ка те хи зи су” ко је се од но се на став ко ји ре во лу ци о нар мо ра има ти 
пре ма се би и дру штву, ко ји се, и по ред про то ка вре ме на и тран сфор-
ма ци је ци ље ва, мо ти ва и слич но, мо гу при ми је ни ти и на са вре ме не 
те ро ри сте:

“1. Ре во лу ци о нар је от пи сан чо век. Он не ма ни сво је ин те ре се,ни 
по сло ве, ни осје ћа ња, ни скло но сти,ни имо ви ну, чак ни име. Све је у 
ње му за о ку пље но јед ним је ди ним ис кљу чи вим ин те ре сом, јед ном је ди-
ном ми шљу, јед ном је ди ном стра шћу - ре во лу ци јом.

2. У ду би ни свог би ћа, не са мо на ре чи ма, већ и на де лу, он је пре-
ки нуо ве зу са гра ђан ским на чи ном жи во та и са чи та вим обра зо ва ним 
све том, са свим за ко ни ма, тра ди ци ја ма и оби ча ји ма и мо ра лом овог све-
та. Он је ње гов не ми ло срд ни не при ја тељ и ако и да ље на ста вља да жи ви 
у ње му, он да је то са мо за то да би га си гу р ни је сру шио.

3. Ре во лу ци о нар пре зи ре сва ку те о ри ју и од ре као се свет ске на у-
ке, пре пу ша тју ћи је бу ду ћим по ко ље њи ма. Он по зна је са мо јед ну на у ку, 
наукурушења. Са мо за то и ис кљу чи во за то он са да про у ча ва ме ха ни-
ку, фи зи ку, хе ми ју, па мо жда и ме ди ци ну. Због то га да но ноћ но про у ча ва 
жи ву на у ку о љу ди ма, ка рак те ри ма, ста њу и усло ви ма по сто је ћег дру-
штве ног уре ђе ња, у свим сло је ви ма. Циљ је је дан - нај ско ри је уни ште-
ње тог дру штве ног уре ђе ња.

4. Ре во лу ци о нар пре зи ре дру штве но ми шље ње. Он пре зи ре и мр-
зи све по бу де и ис по ља ва ње по сто је ћег дру штве ног мо ра ла. За ње га је 
мо рал но све, што до при но си по бе ди ре во лу ци је. Не мо рал но и зло чи-
нач ко, све што је оме та.

5. Ре во лу ци о нар је от пи са ни чо век,не у мо љив пре ма др жа ви и 
уоп ште пре ма кла сно-ор га ни зо ва ном дру штву; ни он не тре ба да оче ку-
је од њих ни ка кву ми лост за се бе...

6. Су ров пре ма се би, он мо ра да бу де окру тан и пре ма дру ги ма...
За ње га по сто ји са мо јед но ужи ва ње, јед на уте ха, на гра да и за до вољ-
ство-успех ре во лу ци је. Да но ноћ но мо ра има ти јед ну је ди ну ми сао, је-
дан циљ-не ми ло срд но ру ше ње. Те же ћи хлад но крв но и не у мор но том 
ци љу, он мо ра да бу де спре ман да и сам по ги не и сво јим ру ка ма да уни-
шти све што оме та ње го во оства ре ње...

14. У ци љу не ми ло срд ног уни шта ва ња,ре во лу ци о нар мо же,па 
чак че сто и мо ра,да жи ви у дру штву,пра ве ћи се да уоп ште ни је оно што 
у ства ри је сте...

15. Це ло то сра мот но дру штво мо ра да бу де по де ље но у не ко ли ко 
ка те го ри ја:пр ва ка те го ри ја об у хва та оне ко је тре ба од мах и без од ла га-
ња ли кви ди ра ти...” 52

52 Ибид, стр. 178-180.



147

Да кле, иако не ма је дин стве не и пре ци зне де фи ни ци је те ро ри зма, 
ни ти се са си гур но шћу мо гу утвр ди ти ко ри је ни по ри је кла ове по ја ве, 
као ни ње ни узо ри, јед но је са свим си гур но, а то је да су његове по сље-
ди це по губ не и не са гле ди ве. 

Olivera INJAC

“UNDERSTANDING OF TERRORISM”

Summary 
 
One of the com te po rary se cu rity phe no me nons which is chal len ging in  pu-

blic, mostly   be ca u se of the con se qu en ces but al so why it has be ca me a sort of mo-
dern war fa re, has re qu e sted to be re se ar ched from many dif fe rent aspects.

At the beg gi ning of the un der stan ding of ter ro rism the re is al ways a dil le mas 
how to de fi ne ter ro rism, be ca u se of the fact that do esn’t exist an uni ver sal de fi ni tion 
of ter ro rism which is ac cep ta ble for all. Gre at amo unt of the ter ro rism re se ar chers 
has tried to con so li da te the ori gin and the hi sto ri cal ro ots of that phe no me non. That’s 
why this ar tic le will try to de fi ne ter ro rism and his hi sto ri cal aspect, but it’s ne ce sary 
to emp ha si ze that com ple xity of ter ro rism re qu est his re se arch and from many ot her 
aspects – po li ti cal, so ci o lo gi cal, psyho lo gi cal, re li gi o us, an tro po lo gi cal, etc.

The re is many de fi ni ti ons of ter ro rism, de pen ding on the star ting po int or 
pur po se, whe re is mostly emp ha si sed or ga ni zed cha rac ter of this phe no me non. Any-
way, most of de fi ni ti ons is fo cu sed on two main in di ca tors: 1) po li ti cal pur po se as 
a ba sic ele ment in com mi ting ter ro rist atack; 2) psyho lo gi cal efect which ter ro rist 
atack ca u ses.

At tempts of the clo ser un der stan ding of ter ro rism are fo cu sed on the analysis 
of the ele ments which are most of ten men ti o ned in the ter ro rism de fi ni ti ons. 

De ve lop ment of ter ro rism, in clu ding his ori gin and ide als, has men ti o ned in 
the chap ter of hi sto ri cal aspects of ter ro rism, whe re are rus sian anar chists and or ga-
ni za tion „Na ti ons Will“ de scri bed as a ba sic fac tor of the ro ots and stan dards of the 
vi o len ce and in sur gency. In the last fifty years many of ter ro rist gro ups as a ro ots 
ac cep ted pro totype of the real anar chist, fa na ti caly ori en ted to fight, who se main 
prin ci ple is „goal ju stify met hods“.

Историјски аспекти савременог тероризма



148 И с т о р и ј с к и   з а п и с и



YU ISSN 0021-2652

Раденко ШЋЕКИЋ*

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ У ВРЕМЕНУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ – ПРИМЈЕРИ ЗЕМАЉА 

ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ И САД
 

Фе но мен по ли тич ке про па ган де је при су тан већ ви је ко ви ма, али 
је то ком XX ви је ка до се гао вр ху нац сво га дје ло ва ња, а ње гов зна чај се 
огле да у ути ца ју ко ји оства ру је у ме ђу на род ним од но си ма.1 У про па-
ганд ном (као уоста лом и у сва ком по ли тич ком дје ло ва њу гдје вла да ју 
пр вен стве но ин те ре си) има ве о ма ма ло мје ста за емо ци је. Сто га се ри-
јет ко мо же по ста ви ти пи та ње - да ли не ку др жа ву, по ли тич ку пар ти ју, 
на род или по је дин ца не ко во ли или мр зи, да ли смо до бри или ло ши, већ 
ко ли ко се укла па мо у не чи је ин те ре се и ко ли ко има мо сна ге и вје шти не 
да шти ти мо сво је. Па сив ност у по ли ти ци ни ка да ни је до но си ла успје х, 
јер осла ња ти се са мо на чи ње ни цу да су исти на и прав да на не чи јој 
стра ни и да ће на кра ју по би је ди ти, не спа да у до мен ре ал не по ли ти ке, 
већ при је све га у до ме н ети ке. Власт нај јед но став ни је мо же мо де фи ни-
са ти као ле ги тим ну моћ, јер док је моћ спо соб ност да се ути че на по на-
ша ње дру гих, власт је пра во да се то чи ни.

 За ожи во тво ре ње по тен ци ја ла по ли тич ке мо ћи од ве ли ког је зна-
ча ја мо би ли за ци о на осо би на иде о ло ги је и ње на по доб ност за вр ше ње 
ма ње или ви ше ин тен зив не мо би ли за ци је ма са, зато што по ли тич ка 
вођ ства кре и ра ју и на од го ва ра ју ћи на чин ши ре иде о ло ги је ко је су по-
* Аутор је виши истраживач у Историјском институту Црне Горе.
1 “Према налазима Freedom House–а, просјечна држава у данашњем свијету нема 

карактеристике нити либералне демократије у пуном смислу те ријечи, нити потпуно 
репресивног режима. Говорећи стандардном терминологијом ове институције, двије 
петине од свих земаља у свијету данас се могу означити као слободне (free). У ову 
категорију, и поред значајних разлика у погледу степена слобода и демократије, 
убрајају се како англо-америчке и западноевропске етаблиране демократије, као и 
неке од најуспјешнијих посткомунистичких демократија. Највећи број земаља спада 
у категорију дјелимично слободних (partly free), па самим тим према овој институцији 
не и у потпуности демократских” – (С. Дармановић, 2002, 8) 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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доб не (од но сно, ко је та ру ко вод ства сма тра ју за од го ва ра ју ће) за по сти-
за ње по ста вље них ци ље ва ве за них за по ве ћа ње по ли тич ке мо ћи. Та ко ђе 
су се вре ме ном ми је ња ла сред ства и на чи ни сти му ли са ња љу ди за по-
ли тич ке иде је, рад или ра то ва ње.2 По ли ти ка је ко лек тив на ак тив ност и 
она под ра зу ми је ва љу де ко ји при хва та ју за јед нич ку при пад ност или ба-
рем при зна ју за јед нич ку суд би ну. Она прет по ста вља по чет на ра зно вр-
сна ста нови шта, ако не у ци ље ви ма а оно ба рем у сред стви ма, јер ка да 
би се уви јек у све му сла га ли по ли ти ка би би ла не по треб на. По ли ти ка 
под ра зу ми је ва по ми ре ње тих раз ли ка кроз рас пра ве и увје ра ва ња, те је 
сто га ко му ни ка ци ја бит на за по ли ти ку. “По ли ти ка је сте про цес ко јим 
не ка гру па љу ди чи ја су ми шље ња или ин те ре си на по чет ку раз ли чи ти, 
до но си ко лек тив не од лу ке ко је се уоп ште но при хва та ју као оба ве зу ју ће 
за гру пу и ко је се спро во де као за јед нич ка по ли ти ка”.3

За вр шет ком Дру гог свјет ског ра та про па ган да и од нос пре ма њој 
ни су до жи вје ле слич ну суд би ну као на кон 1918. го ди не. На и ме, на-
ста вио се су коб, ово га пу та из ме ђу до ју че ра шњих са ве зни ка, ко му ни-
стич ких др жа ва на че лу са СССР и др жа ва тзв. »сло бод ног сви је та« 
на че лу са САД. По слије рат на по дје ла на зе мље Ко му ни стич ког ла ге ра 
ко је ег зи сти ра ју иза Гво зде не за вје се4, на јед ној и де мо крат ске зе мље 
на дру гој стра ни, узро ко ва ла је на гли по ра ст тен зи ја из ме ђу до ју че ра-
шњих са ве зни ка. Су коб се, сре ћом, ни је од ви јао на вој ном, већ на пси-
хо ло шко-про па ганд ном пла ну и по знат је као Хлад ни рат.5 Чи ни ла га је 
ве о ма агре сив на про па ган да ко ја је тре бало да про из ве де ма ло ду шност 

2 “Хитлер је обећао Њемцима да ће као припадници "више расе" владати свијетом, 
али је моћ коју је њемачка тада посједовала употријебио за прављење топова умје сто 
бутера, што је у крајњем резултату водило ка (само) уништавању. На другој побје дни-
чкој страни, Винстон Черчил је Британцима био обећао крв, зној и сузе у борби са 
фашизмом.” – (З.Исаковић, 1998 : 79).

3 Компаративна политика и владање, стр. 4.
4 О самом творцу појма Гвоздена завеса, постоји више верзија. Неки сматрају да је овај 

термин први изговорио Винстон Черчил током свог познатог говора у Фултону 1946. 
године, док га је по некима Јозеф Гебелс, Хитлеров шеф пропаганде, први употријебио. 
Такође, сматра се да је његов прави творац Етел Сноуден, Норвежанин, који га је 
употријебио у свом дјелу – “Кроз бољшевичку Русију”, 1921. године, као и Рус Розанов, 
који је још 1917. године написао “…да се над Русијом спушта Гвоздена завјеса.”

5 Черчилов говор у Фултону 1946. године, у којем се позвао на стварање заједнице 
која говори енглеским језиком ради одбране од заједничке опасности, алудирајући 
првенствено на чвршће савезништво САД и Велике Британије, представљао је прву 
најаву Хладног рата, Након тога су сукоб још више потпириле САД поводећи се за 
Трумановом доктрином, залажући се за сузбијање совјетских утицаја и комунизма 
у свјетским оквирима уз употребу свих могућих средстава.( Труманова доктрина је 
била веома слична Монроовој доктрини, објављеној 1822. године којом је Амерички 
континент претворен у двориште САД, а има и сличности и са политиком отворених 
врата у Азији из друге половине 19. вијека,).
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и де фе ти зам код про тив ни ка и да из ну ђи ва њем усту па ка оства ри спољ-
но по ли тич ке ци ље ве што је пред ста вља ло за мје ну за ди рект но вој но 
ан га жо ва ње. Ма да су су пар ни ци вре ме ном по сти гли пре ћут ни до го вор 
о мо гућ но сти мир ног ко ег зи сти ра ња, што је на ве ло мно ге да та да о при-
јет њи ну кле ар ним оруж јем го во ре као о »ти гру од па пи ра«, ипак су по-
сто ја ле и зе мље ко је су су коб мно го озбиљ ни је схва та ле (Ки на).6 

По се бан про блем у том пе ри о ду за за пад не зе мље пред ста вља ло 
је јав но мне ње ко је је, у прин ци пу, би ло про тив ве ли ких из да та ка за 
про па ганд но дје ло ва ње.7 Европ ске др жа ве су у пе ри о ду на кон ра та би ле 
у за ви сном по ло жа ју од САД, ка ко у еко ном ском, та ко и у вој ном по гле-
ду. При вред ни опо ра вак ко ји је усли је дио то ком 50-тих, а на ро чи то то-
ком 60-тих, до не кле је сма њио ту за ви сност ба рем на еко ном ском пла ну 
али ни је мо гао на до мје сти ти вој ну за ви сност од САД..

Ве ли ка Бри та ни ја8 - У њој се раз вио пр ви ли бе рал ни по ли тич ки 
си стем, али ни је пр ва зе мља ли бе рал не де мо кра ти је.9 Те шко да се ијед-
но са вре ме но дру штво мо же мје ри ти са бри тан ским у по гле ду раз ви је-
но сти и ком плек сно сти оно га што зо ве мо гра ђан ско, или ци вил но дру-
штво, мо жда баш за то што се што се, као ни гдје, ово ци вил но дру штво 
раз ви ја ло у ње дри ма тра ди ци о нал ног, па је то у ве ли кој мје ри и да нас 
слу чај. Че сто се ис ти че ка ко по сто ји са гла сност, кон цен зус, огром не 

6 “Кина је од 1949. године била под влашћу режима који је био вољан да заметне 
праву борбу , без обзира на потенцијални нуклеарни холокауст. Наводно је Мао Це 
Тунг рекао вођи италијанских комуниста Тољатију – “ Ко вам је рекао да Италија (у 
случају нуклеарног рата ) мора да преживи. Преостаће 300 милиона Кинеза и то ће 
бити довољно да се људска врста продужи“ - (Е. Хобсбаум, 2002: 176). Позната је још 
једна његова изјава - “Чак иако су Америчке атомске бомбе толико моћне да ако буду 
бачене на Кину пробуше Земљину куглу, или је чак разнесу, то неће много значити 
за Свемир у цјелини, иако то може битиважан догађај за Сунчев систем.“(Џ.Гедис, 
2003:323), или „Политичка моћ долази из пушчане цијеви.“

7 “Тако одмах по отпочињању Хладног рата, амерички конгрес није дозволио влади 
средства за пропаганду, па је СССР стекао почетну предност на том пољу. У јулу 1950. 
амерички предсједник Хари Труман је тражио додатна средства од 89 милиона долара 
за пропаганду да би парирао совјетској кампањи против америчке агресије у Кореји. 
Конгрес је знатно скресао тражени износ, тако да је укупно одобрено редовних и 
допунских средстава у висини од 94 милиона долара “– (М. Тадић, 2002 : 48).

8 Уједињено Краљевство, Велика Британија и Енглеска нијесу, наравно, синоними. 
Велика Британија је географски и политички појам, и чине је три историјске земље на 
истоименом острву – Енглеска, Шкотска и Велс. Са Сјеверном Ирском, која је на Ирском 
острву, оне чине Уједињено Краљевство. Крст св. Андрије је бијели дијагонални крст 
на плавој подлози који представља национални симбол Шкотске. Крст св. Ђорђа је 
црвен на бијелој подлози и представља национални симбол Енглеске. Ова два крста 
заједно сачињавају мотив заставе Велике Британије (the Union Flag) од 1707. године).

9 Прва земља либералне демократије, ако имамо у виду ширење бирачког права и 
могућности политичке партиципације за обичне, непривилеговане људе настао је у 
САД.

Политички маркетинг у времену глобализације ...
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ве ћи не Бри та на ца у по гле ду основ них дру штве них ври јед но сти, као 
и у по гле ду на чи на рје ша ва ња по ли тич ких пи та ња, у по гле ду пра ви-
ла игре. На Остр ву ни ка да ни је до шло до она ко ис кљу чи вих иде о ло-
шких и по ли тич ких по дје ла ка кве су би ле свој стве не мно гим зе мља ма 
на европ ском кон ти нен ту. Ни јед на од ве ли ких исто риј ских иде о ло ги-
ја ни је у овој зе мљи пу сти ла ко ри је не. Ако би се по ми сли ло да је то 
био ли бе ра ли зам, што на не ки на чин и је сте, не тре ба за бо ра ви ти да се 
ли бе ра ли зам та мо ни је уко ри је нио као иде о ло ги ја, не го као прак ти чан 
став. Острв ски по ло жај зе мље имао је ути ца ја на низ окол но сти. Пр ва 
је са мо стал ност у раз во ју као по сље ди ца ре ла тив не изо ла ци је, дру га 
је ста бил ност и кон ти ну и тет раз во ја, у мје ри ко ја ни је би ла мо гу ћа на 
европ ском кон ти нен ту са ње го вим без број ним ра то ви ма и стра ним ин-
ва зи ја ма и сл. У по ли тич ком жи во ту зе мље на вла сти се смје њу ју дви је 
па рти је – кон зер ва тив ци10 и ла бу ри сти.11 

Тек ка сних пе де се тих XX в. по чи ње ис тра жи ва ње јав ног мне ња за 
по тре бе по ли ти ке.12 Пр ве ТВ про мо ци је по ли тич ких пар ти ја у Ве ли кој 
Бри та ни ји по ја ви ле су се за ври је ме кам па ње 1951. а у пе ри о ду од 1955. 
до 1964. до ла зи до про цва та пар тиј ске ме диј ске про дук ци је. Од 1964. 
пр ви пут се по ја вљу ју ин тер вјуи са ли де ри ма пар ти ја. Ипак, пр ве мар-
кен ти шки из ве де не кам па ње су кам па ње Мар га рет Та чер. Мар га ре тин 
мар ке тинг до но си низ но ви на: имиџ гво зде не леј ди, култ Ме ги ства ран 
по мо ћу та бло и да, ко ри шће ње де та ља из лич ног жи во та, ко пи ра ње Ре га-
но вих на чи на да се оста ви ути сак искре но сти, ко ри шће ње свих при ли ка 
да бу де фо то гра фи са на од стра не но ви на ра (pho to-op por tu nity), упо тре ба 
ефект них тон ских за ло га ја (so und-bi tes) итд. Ис тра жи ва ње по ли тич ког 
си сте ма Ве ли ке Бри та ни је13 по ка зу је да је дје ло ва ње ин те ре сних гру па, 
10 „Игнориши питања новинара, причај оно што смо се договорили”, правило је кога се 

током изборних кампања готово слијепо држе британски конзервативци.
11 Напознатији досадашњи лидери торијеваца – конзервативаца ( насталих крајем 17. 

вијека) су – Дизраели, Лојд Џорџ, Черчил, Даглас Хјум, Маргарет Тачер и Џон Мејџор. 
Своје упориште ова партија има у средњим и вишим слојевима друштва, бившој 
аристократији, са резервисаним ставом према продубљивању процеса европске 
интеграције. Лабуристичка партија је основана 1900, а прву владу су формирали 1924. 
са Ремзи Мекдоналдом на челу. Поред њега лидери су били и Атли, Вилсон, Кинок 
и Тони Блер. Главнину присталица налази у радничкој популацији, међу нижим и 
средњим слојевима британског друштва. 

12 У вријеме избора 1945. у Великој Британији постојала је само једна агенција 
за политичка истраживања – Gallup, да би их 1983. било 47, а 1987. 73, са даљом 
тенденцијом раста током деведеситих. 

13 Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске је уставна и парла мен-
тарна монархија, на чијем челу је монарх, који припада династији која се до 1917. 
називала хановерском (јер има њемачке коријене), а од тада Кућа Виндзор. Монарх 
је и номинални поглавар Англиканске цркве, па је природно да он не може бити 
римокатолик, што изричито утврђује Повеља о правима из 1689. 
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од но сно гру па за при ти сак ве о ма раз ви је но. Са ва жним из у зет ком Ла-
бу ри стич ке пар ти је и ње не ве зе са син ди ка ти ма, по ли тич ке пар ти је и 
гру пе за при ти сак су два ком пле мен тар на си сте ма. Без ди сци пли но ва не 
пар тиј ске ве ћи не, ка же се, вла ди на по ли ти ка би по ста ла не ко хе рент на. 
Без од го ва ра ју ћег дје ло ва ња гру па за при ти сак, она би мо гла да бу де 
не у спје шна. У том сми слу се ис ти че ка ко гру пе за при ти сак чи не је-
дан до дат ни си стем по ли тич ког пред став ни штва. Оно што је за ни мљи-
во за по ли тич ки си стем Бри та ни је је то да она не ма пи са ног, од но сно 
ко ди фи ко ва ног уста ва. У то ме она ни је ап со лут ни из у зе так.14 Про цес 
гло ба ли за ци је и ства ра ња ме диј ских им пе ри ја ко је кре и ра ју јав но мне-
ње по сво јој же љи еви ден тан је и ов дје. У Ве ли кој Бри та ни ји тем по 
над ме та ња на тр жи шту ме ди ја на ме ће News In ter na ti o nal Cor po ra tion, 
Ру пер та Мер до ка, осва ја ју ћи ли сто ве Сун, пре тво рив ши га у нај про да-
ва ни ји днев ни та блоид (ти раж од 4 ми ли о на при мје ра ка 1995. го ди не) 
и News of the World, нај про да ва ни је не дјељ не но ви не (4,8 ми ли о на при-
мје ра ка), The Ti mes, ко ји се сма тра нај пре сти жни јим днев ним но ви на ма 
и The Sun day Ti mes, нај чи та ни је озбиљ не не дјељ не но ви не. О сте пе ну 
еко ном ске ра сло је но сти го во ре упе ча тљи ви по да ци, пре ма ко ји ма 5 % 
нај бо га ти јих по сје ду је 75 % на ци о нал ног бо гат ства или да 1 % нај бо га-
ти јих има оно ли ко до ба ра ко ли ко и чи та ва до ња тре ћи на ста нов ни штва. 
Евро скеп ти ци зам ко ји је де це ни ја ма при су тан у по ли ти ци Бри та ни је у 
по гле ду чвр шћих европ ских ин те гра ци ја, осим њи хо ве тра ди ци о нал не 
вје ков не срећ не изо ло ва но сти од кон ти нен та, при је све га је за сно ван 
на бо ја зни од еко ном ске не из вје сно сти до ко је би чвр шћа ин те гра ци ја 
до ве ла.15

За хва љу ју ћи сво јој тра ди ци ји и уста ље ним ври јед но сти ма, дру-
штве ном жи во ту без ве ли ких и на глих по ре ме ћа ја, еви ден тан је ве ли ки 
ути цај јав ног мне ња. Из у зи ма ју ћи кри зни про стор Сје вер не Ир ске, гдје 
се де це ни ја ма уз по вре ме не ору жа не су ко бе спро во ди отво ре но про-
па ганд но дје ло ва ње, у са мој јав но сти оно има дру га чи ју, пер фид ни ју 
так ти ку баш због осје тљи во сти јав ног мне ња. У Ве ли кој Бри та ни ји од 
1934. го ди не дје лу је Бри тан ски са вјет (Bri tish Co un cil) ко ји има сво је 

14 Поред савремених традиционалних система, као што је Саудијска Арабија, режима 
који су као револуционарни сразмјерно дуго функционисали без устава, као што је 
Куба, постоји још једна земља која се сматра либерално-демократском а нема устав, а 
то је Израел.

15 “У том погледу Велика Британија је и након увођења јединствене европске валуте 
2002, задржала своју валуту фунту, а између осталог посједује други по величини 
пензиони фонд у свијету (иза САД). Британци на располагању имају 2000 милијарди 
долара намијењених пензијама – више него све остале чланице ЕУ заједно. Да је 
Британија усвојила евро у јануару 1999. вриједност пензионог фонда би опала за 20 
милијарди долара”- (Р. Еткинсон, 2005 : 72).

Политички маркетинг у времену глобализације ...
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ис по ста ве у ве ли ком бро ју др жа ва и те жи пред ста вља њу Бри тан ског 
на чи на жи во та, ши ре њу ен гле ског је зи ка и про па ганд ном дје ло ва њу. 

Фран цу ска16 са пра вом но си си но ним ра сад ни ка иде о ло ги ја, јер су 
на ње ној те ри то ри ји на ста ле и има ју ко ри је не све ва жни је иде о ло ги је, 
ко је су пре о бли ко ва ле сви јет по след ња два ви је ка. За раз ли ку од Ве ли-
ке Бри та ни је, ко ју ка рак те ри ше ре ла тив но хар мо ни чан по ли тич ки жи вот 
без на глих за о кре та, Фран цу ска је од ли ка по ли тич ке не ста бил но сти и 
не стал но сти. У про па ганд ном дје ло ва њу пре ма ва ни по сто ји Фран цу ски 
кул тур ни цен тар (CCF), ко ји вр ши ту уло гу. У Фран цу ској, пр ви је ко-
ри стио те ле ви зи ју у по ли тич кој кам па њи Г. Де фе ре. По угле ду на Џо на 
Ке не ди ја, 1963. оку пио је еки пу струч ња ка ко ја је при пре ма ла ње го ву 
кам па њу за из бо ре 1965. То је чу ве на кам па ња са »Го спо ди ном X«17

Бив ша ДР Ње мач ка је из два ја ла огром на сред ства за раз вој и по-
пу ла ри са ње спорт ских ак тив но сти, па је та ко ова ре ла тив но ма ла зе-
мља са та да шњих 18 ми ли о на ста нов ни ка ушла у ред пр ве три спорт ске 
на ци је сви је та по ред САД и та да шњег СССР-а. Циљ ово ли ко ве ли ких 
ула га ња у спорт, по ред не су мљи во так ми чар ских раз ло га и раз во ја ма-
сов ног спор та, имао је и кон кре тан по ли тич ки циљ, јер је то ујед но би ла 
и по ру ка о здра вој и на пред ној на ци ји чи ме се те жи ло да се по стиг не 
пре стиж др жа ве у сви је ту. На кон ује ди ње ња Ње мач ка круп ним ко ра ци-
ма на сто ји да у скла ду са сво јом еко ном ском мо ћи у сви је ту, ус по ста ви 
и по ли тич ки ути цај ка ко у Евро пи та ко и ши ре. У том по гле ду кри за на 
про сто ру бив ше СФРЈ, у чи јем је кре и ра њу би ла је дан од глав них фак-
то ра, до шла јој је као до бра тест - про ба да у усло ви ма но во у спо ста-
вље ног гло бал ног по рет ка на сто ји да за у зме јед но од во де ћих мје ста у 
по гле ду по ли тич ких пи та ња у сви је ту, с об зи ром на то да спа да у пр ве 
три еко ном ски нај сна жни је др жа ве. У том сми слу је и ње на те жња да 
по ред Ја па на, као још јед не свјет ске еко ном ске ве ле си ле, до би је мје сто 
стал ног чла на Са вје та без бјед но сти. 

Кон со ли да ци ја де мо крат ског по рет ка у Шпа ни ји от по че ла је кра-
јем 1978, тран зи ци јом ко ју је ини ци рао ре жим, ка да је Кор тес (пар ла-
мент) усво јио, у свој ству уста во твор не скуп шти не, на црт но вог уста ва 
и под нио га на ре фе рен дум на ко јем је ве ли ком ве ћи ном по др жан. До 
та да, у пе ри о ду од 1936. па све до 1975. био је под вла шћу ауто ри тар ног 
ре жи ма, на чи јем је че лу, као ка у ди љо, ста јао ге не рал Фран ко. Кон фликт 
из ме ђу тех но крат ског ло би ја оку пље ног око Opus Dei-а (Дје ло бож је, 
16 Генеза француског републиканског уређења – Прва република је трајала од 1792. до 

1799., Друга република, од 1848. до 1870, Трећа република је трајала од 1870. до 1945. 
Четврта република, од 1945. до 1958, Пета република је основана 1958. и траје и данас..

17 Идеја је била да се у првој фази кампање најављује мистериозни кандидат да би се 
привукла пажња бирача. У другој фази кампање подршка »Господину X« трансформисана 
је у подршку Г. Дефереу и лансиран је његов нови имиџ. – (З. Славујевић, 2005 : 37).
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по лу тај но ре ли ги о зно удру же ње ла ич ких ка то ли ка) и пар тиј ских би ро-
кра та из вла да ју ће Фа лан ге до вео је до то га да на кон Фран ко ве смр-
ти 1975. Шпа ни ја бу де пре тво ре на у де мо крат ску мо нар хи ју на че лу са 
кра љем Ху а ном Кар ло сом. Иако су о че на са ре ги о нал ним се па ра ти змом 
у Ба ски ји (ЕТА)18 и Ка та ло ни ји, успје ла је да са чу ва де мо крат ска стре-
мље ња и да ула ском у та да шњу Европ ску за јед ни цу 1985. ус та би ли свој 
еко ном ски и по ли тич ки си стем.

Из у зи ма ју ћи про стор Евро пе ко ји се на ла зио у скло пу тзв. »ко-
му ни стич ког ла ге ра« и иза »гво зде не за вје се« (и ко ји се на кон рас па да 
ко му ни стич ких ре жи ма јед ним ди је лом тран сфор ми сао у др жа ве ста-
бил ног де ме мо крат ског си сте ма, док је је дан број др жа ва и да ље остао 
у тран зи ци о ном пе ри о ду не ста бил них дру штве них при ли ка) - оста ле 
др жа ве европ ског кон ти нен та су (као што смо украт ко мо гли за кљу чи ти 
на не ко ли ко ка рак те ри стич них при мје ра) мно го ра ни је из гра ди ле до ста 
ста бил не де мо крат ске по рет ке. По ла зе ћи од зе ма ља Скан ди на ви је (ко-
је ка рак те ри ше дру штво со ци јал ног бла го ста ња, ли ше но по ли тич ких 
по тре са), пре ко цен трал не Евро пе и све до Пи ри неј ског и Апе нин ског 
по лу о стр ва – мо же мо го во ри ти о ви со кој раз ви је но сти де мо крат ског 
ду ха, из гра ђе ним си сте ми ма кон тро ле вла сти, сна жном и раз ви је ном 
НВО сек то ру, гру па ма за при ти сак и сл. Про цес гло ба ли за ци је, ко ји до-
жи вља ва сво ју екс пан зи ју по сљед њих де це ни ја, до нио је по ред сво јих 
не су мљи во до брих стра на (у по гле ду ства ра ња гло бал ног се ла, олак ша-
них ко му ни ка ци ја и тр го ви не и др.) и од ре ђе не не га тив не кон се квен це 
ко је су се у ве ли кој мје ри од ра зи ле и на др жа ве европ ског кон ти нен та. 
У том сми слу мо же се го во ри ти о на ра ста ју ћим ра зним об ли ци ма те ро-
ри зма (чи јем по ра сту по го ду ју тех но ло шки на пре дак и кли ма гло бал ног 
се ла), ства ра њу ме диј ских мо но по ла и оли го по ла, о ства ра њу сим би о зе 
из ме ђу ка пи та ла ко ји по сје ду је ме ди је и вла сти – а што за по сље ди цу 
има мно го пер фид ни ју по ли тич ку про па ган ду, ма ни пу ла тив ног ка рак-
те ра. Тре ба, та ко ђе, на по ме ну ти да су ве ћи на про па ганд них тех ни ка и 
на че ла на ста ле упра во у Евро пи, та ко да се то бо га то ис ку ство, стица но 
ви је ко ви ма о про па ги ра њу ра зних ви до ва иде ја и ми шље ња, а у ком-
би на ци ји са тех но ло шким до стиг ну ћи ма да на шњи це, усмје ре но пу тем 
ра зних ви до ва ме ди ја - ма ни фе сту је у те шко при мијет ном, пер фид ном 
и до бро осми шље ном план ском и на мјер ном дје ло ва њу на про мје ну и 
кон тро ли са ње ста во ва ра ди ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни на-
чин по на ша ња и ми шље ња. 
18 ЕТА – скраћеница од – “Euskadi Ta Askatasuna,” што на Баскијском значи – Баскијска 

домовина и слобода. Организација чији је циљ независност покрајине Баскије, у 
којем претежно живе Баски, један од најстаријих народа у Европи. Занимљиво је да 
данас Баскија представља један од економски најразвијенијих региона Шпаније.

Политички маркетинг у времену глобализације ...
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У САД је про па ган да сте кла по себ но лош глас на кон Пр вог свјет-
ског ра та, ка да су јав но обје ло да ње не ла жи ко је су обје за ра ће не стра не 
ко ри сти ле то ком ра та тако је то ути ца ло да се пре ма про па ган ди за у зме 
ве о ма не га ти ван став, па се под овим пој мом углав ном под ра зу ми је ва 
из но ше ње не про вје ре них, не и сти ни тих тврд њи као и за ла га ње за нео-
прав да не ци ље ве, док са дру ге стра не Евро пља ни на про па ган ду гле да ју 
са не у трал ног ста но ви шта. Та ко је про па ган да из јед на че на са ма ни пу-
ла ци јом, пре ва ром и об ма ном јав но сти јер се у ње ној осно ви на ла зи 
лаж. Ме ђу тим и у САД по сто је пој мо ви ко ји су у су шти ни из јед на че ни 
са пој мом про па ган де у европ ском схва та њу. То су пој мо ви – јав ни од-
но си (pu blic te la ti ons), по ли тич ко ра то ва ње (po li tic war fa re) и кон тро ла 
ми шље ња (mind con trol) и сл. и по сто је број не фир ме ко је се тим по сло-
ви ма ба ве (Pu blic re la ti ons firms, или скра ће но PR). Пој мо ви под овим 
на зи ви ма не иза зи ва ју не га тив но вред но ва ње, чак на про тив, ове ак тив-
но сти се сма тра ју по треб ном у ра зним обла сти ма људ ске дје лат но сти 
(по ли ти ка, еко но ми ја, спорт и сл.).Ја сно је да се ов дје ра ди о тер ми но-
ло шким раз ли ка ма а не о не ги ра њу пој ма про па ган де. 

Ка же се да уко ли ко је ли бе рал на де мо кра ти ја, као по ли тич ки 
си стем, дје ло но вог ви је ка, та да је њен про стор био и у ве ли кој мје-
ри остао Но ви сви јет, Аме ри ка. “Ако се за Ен гле ску мо же ре ћи да је 
зе мља ста ре, ме ђу мо дер ним на ци ја ма нај ста ри је устав но сти, САД 
је др жа ва са нај ста ри јим уста вом,” По ли тич ке пар ти је су ви ше не го 
игдје све де не на слу жбу у так ми чар ским из бо ри ма, па би се, без мно-
го пре тје ри ва ња, мо гло ре ћи да жи ве са мо у ври је ме из бо ра. Оне ни ти 
упи су ју чла но ве, ни ти има ју пра во га про гра ма, па пре ко јед но став них 
сим бо ла и уз тра ди циј ски за сно ва но опре дје ље ње ра зних ре ги о на, сло-
је ва, ет нич ких гру па и сл., оку пља ју уви јек хе те ро ге ну и до кра ја нео-
д ре ђе ну ма су би ра ча. У пе ри о ди ма из ме ђу из бо ра при мијет ни је је сто-
га ни гдје отво ре ни је дје ло ва ње, чак и за кон ски при зна то и ре гу ли са но, 
ра зних и мно го број них ин те ре сних гру па. Из ово га се мо же за кљу чи ти 
да се аме рич ка по ли ти ка, ви ше не го ијед на дру га, до и ма као ре зул тан та 
ве ли ког бро ја чи ни ла ца у те шко оспо ри вом си сте му основ них ври јед-
но сти, је дин стве ној и ин те гра тив ној по ли тич кој кул ту ри и ста бил ним 
ута но ва ма. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да су од свих зе ма ља ли бе рал не 
де мо кра ти је, САД оста ле нај ду же при вр же не на че лу - “да је нај бо ља 
вла да она ко ја нај ма ње вла да”. У САД, као и у Ве ли кој Бри та ни ји по-
сто ји ста би лан дво пар тиј ски си стем, гдје су ре пу бли кан ци и де мо кра те 
трај ни из бор ни кон ку рен ти и у при ли ци су да се смје њу на вла сти. Ове 
дви је пар ти је су дје ло на ро чи тог ује ди ња ва ња од о здо до го ре, јер обје 
пред ста вља ју ко а ли ци ју ло кал них по ли тич ких гру па ко је су ор га ни зо-
ва не у 50 фе де рал них је ди ни ца. Ре ги о нал но по сма тра но, нај и зра зи ти је 
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упо ри ште де мо кра та је су ју жне др жа ве, чла ни це не ка да шње кон фе де-
ра ци је ко ја се 1861. от ци је пи ла од САД и би ла по ра же на у гра ђан ском 
ра ту. То ме на су прот сто ји упо ри ште ре пу бли ка на ца на сје ве ро и сточ ној 
оба ли и на Сред њем за па ду, као и си ту и ра ни гра ђа ни у бив шим ко ло-
ни ја ма сје вер но од Њу јор ка. Ре пу бли кан ци при вла че ве ћи дио сред ње 
кла се док за де мо кра те ра до гла са ју при пад ни ци си ро ма шни јих сло је ва. 
За Де мо крат ску стран ку ви ше гла са ју при пад ни ци још не до вољ но ин-
те гри са них ет нич ких ску пи на и ра сних ма њи на, та ко углав ном гла са ју 
Црн ци, Је вре ји, Ита ли ја ни, По ља ци, Ир ци као и оиста ли ка то ли ци. У 
САД су иде о ло шке раз ли ке ме ђу кан ди да ти ма не знат не, та ко да се на-
ме ће ну жност на гла ша ва ња ма лих раз ли ка. 

По ли тич ки од но си за ви се од струк ту ра ко му ни ка ци је ко је им 
омо гу ћа ва ју да се до го де. То ни је са мо функ ци ја по ли тич ке еко но ми-
је ко му ни ка ци ја, иако је то по себ но ва жно – већ то за ви си и од об ли ка 
обра ћа ња ко ји су до пу ште ни. Ме ди ји има ју моћ, они од лу чу ју о суд би-
ни по ли тич ких ак те ра и по ли тич ких ци ље ва, ути чу на вла де и њи хо ва 
би рач ка ти је ла. Они се сто га по ва жно сти у односу на по ли ти ку мо ра ју 
свр ста ти уз оста ле по ли тич ке уста но ве – пар ла мен те, из вр шне вла сти, 
упра ве и стран ке, јер ма сов ни ме ди ји ни јесу ви ше са мо сред ство по мо-
ћу ко га дру ги ак те ри, по пут по ли тич ких стра на ка, ши ре сво је по ру ке, 
не го су у са вре ме ним дру штви ма по ста ли са мо стал ни цен три мо ћи у 
кон стант ном так ми че њу са дру гим цен три ма мо ћи и по ли тич ким ак-
те ри ма. Та ко је ме диј ска моћ по ста ла го то во оп ште мје сто у мо дер ном 
дис кур су, па та ко да нас сви уџ бе ни ци о дје ло ва њу по ли тич ког си сте ма 
има ју по гла вље о ме ди ји ма, што ре ци мо при је два де се так го ди на ни је 
био слу чај. Сто га се да нас ма сов ни ме ди ји схва та ју јед на ко озбиљ но као 
стран ке и пар ла мент а по не кад и озбиљ ни је. Они при вла че та кву паж њу 
за то што су, ка ко се из ри чи то или пре ћут но прет по ста вља, те ле ви зи ја, 
ра дио, штам па, ин тер нет “моћ ни”. Ме диј ска при стра сност, вла сни штво 
и кон тро ла над ме диј ском ин ду стри јом, по ли тич ка (зло)упо тре ба ме ди-
ја – све је то да нас ва жно за то што има од ре ђе ни учи нак на на чин дје ло-
ва ња по ли тич ког про це са. 

На ста нак ко мер ци јал них ме ди ја у САД је има ло зна чај них не га-
тив них ефе ка та на по ли тич ки про цес. Јер ТВ ври је ме мо ра да се ку-
пи од ко мер ци јал них еми те ра, што је учи ни ло из у зет но ску пим бор-
бу за не ку по ли тич ку функ ци ју. То је ума њи ло де мо крат ски ка рак тер 
по ли тич ког жи во та у САД огра ни ча ва ју ћи по ли тич ку бор бу са мо на 
бо га те и оне спрем не да слу же ин те ре си ма бо га тих. По ли тич ка ак тив-
ност је усред сре ђе на на до бро ура ђе не и бри жљи во упа ко ва не спо то-
ве ко ји сли ко ви то пред ста вља ју сва ку за ми сао. У тра ја њу од 30 до 60 
се кун ди ови спо то ви пре дста вља ју сво је вр сне ре кла ме са ста вље не од 
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сли ка, фор му ла и сти ла. У том фор ма ту те ме су за по ста вље не, та ко 
су по ли ти ка и ре кла ми ра ње ин те гри са ни уз бри жљи во из бје га ва ње и 
за ма гљи ва ње про бле ма. Та ко ис па да да кан ди дат за глав ну по ли тич-
ку функ ци ју у САД не пла ни ра ви ше го во ре за кам па њу, он пла ни ра и 
про из во ди ре кла ме. Јер сва ки кан ди дат до би је по ми нут и 15 се кун ди 
да се пред ста ви у удар ним ве чер њим ви је сти ма, а до дат них 30 се кун ди 
су за ду бљу пре зен та ци ју, та ко да уоп ште не оста је вре ме на за ак ту-
ел не про бле ме и про во ка тив на пи та ња што би до при ни је ло ква ли те ту 
по ли тич ког жи во та. До вољ но је на ве сти не ко ли ко ка рак те ри стич них 
при мје ра у ко ји ма се ма ни фе сту је моћ ме диј ског про сто ра у по гле ду 
по ли тич ке про па ган де у САД и ње го вог ко ри шће ња од стра не по ли тич-
ких ак те ра. На јед ној тон ској про би, то ком при пре ма за го вор на ра ди ју, 
Ре ган је ре као – "Дра ги мо ји Аме ри кан ци, дра го ми је што мо гу да вас 
оба ви је стим да сам упра во пот пи сао уред бу ко ја Ру си ју за у ви јек ста-
вља ван за ко на. Бом бар до ва ње по чи ње за пет ми ну та". Би је ла ку ћа је 
ин си сти ра ла да је овај ци тат са мо ша ла и пот пу но не зва ни чан. Упр кос 
то ме ко мен та ри ове из ја ве у штам пи раз бје сње ли су Мо скву, упла ши ли 
Евро пља не, а де мо кра ти ма нео че ки ва но обез би је ди ли но ву по ли тич-
ку му ни ци ју. Је дан од чу ве них из бор них три ко ва пред ста вља ре че ни ца 
из го во ра Џор џа Бу ша на кон вен ци ји ре пу бли ка на ца 1988. ко ја тра је 9 
се кун ди и гла си – „Чи тај те ми са уса на - Не ма ви ше по ре за.“! Ма да је 
као тон ски за ло гај бриљант на, она га је до ве ла и у не при ли ке, јер је ка-
сни је, сти ца јем окол но сти, мо рао да уве де но ве по ре зе, па ко ли ко му је 
по мо гла да по би је ди на тим из бо ри ма, то ли ко му је од мо гла при ли ком 
ре и збо ра че ти ри го ди не ка сни је. При ли ком из бо ра за пре сјед нич ког 
кан ди да та Де мо крат ске стран ке на кон вен ци ји 1992. Бил Клин тон је 
од го во рио на ре то рич ко пи та ње ко је је сам по ста вио – “Ко је Бил Клин-
тон”? От при ли ке сље де ће – “Мај ка ме је са ма по ди гла те шко ра де ћи, 
све што сам успио, успио сам сво јим ра дом. Од ра стао сам уз дје да 
ко ји је имао тр го ви ну и по ма гао дру гим љу ди ма у не во љи – од ње га 
сам на у чио ува жа ва ти дру ге и по ма га ти им. Уз мо ју во ље ну су пру гу 
на у чио сам да стал но мо рам учи ти, бо ри ти се, из гра ђи ва ти се бе”. У 
овом од го во ру са др жа не су те мељ не же ље не ври јед но сти аме рич ког 
дру штва – self ma de man – чо вјек је сам од го во ран за свој успјех, а 
аме рич ко дру штво му то омо гу ћа ва, тре ба ува жа ва ти дру ге и по ма га ти 
им, ни ка да се не тре ба за до во ља ва ти са оним што се по сти гло, уви јек 
тре ба те жи ти бо љем. За ври је ме пр вог ман да та Би ла Клин то на аме рич-
ка еко но ми ја је до жи вје ла сна жан уз лет, па је он та да мо гао са пу ним 
кре ди бе ли те том да тре ти ра и фор си ра у јав но сти еко ном ске те ме. Ка ко 
се сма тра да Аме ри кан ци као по тро шач ко дру штво гла са ју гле да ју ћи у 
свој нов ча ник, ра ши ре но је ми шље ње да је до бро ста ње еко но ми је пре-
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суд но ути ца ло на Клин то нов ре и збор за пред сјед ни ка и по ред мно гих 
ре зер ви у по гле ду ње го вих дру гих осо би на. 

Та ко ђе, по зна та је не до вољ на ин фор ми са ност или не до ста так же-
ље за то, чак и ви со ких зва нич ни ка, о че му го во ре сле де ћи при мје ри. 
Пред сјед нич ки кан ди дат Ба ри Гол дво тер вје ру је да је “Ју го сла ви ја град 
у Пра гу”, аме рич ки пот пред сјед ник Квејл се жа лио “…што ни је до бро 
на у чио ла тин ски је зик да мо же за ври је ме по сје те зе мља ма Ла тин ске 
Аме ри ке да раз го ва ра са љу ди ма без пре во ди о ца,” или као пред сјед-
нич ки кан ди дат Боб Дол, ко ји ка да је чуо да у Ње мач кој по сто ји Ге те ов 
ин сти тут ње го вом вла сни ку на пи сао је пи смо – “Дра ги Ге те, же лим да 
вам пред ло жим да по ста не те члан Ре пу бли кан ског кру га у Ва шинг то-
ну, ка ко би смо рас пра вља ли о бу ду ћем свјет ском по рет ку. Та ко ђе бих 
во лио да вам пред ста вим мо ју су пру гу Ели за бет”. Схва тив ши у че му је 
ствар, ди рек тор Ге те о вог ин сти ту та од го во рио је пред сјед нич ком кан-
ди да ту Бо бу До лу – “За хва љу јем Вам на Ва шем љу ба зном по зи ву, али 
жа лим што не ћу мо ћи да стег нем ру ку Ва ше ли је пе су пру ге. Јо хан Вол-
фгаг фон Ге те (1749 – 1832)”. Са ова квим је сти лом во ђе ња кам па ња, 
уско по ве за на по ја ча на усред сре ђе ност на по је ди ног по ли ти ча ра, и то 
не на по ли ти ча ра као пред став ни ка не ке иде о ло ги је или стран ке не го 
као “осо бе”. Јав но от кри ва ње сво јег му зич ког уку са и слич не мар кен ти-
шке по ја ве– ти по ступ ци те же ка то ме да љу ди ма от кри ју не што о ва ма 
као о по ли ти ча ру, као о осо би, о то ме ко сте ви за пра во, тј. да сте као ми, 
обич ни смрт ни ци. Из тог је раз ло га са вре ме ним по ли ти ча ри ма јед на ко 
ста ло да се по ја вљу ју у ра зним еми си ја ма, chat i talk shows ти па, као 
што им је ста ло да се по ја вљу ју у ин фор ма тив ним еми си ја ма.19 Ова кви 
19 За вријеме кампање за америчке предсједничке изборе 2000. године Washington Post 

је открио да Џорџ Буш, који се тада такмичио за номинацију у оквиру Републиканске 
странке, воли слушати Вана Морисона, док је његов супарник Џон МекКејн више 
волио слушати Ловерс Френка Синатру. Његов демократски противник Ал Гор на 
својим је скуповима пуштао Shanie Twain. Зашто су драгоцјени простори у свим 
новинама били испуњени баш тим сазнањима и зашто су политичари сматрали 
потребним да расправљају о својим музичким укусима. Те особе су се бориле за 
најмоћнији политички положај у западном свијету а на бираче се сугерисало да о 
њима суде и процјењују их по њиховим музичким афинитетима а не по политичким 
ставовима. У каснијој предсједничкој кампањи новински чланци су се занимали тиме 
која филмска звијезда подржава чију кампању и који кандидати причају најбоље 
шале и како се припремају за телевизијске дебате (као да су неки спортисти који 
се припремају за спортско такмичење). За вријеме конвенције Демократске странке 
Ал Гор је страствено на позорници пољубио своју жену. Фотографија тога тренутка 
појавила се у свим медијима, као и сцена у којој Бил Клинтон свира саксофон. Такође 
је у сврху својег маркентишког имиџа тадашњи британски премијер Тони Блер позвао 
у Downing street број 10 Ноела Галагера из музичке групе Оазсис и неколико других 
звијезда шоубизниса. Као што су Гор и његови савјетници одлучили да треба створити 
утисак да подпредсједник није досадна и уштогљена особа како се то понекада чини, 
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про це си до ве ли су до то га да се го во ри о тзв. за глу пљи ва њу по ли ти ке 
јер се сма тра да су озбиљ на де ба та и рас пра ва за ми је ње ни осми шље ним 
звуч ним исјеч ци ма и фо то гра фи ја ма., та ко да је по ли ти ка три ви ја ли зо-
ва на. По ста вља се пи та ње – за што се то до га ђа. То пи та ње не мо же се 
по ста ви ти са мо по ли ти ча ри ма и њи хо вим ме диј ским и мар кен ти шким 
са вјет ни ци ма и спин док то ри ма.20 Же ли мо ли ра зу мје ти са му при ро-
ду по ли тич ке ко му ни ка ци је он да мо ра мо раз мо три ти и про мјен љи ве 
под сти ца је и прак су са вре ме них по ли ти ча ра, али је исто та ко ја сно да 
тре ба мо обра ти ти па жњу и на про мје не у са вре ме ним ме диј ским кор по-
ра ци ја ма јер је то дво је по ве за но јед но са дру гим. По ли ти ча ри се при-
ла го ђа ва ју ме ди ју на ко је га се ми сле осло ни ти они кре и ра ју кам па ње и 
свој прос тор та ко да од го ва ра ју ме ди ји ма, а њи хов је рас по ред на пра-
вљен та ко да се по ду да ра са ро ко ви ма но ви на ра. Та ко ђе, њи хо ви јав ни 

тако су Клинтон и Блер настојали да због својих поступака буду “популарни” или 
у “дотицају са правим стварима” или чак “cool”. То су теме које улазе у подручје 
вођења модерне политичке кампање, треба изградити прави имиџ, успоставити праве 
везе са славнима. Та пракса није ограничена само на САД и Велику Британију – 
Нелсон Мандела поздравио је музичку групу Spice Girls а некадашњи предсједник 
Русије Борис Јељцин је пјевао на руској телевизији - Масовни медији, политика и 
демокрација, стр. 3, 

20 Spin – окретати, вртјети. Spin doctor – савјетник за имиџ, политички савјетник али и 
особа извијештена и оспособљена за управљање информацијама и манипулацијама 
масовним медијима, spin control – фризирање информација, изјава за јавност.

  Појединци немају моћ – структуре је имају. Насупрот овој теорији постоји мишљење 
да се – иако структурни чиниоци обликују улоге које појединци играју и тако 
ограничавају њихове мисли и дјела – од појединца се тражи да те улоге интерпретирају, 
јер не постоје два човјека који то могу направити на истовјетан начин. Утолико је 
моћ особина појединца. “Људи би били запањени када би знали колико су новинари 
подложни. Давао сам последње одобрење за слику, наслов и цијели текст у једном 
листу који је наводно независан и имун на утицаје “, изјавио је један од спин доктора. 
Spin doctoring се односи на низ активности: одбрана од новинара, одобравање 
или одбијање интервјуа, као и подучавање оних који дају интервјуе у вези са тим 
шта да кажу и шта да не кажу, као и коментарисање прича или говора новинара, 
истичући одређене реченице или интерпретације. “Понекада са истином морате бити 
економични “ – објаснио је спин доктор једном приликом. То значи да треба створити 
повољну прилику за фотографисање или се побринути да новинари и фотографи буду 
на правом мјесту у право вријеме. Spin doctoring укључује писање говора и пратећих 
саопштења за новинаре и иде све до тога да на новинаре врши притисак и увјерава их, 
било пријетњама или улагивањем да њиховог клијента прикажу у добром свијетлу. 
Спин доктори, на крају крајева, не дјелују само унутар граница страначке политике, 
јер готово све организације, од водећих у пословном свијету до најрадикалнијих 
организација унутар друштвених покрета запошљавају људе да их продају медијима. 
Они се не морају звати спин доктори, могу радити у односима са јавношћу или се 
сматрати портпаролима за односе са медијима, но њихов је посао исти – осигурати 
да пропраћеност њихових клијената буде онаква какву они желе. Спин доктори тврде 
да они само убрзавају процес ширења одређених вијести и информација.. - Масовни 
медији, политика и демокрација, стр. 4,
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на сту пи усмје ре ни су ка то ме да на екра ну из гле да ју до бро.. Да кле, они 
се ба ве по пу лар но шћу и тра же по пу ли зам ка кав им ну ди сви јет за ба ве 
јер по ли ти ка се мо де ли ра да од го ва ра ме ди ји ма. Јед на од им пли ка ци ја 
пре о бра жа ја са вре ме не по ли ти ке и ме ди ја је сте да су тре ди ци о нал не 
гра ни це ко је озна ча ва ју гдје по ли ти ка за вр ша ва а за ба ва по чи ње ви ше 
не ври је де. То ни је са мо за то што по ли ти ча ри да нас ко му ни ци ра ју кроз 
сви јет за ба ве, го во ре ћи нам о сво јим оми ље ним му зи ча ри ма или о сво-
јој по ро ди ци, не го за то што по ли ти ку ди је лом тре ба ра зу мје ти као за-
ба ву, јер њен је зик и од ре ђе на пра ви ла, пре у зе ти су из ви де о спо то ва 
и огла са. Но по ли тич ка упо тре ба та квих ства ри под сје ћа нас на то да 
је за ба ва са ма по се би “по ли тич ка”, јер ка да по ли ти чар ода би ра свој 
еле ме нат по пу лар не кул ту ре – то ни је бе за злен и не ду жан по сту пак. 
По ли ти ча ри та ко на мјер но ода би ра ју сли ке фил мо ва и зви је зда као и 
асо ци ја ци је на њих. Ра зу ми је ва ње ве зе по ли ти ке и ме ди ја не сми је се 
огра ни чи ти са мо на ана ли зу ви је сти и те ку ћих зби ва ња, јер оно мо ра 
узе ти у об зир и за ба ву. Јер кви зо ви, ко ме ди је, па ро ди је, фил мо ви и му-
зи ка – сви су они но си о ци од ре ђе них зна че ња и при да ва ња сми сла ре-
ал ном сви је ту и на шим од го во ри ма на ње га – ме диј ски про из во ди, би ло 
да по при ма ју об лик ви је сти или са пу ни ца и тв но вела дје лу ју на на ше 
емо ци је и наш ра зум. Ме диј ски са др жај тре ба про цје њи ва ти на осно ву 
тач но сти ње го вог са др жа ја, а у тој је ана ли зи по јам при стра сност је дан 
је од кључ них пој мо ва. Од нос по ли ти ке и ме ди ја пи та ње је мо ћи ко ја 
се по ја вљу је у дви је ди мен зи је: по сто ји моћ над ме ди ји ма и по сто ји 
моћ ме ди ја, да кле шта ме ди ји ми је ња ју. Мо ра мо по ку ша ти ра зу мје ти 
кор по ра тив ну по ли ти ку и ин те ре се и ути ца је ко ји цир ку ли шу уну тар 
гло бал них мул ти ме диј ских цар ста ва. Да кле, у ко јој су мје ри од ре ђе на 
ви јест и ње зи но пра ће ње и про лон ги ра ње и ис ти ца ње ре зул тат ам би ци-
ја и кре а ци ја са мих ком па ни ја ко је про из во де но ви не и еми си је. Очај-
нич ка же ља по ли ти ча ра да се по ја ве на те ле ви зи ји и ство ре до бар имиџ 
јед на ка је спо соб но сти ме ди ја да ства ра ју или уни шта ва ју по ли тич ке 
ка ри је ре. Че сто се чи ни да по ли ти ка је сте упра во оно што се по ја вљу је 
у ме ди ји ма, да је по ја вљи ва ње у по ли тич ком жи во ту го то во све, јер они 
ко ји кон тро ли шу имиџ кон тро ли шу ствар ност, од но сно – ви ше не ма мо 
по ли ти ку, има мо вир ту ел ну по ли ти ку.21 Из вје шта ва ње је об лик ре то ри-
21 Ту је идеју холивудски филм Матрица (The Matrix) довео до њезине логичке крај-

ности – “Перцепција: свакодневни свијет је стваран”, гласи рекламни слоган на 
филмском плакату за овај филм, “Стварност: свијет је обмана, савршена превара 
свемоћне машинерије вјештачке интелигенције који нас контролишу”. Филм се 
поиграва тезом да је наша стварност производ нечије туђе воље која се спроводи 
преко моћи над комуникацијским средствима. Matrix можда превише дистопијски 
(дистопија – замишљено мјесто на којем људи живе дехуманизираним и неријетко 
ужасним животом) говори о суровој политичкој манипулацији, но он се уклапа 
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ке, ри јеч је о увје ра ва њу нас - чи та ла ца , слу ша о ца и гле да ла ца. На чин 
на ко ји је при ча ис при ча на, при по вје дач ка сред ства ко ја су ко ри ште на, 
би ће на чин на ко ји се ства ра по ли тич ки про цес. Цен зу ра је нај о чи ти ји 
об лик др жав не кон тро ле.22 На при мјер, слу жбе ни ке бри тан ске вла де ве-
жу за ко ни о слу жбе ним тај на ма из 1911., 1920., и 1989. го ди не, пре ма 
ко ји ма је пу шта ње до ку ме на та у јав ност, чак и и ако ни су слу жбе но 
озна че ни као “тај ни”, кри вич но дје ло.23 Спре ча ва ње при сту па ин фор-
ма ци ја ма јед но је од сред ста ва ко је сто ји на рас по ла га њу др жа ви ко ја 
на сто ји упра вља ти месме ди ји ма, ма да се та ње на моћ мо же ко ри сти ти 
и за се лек тив но ши ре ње ин фор ма ци ја. При род на по сле ди ца тај но сти и 
цен зу ре је сте про па ган да, јер се лек тив но пу шта ње ин фор ма ци ја усмје-
ре но је за шти ти и спро во ђе њу ин те ре са вла сти. 

До бив ши рат про тив ко му ни зма, у том сми слу што је ри вал ска 
си ла, СССР, при ти је шње на еко ном ским и дру гим не во ља ма, по че ла да 
кре ће у прав цу на пу шта ња др жав ног со ци ја ли зма и од ре кла се им пе ри-
је ко ју је сте кла по сле ра та – САД, као и цио сви јет уоста лом, су о че не 
су са ни зом не рав но те жа и про бле ма. По след њих де це ни ја у по гле ду 
гло бал ног по ло жа ја САД, по ја ви ли су се мно го број ни си но но ми, као - 
САД као до бро ћуд ни хе ге мон (син таг ма Збиг ње ва Бже жин ског), си ле џи-
ја сло бод ног сви је та (по Га ри ју Вил су), лу пе шка су пер си ла (из раз Се-
мју е ла Хан тиг то на). Аме ри ка мо ра би ти ви ше од свјет ског по ли цај ца. 
По ли ца јац до би ја сво ја за ду же ња од прет по ста вље них али у за јед ни ци 
на ци ја не ма ве ћег ауто ри те та од Аме ри ке. Аме ри ка је нај бо га ти ја, нај-
моћ ни ја и нај цје ње ни ја др жа ва. У пр вом пе ри о ду мо ра би ти по ли ца јац 
или во ђа по ма га ча по ли ци је, а у дру гим слу ча је ви ма по сред ник, учи тељ 
и до бро твор, украт ко Аме ри ка мо ра има ти уло гу свјет ског ли де ра. Има-
ју ћи у ви ду да од за вр шет ка Дру гог свјет ског ра та до да нас, ни је се ра то-
ва ло са мо 15 да на сеп тем бра 1945. го ди не, а од та да до да нас во ђе но је 
у сви је ту око 500 ору жа них су ко ба, он да се мо же за кљу чи ти да др жа ве 
из во зни ци оруж ја оства ру ју ве ли ке при хо де од из во за, у че му на рав-
но пред ња че САД. Број и ин тен зи тет ра то ва, пи ше Ерик Фром, ра стао 
је са раз во јем тех нич ке ци ви ли за ци је, и он је нај ви ши ме ђи моћ ним 
др жа ва ма са ја ком вла дом, а нај ни жи ме ђу при ми тив ним љу ди ма ко ји 
не ма ју стал ног по гла ви цу. По ло ви на од свог про да тог оруж ја у сви је ту, 

у конвенционално схватање моћи медија и оних у чијим се рукама они налазе, јер 
медији одлучују ко побјеђује а ко губи, шта мислимо и шта говоримо. - Масовни 
медији, политика и демокрација, стр. 7,

22 У Авганистану су талибани доласком на власт забранили телевизију, музику, биоскопе, 
а у Алжиру влада посједује бројне штампарије на које се штампа ослања, па путем 
тврдњи о “неплаћеним дуговима“ врши притисак на одређене медије – Политичка 
економија масовних медија, 90, 

23 Политичка економија масовних медија, 93, 
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чи ји укуп ни про из вод ни из нос пре ла зи 500 ми ли јар ди до ла ра, от па да 
на САД. Са мо у пе ри о ду 1992 – 1996. го ди не САД су зва нич но про да-
ле 1625 тен ко ва, 2091 оклоп но во зи ло, 318 ави о на, 203 хе ли коп те ра и 
1414 ра ке та зе мља-ва здух. Тре ба има ти у ви ду да ре зер вни ди је ло ви и 
сер ви си ра ње ко штају ко ли ко и са мо про да то оруж је. “- По раз по ли ти ке 
САД у су ко бу у Ви јет на му оста вио је ду бо ке по сље ди це на дру штво, а 
што се че сто ре флек ту је на пла ну по ли ти ке. Мно го го ди на на кон ра та 
у Ви јет на му, не гдје у пе ри о ду 1992. и 1993. до шло је до ши ре ња дез ин-
фор ма ци ја да је дан КГБ фајл са др жи до ку мен та ко ја до ка зу ју да су Ви-
јет нам ци, за и ста, на мјер но за др жа ли аме рич ке рат не за ро бље ни ке као 
та о це по сли је ра та. Овај мит је го ди на ма одр жа вао аме рич ки по ли ти чар 
Рос Пе ро и још не ки де сни ча ри, као и они ко ји су же ље ли да спри је че 
нор ма ли за ци ју од но са са Ви јет на мом, у име осве те за по раз САД у том 
ре ги о ну. Аме ри кан ци су рат у Ви јет на му из гу би ли оног тре нут ка ка да 
су но ви на ри ма до зво ли ли да ку ћи по ша љу сним ке мр твих ма ри на ца, па 
су по у че ни ло шим ис ку ством при ли ком ра та у Ав га ни ста ну ме ди ји ма 
за бра њи ва ли при су ство, уз обра зло же ње да је то ра ди њи хо ве лич не 
без бјед но сти али и евен ту ал ног ода ва ња вој них тај ни. Јед на од нај ве-
ћих мр ља на угледу вој ске САД у ра ту у Ви јет на му је сте зло чин учи њен 
у Ви јет нам ском се лу Ми Лаи 1968. го ди не ка да су аме рич ки вој ни ци 
уби ли из ме ђу 128 и 500 Ви јет на ма ца, углав ном дје це, же на и ста ра ца. 
Уз ово тре ба до да ти и ма са кр ин ди јан ског пле ме на Се ми но ла и од бје-
глих ро бо ва на Фло ри ди 1812. го ди не. Иде о ло ги ја ко ја је пре ста ла да 
буде по кре тач ка сна га уну тра шњег раз во ја из гу би ла је и сво је мје сто у 
спољ ној по ли ти ци САД. До да на да на шњег гра ђан ски рат во ђен у пе ри-
о ду 1861-1865. го ди не из ме ђу Сје ве ра и Ју га, оста је нај кр ва ви ји су коб 
у исто ри ји САД, ко ји је по био ви ше љу ди не го сви ка снији ра то ви у 
ко ји ма су САД узи ма ле уче шће, укљу чу ју ћи оба свјет ска ра та, Ко ре ју 
и Ви јет нам. 

Ме ди ји нај че шће не успи је ва ју да ка жу љу ди ма шта да ми сле, али 
им за то успје шно го во ре о че му да ми сле. CNN 17. ја ну а ра 1991. пре-
ки да ин тер вју са та да шњим ми ни стром од бра не САД Вајн бер ге ром да 
би ди рект но пре но сио бом бар до ва ње Баг да да у про гра му ко ји ће не пре-
кид но тра ја ти 17 са ти. Та ко је ова ме диј ска ку ћа за 27 ми ну та пред у хи-
три ла одје ље ње за штам пу Пен та го на, об ја вљи ва њем ви је сти о по чет ку 
ра та у За ли ву, чи ме је до ка за но да је рат до га ђај ко ји се до бро про да је.24 

24 Да се у савременој пропаганди користи лаж и то врло успјешно говори и сљедећи 
примјер. Након ирачке инвазије и анексије Кувајта, у свијету, првенствено у САД 
спроведена је пропагандна кампања великих размјера која је имала циљ да припреми 
свјетско јавно мњење за интервенцију и ослобођење Кувајта. За неопходност оружаног 
одговора, поред правних и економских, истицани су и хуманитарни разлози заштите 

Политички маркетинг у времену глобализације ...
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У ври је ме ра то ва ма ни пу ла тор ска пре у ре ђи ва ња пој мо ва се че сто де ша-
ва ју, та ко, ци ље ви се по га ђа ју уз из вје сну ко ла те рал ну ште ту, а у ства ри 
је при бом бар до ва њу до ла зи ло до ци вил них жр та ва, ави о ни ис по ру чу ју 
про јек ти ле, а шта се де ша ва по њи хо вом ис по ру чи ва њу ви ше нас се, без 
су мње не ти че. Но ва пост хлад но ра тов ска зби ља у ве ли кој мје ри ре ла-
ти ви зу је и до во ди у пи та ње ста ре иде о ло шке и по ли тич ке по дје ле. Ме-
диј ска ево лу ци ја Са да ма Ху се и на од ма же ног при ја те ља до мон стру ма 
и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа од бал кан ског ка са пи на до фак то ра ми ра на 
Бал ка ну и сл. са мо су ка рак те ри тич ни при мје ри. Ма ни пу ла ци је ин фор-
ма ци ја ма та ко ђе су ка рак те ри сти ка по ли тич ке про па ган де у САД, као 
нпр. то ком Ру мун ске ре во лу ци је 1989. године, За лив ског ра та 1990-91, 
су ко ба на Бал ка ну, ра та про тив Ал – Ка и де итд. Тих го ди на су се ви дје-
ле ла жне гроб ни це на вод них жр та ва Се ку ри та тее у Ру му ни ји, ла жни 
ин ку ба то ри са пре ра но ро ђе ном дје цом из Ку вај та ко је су ис кљу чи ли 
окрут ни и зли Ира ча ни, пра ве пти це ули је пље не пра вом наф том из за-
га ђе не во де али уда ље не хи ља да ма ки ло ме та ра од оних истих окрут них 
Ира ча на оп ту же них за на ве де но дје ло ко ји су овај пут на вод но иза зва-
ли еко ло шку ка та стро фу, што су би ли из вр сни при мје ри ор га ни зо ва не 
ма ни пу ла ци је јав ним мне њем. По не ким из во ри ма, тре ћи на од 20 000 
за по сле них у Цен трал ној оба вје штај ној аген ци ји САД (Cen tral In tel li-
gen ce Agency – CIA) за ду же но је за про из вод њу ин фо р ма ци ја. 

Ен гле ски из раз New world Or der бу квал но пре ве ден зна чи но ва 
пра ви ла, али ако га дру га чи је чи та мо он да је ри јеч о по рет ку Но вог 
Сви је та, од но сно аме рич ком по рет ку, јер је New World ви је ко ви ма си-
но ним Аме ри ке. Ка да се у Ва шинг то ну при пре мао ве ли ки вој ни про је-

цивилног становништва од злочина Ирачана. Једна од најпознатијих прича таквог 
типа је прича о мртвим кувајтским бебама. “Тада се пред Одбором за људска права 
појавила млада Кувајћанка, представљена као медицинска сестра, која је изјавила да су 
у болницу у Кувајту, у којој је радила, упали ирачки војници, вадили новорођене бебе 
из инкубатора и бацали их на под, бебе су при томе умрле – њих чак 312. Свједочење 
ове младе дјевојке изазвало је шок, гнушање и знатно допринијело обликовању јавног 
мнења у САД па и шире у подржавању војне акције. Сам тадашњи предсједник Буш је 
у својим јавним наступима споменуо ово свједочење више од 30 пута. Тек 9 мјесеци 
након завршетка операције Пустињска олуја, која је протјерала Ирачане из Кувајта, 
објављена је пуна истина о овом случају и индентитету младе Кувајћанке. Дјевојка 
уопште није била медицинска сестра, већ ћерка кувајтског амбасадора у Вашингтону, 
и није непосредно дошла из Кувајта, већ је више година непрекидно боравила у САД. 
није била никакав очевидац нити је било икаквих беба убијених на такав начин “Прича 
је представљала велики пропагандни успјех фирме за јавне односе Hill i Knowlton, 
која је примила 12 милиона долара за неколико мјесеци рада. Пуну истину је објавио 
Џон Мекартур у књизи Други фронт. Тадашњи амерички амбасадор у УН Мадлен 
Олбрајт, гостујући у емисији “60 минута” ТВ ЦБС, упитана да ли су санкције против 
Ирака које су коштале живота више од пола милиона дјеце, биле вриједне те цијене, 
одговорила је да јесте вриједело због постигнутих резултата.
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кат Пу стињ ска олу ја, 1991 го ди не, о раз ма тра њу оп ци ја напада и сла њу 
од го ва ра ју ће по ру ке Ира ку, та да шњи пред сјед ник Буш је оку пио сво је 
са вјет ни ке тра же ћи мо да ли те те ак ци је. Том при ли ком је ре као свом са-
вјет ни ку за на ци о нал ну без бјед ност, ге не ра лу Sco wo rof tu, да у по сљед-
њем упо зо ре њу Ира ку да се по ву че из Ку вај та уба ци и дио о то ме ка ко 
је Но ви свјет ски по ре дак иза зван ак ци јом Ира ка. Та иде ја је раз ра ђе на у 
но ти, а на кон то га је већ на пр вој кон фе рен ци ји за штам пу Но ви свјет-
ски по ре дак по стао син таг ма ко ја би тре ба ло да озна чи  но во раз до бље 
ме ђу на род них од но са у ко јем ће се до го ди ти ве ли ке про мје не на свим 
стра на ма сви је та. Сту ди ја, Три ла те рал не ко ми си је из 1975. го ди не о 
мо гућ но сти ма вла да ња де мо кра ти ја ма за кљу чу је да су ме ди ји по ста ли 
но ви зна ча јан из вор на ци о нал не мо ћи, је дан од аспе ка та не у мје ре но-
сти де мо кра ти је, што до при но си опа да њу ауто ри те та вла де код ку ће и 
сљед стве но то ме сма ње њу ути ца ја де мо кра ти је у дру гим зе мља ма. Ка ко 
је при ми је тио Са мјуел Хан тиг тон у про шлим вре ме ни ма Ха ри Тру ман 
је био у ста њу да вла да зе мљом осла ња ју ћи се на ре ла тив но ма ли број 
адво ка та и бан ка ра са Вол Стри та. У том пе ри о ду кри за де мо кра ти је ни-
је по сто ја ла, али се ше зде се тих го ди на раз ви ла, по при ма ју ћи озбиљ не 
раз мје ре, сто га се по ме ну та сту ди ја Три ла те рал не ко ми си је за ла же за 
умје ре ни ју де мо кра ти ју, ка ко би се убла жи ла ова ква ње на не у мје ре ност. 
Јед но став ни је ре че но, уко ли ко же ли мо да де мо кра ти ја оп ста не, јав ност 
мо ра би ти све де на на тра ди ци о нал ну апа ти ју и по слу шност, од но сно 
мо ра би ти укло ње на из аре не по ли тич ке де ба те и уче ство ва ња у до но-
ше њу ва жних од лу ка. По ме ну та ко ми си ја је за кљу чи ла да об у хват ни ји 
ин те ре си дру штва и вла сти зах ти је ва ју да ме ди ји при ми је не стан дар де 
про фе си о на ли зма, а уколико до тога не дође ал тер на ти ва ла ко мо же по-
ста ти др жав на ре гу ла ти ва у овој обла сти.

Ве о ма зна чај ну уло гу у ме ђу на род ним од но си ма има ју ин фор ма-
тив но про па ганд не уста но ве ко је су у ве ћој или ма њој мје ри ве за не за 
вла де сво јих зе ма ља. Јед на од та квих спе ци ја ли зо ва них уста но ва је Ин-
фор ма тив на аген ци ја САД (US In for ma tion Agency) а ко ју је осно ва ло 
Ми ни стар ство ино стра них по сло ва (De part ment of Sta te) и Са вјет за 
на ци о нал ну без бјед ност (NSC) 1953. го ди не, као на ста вља ча Одје ље-
ња рат них ин фор ма цијс (OWI). Аген циј ска одје ље ња су ин те грал ни дио 
аме рич ких ам ба са да и кон зу ла та ши ром сви је та под на зи вом Ин фор ма-
тив ни сер вис САД (USIS). Аген ци ја афирмише по ли ти ку аме рич ке вла-
де, на чин жи во та и аме рич ку кул ту ру, пре ко сред ста ва јав них ко му ни-
ка ци ја об ја шња ва да су ци ље ви и по ли ти ка САД у скла ду и да прет хо де 
њи хо вим за ко ни тим те жња ма за сло бо дом, на прет ком и ми ром. Про па-
ганд ном дје лат но шћу ба ве се и мно го број не ин сти ту ци је и ор га ни за ци-
је ка кве су, ре ци мо, Рок фе ле ро ва, Фор до ва и Ка пла но ва фон да ци ја из 
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САД, Аде на у е ров и Нак ма нов фонд из Ње мач ке, за тим Ху ве ров ин сти-
тут при Стен фор до вом уни вер зи те ту, Аспе нов ин сти тут и сл.

Ме диј ска мре жа у САД – но ви на ри-во ди те љи удар них ин фор ма-
тив них еми си ја су, углав ном, да ме и го спо да у сред њим па чак и у по од-
ма клим го ди на ма, јер је пси хо ло шки мно го дје ло твор ни је ка да о по ли-
ти ци, ра то ви ма, вој ним ин тер вен ци ја ма, еко ном ским по тре си ма и кри-
за ма, при род ним ка та стро фа ма и сл., го во ре озбиљ ни, зре ли љу ди зато 
што се њи ма као ис ку сни ма и му дри ма вје ру је ви ше не го не ком мла-
дом, на сми је ше ном ли цу ве дрих очи ју. Си стем функ ци о ни са ња ме ди ја 
у САД је до ста јед но ста ван. Фи нан си је ри – по ли ти ча ри, пре ко ре кла ма 
од ко јих ме ди ји, углав ном, ег зи сти ра ју а уз струч ну по моћ са рад ни ка за 
об ра ду јав ног мне ња ути чу на фор ми ра ње рас по ло же ња љу ди за од го ва-
ра ју ћу по ли ти ку. Ана ли за тек ста За лив ске кри зе на го вје шта ва да су од 
по чет ка во де ће ме диј ске ин сти ту ци је сли је ди ле прав це Бу шо ве ад ми ни-
стра ци је и Пен та го на. Мејнстрим ме ди ји у САД су ко мер ци јал ни, ме ђу 
ко ји ма вла да же сто ка кон ку рен ци ја у по гле ду гле да но сти и про фи та. 
По сље ди ца то га је да ови ме ди ји не же ле да од би ју по тро ша че, због че га 
су из у зет но опре зни у из ра жа ва њу ми шље ња ко је је су прот но ми шље-
њу јав но сти и зва нич не по ли ти ке. Они та ко ђе да ју пред ност зва нич ним 
из во ри ма вла сти у по гле ду ин фор ма ци ја, на ро чи то у до ба кри зе, и на тај 
на чин по ста ју пре но си о ци по ли ти ке и ста во ва вла де. CNN је ре во лу ци-
о нар но из ми је нио сви јет мас-ме ди ја и си стем ин фор ми са ња у свјет ским 
раз мје ра ма. Осје ћа ње стал не при сут но сти ва жним до га ђа ји ма бит но је 
ути ца ло на об ли ко ва ње јав ног мне ња и ти ме ути ца ло на ста во ве али и 
по на ша ње при ма ла ца ин фор ма ци ја на гло бал ном ни воу. Моћ ме ди ја у 
САД је очи глед на: ако по ред на чи на пред ста вља ња до га ђа ја, по ста ну и 
је ди ни из вор ин фор ма ци ја, он да је при хва та ње та квог угла ви ђе ња из-
ло же них ста во ва ин фор ма ци ја пре суд но за обра зо ва ње јав ног мне ња не 
са мо ши ро ког ауди то ри ју ма, већ че сто и глав них по ли тич ких чи нила ца. 
Та ко је у је ку За лив ског ра та аме рич ки се кре тар од бра не Дик Чеј ни на 
кон фе рен ци ји за штам пу из ја вио – “Не мам ко мен тар у вези са си ту а-
ци јом у Ира ку. Је ди не ин фор ма ци је ко ји ма рас по ла жем до ла зе са CNN 
–а “. Не мо же се го во ри ти о све при сут но сти ме ди ја а да се не спо ме не 
ме диј ски ги гант CNN ко ји је осно ва о сре ди ном 80-тих у Атлан ти (Џор-
џи ја) ми ли јар де р Те д Тар не р. Ова ста ни ца је за крат ко ври је ме пре у зе ла 
при мат у од но су на сво је кон ку рен те и мно го ста ри је ТВ ку ће – ABC, 
CBS и NBC. 

Веза из ме ђу ма сов них ме ди ја и вла да ју ћих ели та нај ка рак те ри-
стич ни је се мо же са гле да ти кроз њи хов од нос у САД. Пре ма аме рич ком 
ауто ру Ге ри ју Але ну, осно ву аме рич ког еста бли шмен та пред ста вља ор-
га ни за ци ја ко ја се зо ве Са вјет за ино стра не по сло ве (Co un cil for Fo re ign 
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Re la ti ons), ко ји са чи ња ва око 2400 нај у ти цај них по је ди на ца из по слов-
ног сви је та, те чланови вла да, ака де ми ја, ма сме ди ја, адво ка ту ре итд. 
Од 1921. го ди не од ка да по сто ји, Са вјет, пре ма Але ну, пре суд но ути че 
на по ли ти ку САД. Од 1952. го ди не сви пред сјед нич ки кан ди да ти, сем 
Гол двор та 1964. и сви пред сјед ни ци осим Ро нал да Ре га на 1980. и 1984. 
го ди не, би ли су чла но ви по ме ну тог Са вје та. Пре ма го ди шња ку Са вје та 
за 1985. го ди ну од 2 376 чла но ва, 250 су но ви на ри и оста ли ме диј ски 
из вр ши о ци. Ди рек то ри нај по зна ти јих днев ни ка – The New York Ti mes, 
Was hing ton Post, као и мно гих ТВ ком па ни ја, ко ји су по пра ви лу чла но-
ви Са вје та, спро во де до го во ре ну по ли ти ку и пру жа ју по др шку вла ди. 
Ви је сти ко ји ови ме ди ји об ја вљу ју пот пу но су у скла ду са ре дак циј ском 
по ли ти ком, што бит но сма њу је сло бо ду но ви на ра и пре тва ра их у обич-
не из вр ши о це по сла. Но ви нар Елис Вајд нер би то ре као ова ко: “Чи ње-
ни ца је да ве ћи на уред ни ка и но ви на ра за по сле них у Тај мсу, Њу сви ку 
итд. и ве ћи на про ду це на та, ре пор те ра и ко мен та то ра у тв мре жа ма NBS, 
CBS и ABC, пре у зи ма ви је сти и ства ра сво је ста во ве у скла ду са Њу-
јорк Тај мсом. Тех нич ки узе то то су из вр сне но ви не, али бо де очи то што 
ве ћи ну ви је сти тај лист до но си у пот пу ној са гла сно сти са по ли ти ком 
сво је ре дак ци је. Да ли то спу та ва но ви на ра је из ли шно пи та ње, јер је 
са свим очи то да у су да ру ин те ре са и исти не стра да исти на” Са вјет је од-
мах на кон свог осни ва ња по кре нуо гласило Fo re ign Af fa irs, ко ји се да нас 
сма тра во де ћим ча со пи сом у САД и јед ним од глав них ка на ла ути ца ја 
на јав но мне ње. До не кле, слич ну ели ти стич ку ску пи ну пред ста вља ју и 
Бил дер бе рг гру па, осно ва на 1954. у Хо лан ди ји. Три ла те рал на ко ми си-
ја је осно ва на ок то бра 1973. Због то га и не чу ди што је ве ћи на ви је сти 
ра зних ТВ мре жа ско ро ин ден тич на и што не ма ве ћих су ко ба ста во ва. 
Аме рич ке те ле ви зиј ска и филм ска ин ду стри ја су још 1994. го ди не пред-
ста вља ле 40 про це на та цје ло куп ног свјет ског тр жи шта ове гра не еко но-
ми је, и ти ме биле дру ги по ре ду из вор де ви за за САД. Желимоликон-
тролисатидруштвоморамоконтролисатиинформације - мо гла би 
би ти јед на од кри ла ти ца тих ели та. Иако су во де ћи ме ди ји по слу жи ли 
као про па ганд но сред ство аме рич ке вла де и вој ске, они није су постали 
ис кљу чи во про па ганд ни ин стру мент др жа ве. При је би се мо гло ре ћи да 
нај ве ће ко мер ци јал не мре же тре ба пр вен стве но сма тра ти фи нан сиј ским 
ма ши не ри ја ма ко је же ле гле да ност, а ти ме и про фит. Ако је рат по пу ла-
ран, он да ће у по тра зи за ви со ком гле да но шћу ТВ ку ће еми то ва ти по-
зи тив ну сли ку ра та, ели ми ни шу ћи при том кри тич ке ста во ве. У САД је 
ан ти а рап ска про па ган да по стала ве о ма тра жен ко мер ци јал ни про из вод 
та ко да се и ди је ло ви одје ће про да ју у про па ганд не свр хе. Јед на ти ра-
жна ма ји ца при ка зу је аме рич ког ма рин ца ко ји је упе рио пу шку у Ара па 
обо ре ног на зе мљу, са нат пи сом – »По што ти је сад наф та.« На другој 
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ма ји ци је пи са ло – »До ђи у вој ску, по сје ти за ни мљи ва мје ста, упо знај 
за ни мљи ве љу де и убиј их«. 

У САД се из два ја ју три во де ћа на ци о нал на ли ста – New Jork Ti-
mes, Wall Stre et Jo ur nal i U.S.A. To day - и не ко ли ко дру гих ко ји те же да 
то бу ду – нпр. Was hing ton Post и Los An ge les Ti mes – ко ји се ме ђу соб но 
над ме ћу и за јед но са оста лим но вин ским аген ци ја ма и вла дом од ре ђу-
ју про грам ра да оста лим штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма. То су 
углав ном елит не ор га ни за ци је ко је су бли ско по ве за не са кор по ра тив-
ним кру го ви ма и вла дом и те же да све ду од ре ђе не рас пра ве и ис тра-
жи вач ку рев ност у окви ру при хва тљи вих па ра ме та ра те ели те. У САД 
да нас по сто ји око 1700 днев них но ви на, 11000 ча со пи са, 9000 ра дио и 
11000 ТВ ста ни ца, за тим 2500 из да вач ких ку ћа ко је из да ју књи ге и 7 
филм ских ку ћа. Свим овим ме ди ји ма вла да све га 50 вла сни ка.

Еска ла ци ја ра та у Ви јет на му у пе ри о ду 1965 – 1967. нај бо ље је 
по ка за ла ка ко је ко мер ци јал на ТВ мре жа у об ли ко ва њу ин фор ма ци ја 
кон ти ну и ра но би ла на ли ни ји ад ми ни стра ци је. Ви је сти су из гле да ле као 
про ду же на ру ка вла ди них обра зло же ња и са оп ште ња. Иако се и код ку-
ће и у сви је ту ра ђао огро ман та лас опо не на та ра ту, те ле ви зиј ска мре жа 
би ла је на му ка ма да гле да о це изо лу је од тог ути ца ја. То ком За лив ског 
ра та (1990 – 1991) аме рич ки ко мер ци јал ни еми те ри, са да ви ше не го 
икад ре клам но ор јен ти са ни и цен тра ли зо ва ни, би ли су још функ ци о-
нал ни ји као вла дин про па ганд ни сер вис. Ве о ма мла ко су про те сто ва ли 
због слу ча је ва гру бе цен зу ре, ла ко вјер но су при хва та ли ла жне про па-
ганд не тврд ње и уло гу у про па ганд ном хо ру по ма жу ћи про да ју ра та. 
Ко мер ци јал ни ме ди ји су са жа ље њем кон ста то ва ли да рат не сце не и 
из вје шта ји није су по го дан ам би јент за ре кла ми ра ње, па су за то са ен-
ту зи ја змом по ку ша ли да ис фа бри ку ју та кву атмосферу и рат при ка жу 
као уз бу дљи ву, естет ски и тех нич ки атрак тив ну игру. Дру штва обич но 
по ди жу нај ве ће спо ме ни ке оно ме што њи хо ва кул ту ра нај ви ше вред ну-
је. Ку ле бли зна ки ње Свјет ског тр го вин ског цен тра, као нај ви ше гра ђе-
ви не у Њујор ку, ина че по зна тим по ви со ким згра да ма, би ле су сва ка ко 
мо ну мен тал не. По сма тра но из тог угла, за XXI ви јек у САД су оне би ле 
екви ва лент ве ли кој пи ра ми ди у древ ном Егип ту или мо жда ка те дра ли 
у Шар тру, у сред њо вје ков ној Фран цу ској. Свјет ски тр го вин ски цен тар 
је сим бо ли зо вао сло бод но тр жи ште, по све ћен ин сти ту ци ји чи ја је цен-
трал на ак тив ност тр го ви на. Јер, до ми нант ни пла не тар ни ме тод ор га ни-
зо ва ња еко ном ских ак тив но сти, а то је тр жи ште, за у зи ма ви со ко мје сто 
у аме рич ком дру штву. Умјет ност ши ре ња гла си на ко ја је по во дом тог 
до га ђа ја до шла до из ра жа ја илу стру ју мно ги при мје ри: те ро ри стич ки 
на пад од 11. сеп тем бра 2001. го ди не је про ре као још Но стра да мус, те-
ро ри сти су за тро ва ли во ду у САД, то ком на па да је је дан по ли ца јац на 
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да сци од сур фо вао низ 82 спрат WTC (Свјет ског тр го вин ског цен тра) и 
пре жи вио, мла ди Ав га ни ста нац је бив шој дје вој ци ја вио да ни ка ко не 
ле ти ави о ном 11. сеп тем бра. У да ни ма на кон овог до га ђа ја  мно жи ле су 
се број не при че и гла си не ко је су се ве ли ком бр зи ном про ши ри ле у јав-
ност, пот по мог ну те при је све га ин тер не том, не ке од њих по при ма ју ћи 
ста тус ур ба них ле ген ди. Да кле ни је би ло слу чај но што су за ме те те-
ро ри ста иза бра ни Ва шинг тон, као по ли тич ки, и Њујорк као еко ном ски 
цен тар. У ин тер вјуу од 7. ок то бар 2001. Оса ма бин Ла ден, из ме ђу оста-
лог, ка же: “Оно што САД да нас пре жи вља ва ју ма ли је дио оно га што 
ми до жи вља ва мо већ де се ти на ма го ди на. Ово по ни же ње и пре зир наш 
на род до жи вља ва пре ко 80 го ди на ... Али ка да мач пад не на САД, по сли-
је 80 го ди на, хи по кри зи ја по ди же сво ју ру жну гла ву об ја вљу ју ћи смрт 
уби ца ко је су се по и гра ва ле кр вљу, ча шћу и све ти ли шти ма му сли ма на. 
Нај ма ње што се мо же ре ћи за те љу де је сте да су ли ше ни мо ра ла,” Сли-
ке де сан та на град Кан да хар, ко јим је рат у Ав га ни ста ну от по чео, уни-
ште них та ли бан ских ци ље ва, ухва ће них те ро ри ста и њи хо вог бјек ства 
у пла ни не, сним ке ави о на у ак ци ји, би рао је и слао Пен та гон, та ко да 
је рас по ло же ње јав ног мне ња за ви си ло од ин фор ма ци ја из са мо јед ног 
из во ра, чи ме је де мон стри ра но ка ко би тре ба ло да из гле да објек тив но 
из вје шта ва ње у бу дућ но сти, а све евен ту ал не ди ле ме рас пр шио је порт-
па рол Би је ле ку ће, Ари Флај шер, са вје ту ју ћи глав не уред ни ке “…да у 
овим вре ме ни ма Аме ри кан ци мо ра ју да па зе шта при ча ју и шта ра де.” 
Про ток ин фор ма ци ја пре ко ин тер не та је дје ли мич но цен зу ри сан, док 
је Ва шинг тон вр шио сна жан при ти сак на стра не ме ди је да не еми ту ју 
ин тер вјуе та ли бан ских во ђа, чак зах ти је ва ју ћи од ка тар ских вла сти да 
оне мо гу ће рад ТВ ста ни це Ал Џа зи ра.” 

Го ди не 1995. кан ди дат за аме рич ког пред сјед ни ка Л.Алексан дер, 
за по чео је сво ју кам па њу на ин тер не ту, док да нас сви кан ди да ти има ју 
вла сти те web-стра ни це са ко јих се ша ље њи хо ва по ру ка и при ку пља ју 
до на ци је за кам па њу. Пред сјед ник Ре пу бли кан ског на ци о нал ног ви је-
ћа из ја вио је 2000. да “Ин тер нет пред ста вља фун да мен тал ни по мак у 
сми слу ко му ни ка ци је и ор га ни за ци је”. Слич но рас по ло же ње од је ки ва ло 
је и у ри је чи ма пред сјед ни ка Де мо крат ског на ци о нал ног ви је ћа: “Де мо-
крат ски кан ди дат ће има ти ви ше мо гућ но сти да пре ко са ста ја ли шта 
као што су chat-со бе на ин те р не ту раз го ва ра ју ди рект но са аме рич ким 
на ро дом”. 25 

По Н. Чом ском, » САД су исто вре ме но нај сло бод ни је дру штво на 
сви је ту, а са дру ге стра не де мо кра ти ја у САД има сво ја там на мје ста 
- нај сло бод ни је је исто вре ме но и јед но од нај ду бље ин до ктри ни са них 
дру шта ва сви је та«, што по ње му ни је ни шта па ра док сал но. Јер, баш 
25 Масовни медији и демокрација. 181, 
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за то што је сло бод но, њи ме се мо ра вла да ти пу тем пер фид не ин док-
три на ци је а не пу тем го ле си ле као што се вла да у не сло бод ним то та-
ли тар ним и ауто ри тар ним ре жи ми ма. Број ним вој ним и ху ма ни тар ним 
ин тер вен ци ја ма САД на сто је да про ши ре свој ути цај у сви је ту, а у том 
сми слу руково де се сље де ћом ло ги ком: САД мо ра ју ис тра ја ти у свом 
исто риј ском за дат ку је ди не су пер си ле, док се при то ме окре ћу дру ги-
ма да пла ћа ју ра чу не одр жа ва ња свјет ског ре да и ми ра. Свје до че ћи 
пред Кон гре сом, по моћ ник др жав ног се кре та ра Ло ренс Иглбер гер је 
об ја шња вао да ће Но ви свјет ски по ре дак, ко ји се по ја вљу је, ба зи ра ти 
на не кој вр сти но вог изу ма у спро во ђе њу ди пло ма ти је –“ та ко што ће 
дру ги пла ћа ти тро шко ве ин тер вен ци ја САД у одр жа ва њу ре да.” Ти ме 
се по твр ђу је те за да су УН од осни ва ња би ле у дис про пор ци ји из ме ђу 
име на и ин ге рен ци ја, из ме ђу оно га de ju re и оно га de fac to. Чи ње ни ца 
је да је аме рич ка вој на си ла са го ди шњим вој ним бу џе том од пре ко 500 
ми ли јар ди до ла ра нај ја ча свјет ска си ла. Тре нут но САД има сво је сна ге 
у око 40 др жа ва сви је та. Та ко ђе је ја сно да, и по ред ова ко им по зант не 
вој не си ле, кре а то ри по ли ти ке САД мо ра ју при бје га ва ти про па ганд ним 
тех ни ка ма ка ко у сви је ту та ко и код ку ће, у че му им на рас по ла га њу 
сто ји не слу ће на моћ да на шњих ме ди ја, ка ко би у јав ном мне њу сте кли 
по др шку за сво ју по ли ти ку. Ис ти че се, на при мјер, да су од лу ке о ин-
тер вен ци ји САД у Ни ка ра гви, о бом бар до ва њу Ира ка, бо сан ских Ср ба, 
СРЈ, итд. има ле упо ри ште у ста во ви ма аме рич ког јав ног мне ња. Већ за 
ври је ме Ри чар да Ни ксо на по ста ви ће се пи та ње да ли он уоп ште вла да 
или му је са мо ста ло да бу де пред сјед ник. По ло жај САД у сви је ту гло-
ба ли за ци је, ра сту ћег те ро ри зма и кре и ра ња но вог свјет ског по рет ка, као 
не при ко сно ве ног ар би та ра у рје ша ва њу свих кри зних си ту а цу ја у сви-
је ту, са хе ге мо ним по ло жа јем у НА ТО –у, свјет ски жан дар број је дан, 
или но си лац сло бо де, де мо кра ти је и про спе ри те та, као што се мо же 
за кљу чи ти, пред ста вља ком би на ци ју фи нан сиј ских и по ли тич ких ели та 
ко је пу тем ма с-ме ди ја кре и ра ју сви јет ка кав же ле. Мул ти на ци о нал ни 
ги гант Џе не рал елек трик са око 250 000 за по сле них ба ви се про из вод-
њом рат них ави о на, али је исто вре ме но и вла сник по пу лар не TV NBC, 
као и ди је ла ак ци ја у фран цу ским и аме рич ким ме ди ји ма, што је са мо 
је дан од при мје ра фи нан сиј ско-по ли тич ке ели те ко ја кре и ра од ре ђе на 
ми шље ња јав ног мне ња пре ма сво јим по тре ба ма. 

Пер фид ност про па гад ног дје ло ва ња у САД до сти гла је пра ву вир-
ту о зност, гдје се под фор ма ма по ли тич ког мар ке тин га, PR аген ци ја и сл., 
а пу тем ма сме диј ског про сто ра мо же по сти ћи го то во све. „Аме рич ки 
по ли ти ча ри во ле да се по зи ва ју на аме рич ки сан. Аме рич ки сан ствар но 
по сто ји и ве ћи на нас га има. До бар је то сан, то ли ко до бар да га мно ги 
дру ги ши ром сви је та при жељ ку ју за се бе. Ка кав је то сан? Аме рич ки 
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сан је сан о то ме шта све љу ди мо гу у дру штву у ко јем сва ки чо вјек мо-
же да се под стак не да да све од се бе, да по стиг не што нај ви ше мо же, а 
да за на гра ду во ди ла го дан жи вот. Сан о то ме да не бу де вје штач ких пре-
пре ка на пу ту лич ног ис пу ње ња. Сан по ко ме збир та квих по је ди нач них 
оства ре ња пред ста вља ве ли ко дру штве но до бро – дру штво сло бо де, јед-
на ко сти и уза јам не со ли дар но сти. Сан о то ме да смо зви је зда во ди ља 
сви је ту ко ји па ти јер ни је у ста њу да ис пу ни тај сан. То је сан, на рав но 
као уоста лом ни би ло ко ји дру ги, не да је тач ну сли ку ствар но сти.“ 

„У об ли ко ва њу ми шље ња јав но сти За пад, а на ро чи то САД ко-
ри сте раз ли чи та сред ства. Нео спор но је да де мо кра ти ја ни је ну жно 
ве за на за сло бо ду. Ну жне илу зи је су дио за пад не кул ту ре ко је под ра зу-
ми је ва ју про ми шље не и кон се квент не фор ме кон тро ле и про из во ђе ња 
раз ли чи тих об ли ка исти на ко је од го ва ра ју по ли тич ким и еко ном ским 
ели та ма. У САД по сто ји из вје сна тен зи ја ка да је ри јеч о са мој при ро ди 
вла сти. У де мо кра ти ји у прин ци пу вла да на род, али моћ од лу чи ва ња о 
нај ва жни јим обла сти ма жи во та на ла зи се у при ват ним ру ка ма ма ло-
број не ели те, што има да ле ко се жне по сле ди це по све ко ли ки дру штве-
ни по ре дак.” У вре ме ну у ко јем жи ви мо од по след њих де це ни ја 20. ви-
је ка – гло ба ли за ци ја и те ро ри зам. Обје су нам пред ста вље не као ве ли ки 
но ви фе но ме ни – пр ви је ис пу њен пре див ном на дом а дру ги ужа сним 
опа сно сти ма. Чи ни се да вла да САД игра цен трал ну уло гу у ши ре њу 
пр вог и бор би про тив дру гог, али ови об ли ци ствар но сти ни су са мо аме-
рич ки не го гло бал ни. Оно на че му се за сни ва ве ћи дио ана ли зе је сло ган 
Мар га рет Та чер (пре ми је ра Ве ли ке Бри та ни је у пе ри о ду 1979 -1990), а 
кој гла си, The re is no al ter na ti ve – не ма ал тер на ти ве. Та ко је ре че но да 
не ма ал тер на ти ве гло ба ли за ци ји, чи јим се за хтје ви ма мо ра ју по ко ри-
ти све вла де и не ма ал тер на ти ве уко ли ко же ли мо да оста не мо у бор би 
про тив те ро ри зма у свим ње го вим об ли ци ма. Су ве ре ни тет је тврд ња, а 
тврд ње зна че ве о ма ма ло осим уко ли ко ни су при зна те од стра не дру гих. 
Сна жни је др жа ве се пре ма сла би ји ма од но се та ко што их при ти ска ју 
да гра ни це др же отво ре ним за оне то ко ве или фак то ре про из вод ње ко-
ји су ко ри сни и про фи та бил ни за фир ме смје ште не у сна жним др жа-
ва ма –Гло ба ли за ци ја ни је суд би на, гло ба ли за ци ја се мо же об ли ко ва ти, 
јер оно што се кла сич но на зи ва по ли ти ком мо же се об ја сни ти на нов 
на чин. Осим Свјет ске бан ке и ММФ –а, по треб но је на ве сти и још не-
ке тер ми не и ор га ни за ци је ко је су се на мет ну ле као до ми нант не у овом 
про це су, као што су - ГАТТ- оп шти спо ра зум о ца ри на ма и тр го ви ни, 
НАФ ТА – спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни у Сје вер ној Аме ри ци ко ји је 
1992 пот пи са ла Ка на да, САД и Мек си ко, а омо гу ћа ва сло бо дан про ток 
ро бе, услу га и ула га ња, али не и љу ди из ме ђу тих зе ма ља. У гло бал ном 
сви је ту, моћ мо бил ног ка пи та ла, др жа ва и дру штве них по кре та, об ли ци 
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и пра ви ла ле ги тим не вла сти мо гу се рас па сти и дру га чи је по ста ви ти. То 
зах ти је ва про мје ну хо ри зон та, од на ци о нал ног пре ма ко смо по лит ском 
по гле ду. За што је гло ба ли за ци ја по ста ла та ко кон тро верз на? Отва ра ње 
пре ма ме ђу на род ној тр го ви ни мно гим је зе мља ма омо гу ћи ло знат но бр-
жи раст не го што би га ина че има ле. Због гло ба ли за ци је у мно гим се 
кра је ви ма сви је та да нас жи ви ду же не го при је и жи вот ни је стан дард 
ви ши. Гло ба ли за ци ја је сма њи ла осје ћај изо ло ва но сти у ве ћи ни зе ма ља 
у раз во ју и омо гу ћи ла им бр жи при ступ са вре ме ним на уч ним до стиг ну-
ћи ма. Ка ко гло ба ли за ци ја ни је успје ла сма њи ти си ро ма штво, та ко ни је 
успје ла ни ти оси гу ра ти ста бил ност. Кри ти ча ри гло ба ли за ци је оп ту жу ју 
за пад не зе мље за ли це мјер ство и у то ме има ју пра во. За пад не др жа ве 
при ти ска ле су си ро ма шне зе мље да уки ну тр го вач ке ба ри је ре, за др жав-
ши исто вре ме но вла сти те и спре ча ва ју ћи зе мље у раз во ју да из во зе сво-
је по љо при вред не про из во де, чи ме су им ус кра ти ле то ли ко нео п хо дан 
при ход од из во за.

У са вре ме ним де мо кра ти ја ма у прин ци пу вла да на род, али моћ 
од лу чи ва ња о нај ва жни јим обла сти ма жи во та на ла зи се у при ват ним 
ру ка ма. У об ли ко ва њу ми шље ња јав но сти ко ри сте се раз ли чи та сред-
ства, та ко да прои зи ла зи да де мо кра ти ја ни је ну жно ве за на за сло бо ду. 
За ма ски ра на иза син таг ме по ли тич ког мар ке тин га (и слич них), по ли-
тич ка про па ган да је пра те ћи са вре ме не тех но ло шке трен до ве и огром-
ну моћ ма сме ди ја у САД, сте кла не слу ће не мо гућ но сти ма ни пу ла ци је, 
ин док три на ци је, пер фид не по ли тич ке аги та ци је. Уз по моћ број них ПР 
аген ци ја, ра зних ло би ја, ве ли ког бро ја вла ди них НВО (GNGOs) отва ра-
ју се ве ли ке мо гућ но сти за на ме та ње же ље них ста во ва и увје ре ња. Уса-
вр ша ва ју се до пер фек ци је на че ла и тех ни ке про па ганд ног дје ло ва ња, а 
из јед на ча ва ње пој ма би рач и по тро шач ути че на сим би о зу по ли ти ке и 
еко но ми је ко ја та ко пра ти тренд са рад ње вла сти – ка пи та ла – ме ди ја.  
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Radenko SCEKIC

POLITICAL MARKETING IN THE GLOBALIZATION PERIOD – FOR 
EXAMPLE OF CONTRUES THE WESTERN EUROPE AND US

Summary

Met hods of pro pa gan da ha ve been si mi lar for cen tu ri es, but thanks to tec hno-
lo gi cal in no va ti ons tec hni qu es of ma ni pu la tion that sha pe  mas sa ges and send them 
to the pu blic ha ve been de ve lo ped. In ge ne ral, pro pa gan da af fects pu blic opi nion in 
or der to ma ke it adopt par ti cu lar po li ti cal and so cial ide as, sup port cer tain po li tics, 
aut ho rity or its re pre sen ta ti ve. Pu blic opi nion is ex pres sing of at ti tu des, for med by 
com mon ex pe ri en ce and in ter ac tion of in di vi du als in te re sted in a so cial is sue, with 
the pos si bi lity for the re sul ting ma jo rity to af fect the co ur se of ac tion when re sol ving 
that is sue. 

Pe o ple ru le in mo dern de moc ra ci es, in prin ci ple lent po wer to mo re de ci sion 
of the most im por tant re gi ons of li fe is at pri va te hands. Sin ce the re are dif fe rent 
in stru ments to sha pe pu blic opi ni ons, the re fo re it me ans that de moc racy isn’t ne ces-
sary tied to fre e dom. 

Ma sked be hind po li ti cal mar ke ting sin tagm (and li ne wi se), po li ti cal; pro mo-
tion fol lu way mo dern tec hno lo gic trends and lar ge po wer masmsme dia in US, has 
ob fa i ned im pon de ra ble pos si bi li ti es of of ma ni pu la tion, per fi di ons po li ti cal agi ta-
tion. With help of many PR agen ci es, va ri ors lob bi es, lar ge go vern ment NGOs, the re 
are gre at pos si bi li ti es to im po se pre pre mis ses and per su a si ons. 
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ВАЛОРИЗАЦИЈА ТРИ САКРАЛНА ОБЈЕКТА

Кул тур ни про стор Под го ри це од ли ку је се мул ти кул ту рал но шћу у 
нај ши рем сми слу ри је чи, јер ар хи тек ту рa ре ги стро ва них и за ко ном за-
шти ће них спо ме ни ка, кроз чију се разноликост очи та ва готово читава 
исто ри ја овог про сто ра, пред ста вља свједочанство о јед ном спе ци фич-
ном кул тур ном ми љеу.

Ме ђу спо ме ни ци ма кул ту ре ко ји су ре ги стро ва ни и за ко ном за-
шти ће ни, нај број ни ји су са крал ни спо ме ни ци, потом: про фа ни, ар хе о-
ло шки, фор ти фи ка ци о ни, ур ба не цје ли не, тех нич ки, ме мо ри јал ни, ет-
но ло шки и ста ри гра до ви.

Сви спо ме ни ци кул ту ре свр ста ни су у три ка те го ри је:
I ка те го ри је – спо ме ни ци од из у зет ног зна ча ја, II ка те го ри је – спо-

ме ни ци од ве ли ког зна ча ја и III ка те го ри је – зна чај ни спо ме ни ци.
Са крал ној ар хи тек ту ри, ко ја је један од нај бит ни јих сег мента кул-

тур не ба шти не Цр не Го ре, при па да 207 спо ме нич ких је ди ни ца – ма на-
стир ских ком плек са, цр кава и џа ми ја. На те ри то ри ји Под го ри це је ре ги-
стро ва но 40 не по крет них спо ме ни ка кул ту ре, од ко јих су 2 спо ме ни ка 
кул ту ре I ка те го ри је, 6 су II ка те го ри је, а 32 су III ка те го ри је (сакрални 
карактер има 22 споменика).1

Гра ди тељ ским објек ти ма са крал ног ка рак те ра на овом про сто-
ру ври је ме ни је би ло на кло њ е но кроз историју. На кон Дру гог свјет ског 
ра та вјер ски објек ти су би ли мар ги на ли зо ва ни од стра не др жа ве, пре-
пу ште ни де ва ста ци ји. Ка та стро фал ни зе мљо трес ко ји је за де сио Цр ну 
Го ру 1979. го ди не у знатној мје ри је оште тио ве ли ки број са крал них 
обје ка та, по себ но у сре ди шњ ем и ју жном ди је лу др жа ве. Међутим, ин-
те зив ним ак ци ја ма, уз ме ђу на род ну и до ма ћу по моћ, ве ћи на спо ме ни ка 

* Аутор је конзерватор u ЈУ »Музеји и галерије» Подгорица.
1 “Стање културне баштине Црне Горе”,  Министарство културе и медија, Подгорица 

2006.

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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је пот пу но или дје ли мич но са ни ра на. Де ве де се тих го ди на 20. ви је ка, са 
ожи вља ва њ ем вјер ског жи во та и оби ча ја, вра ћа ју се основ не функ ци је 
и на мје на са крал ним обје ка тима што до при но си њихо вој ре ви та ли за-
ци ји. У по сле дње ври је ме има мо че сте слу ча је ве на ру ша ва ња из во р но-
сти, аутен тич но сти са крал них обје ка та и умје сто по зи тив ног ефек та, 
ко ји у прин ци пу до ла зи са ожи вља ва њ ем вјер ског жи во та и об на вља-
њ ем функ ци ја вјер ских обје ка та, ра до ве на њиховој са на ци ји, без уче-
шћа стру чњ а ка из ин сти ту ци ја за шти те спо ме ни ка кул ту ре, ре зул ти ра ју 
не га тив ним по сље ди ца ма. То се не од но си са мо на ар хи тек ту ру, ко ја је 
нај у оч љи ви ја, већ сво ју из вор ност, не струч ном об но вом, гу бе и ико но-
ста си, жи во пи си, мо би ли ја ри цр кава, а и са м при род ни ам би јент спо ме-
ни ка, услед уно ше ња еле ме на та ко ји ми је њ а ју или на ру ша ва ју до ку мен-
та ци о ну и исто риј ску ври јед ност на уч но ва ло ри зо ва ног објек та.

ЦР КВА СВЕ ТОГ ЂОР ЂА

Исто ри јат цр кве 
 
Цр ква Св.Ђор ђа на ла зи се на ју жној стра не под нож ја бр да Го ри це, 

на при род ној за рав ни. Спа да у спо ме ник кул ту ре II ка те го ри је - спо ме ни к 
од ве ли ког зна ча ја и за ко ном је за шти ће на Рје ше њ ем За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Цр не Го ре бр. 01-1146 од 08. 09. 1961. го ди не.

Исто риј ски из во ри не пру жа ју ег закт не по дат ке о вре ме ну по-
стан ка цр кве, али по стил ским ка рак те ри сти ка ма она при па да гру пи 
пре ро ма нич ких цр кве них гра ђе ви на ко је су да то ва не у пе ри од од 9. до 
11. ви је ка. Сво јим ар хи тек тон ским рјешењем ве о ма је слич на при мор-
ским цр ква ма то га вре ме на. Пр ви пи са ни по да ци о Св.Ђорђу по ти чу тек 
из 18. ви је ка.2

То је јед но брод на гра ђе ви на са по лу кру жном ап си дом на ис точ ној 
и вра ти ма на за пад ној стра ни цр кве. За сво ђе на је по ду жним по лу о бли-
ча стим сво дом, док је над цен трал ним ди је лом на о са над ви ше на сли је-
пим ку бе том че твр та стог об ли ка. Њен пр во би тан из глед дје ли мич но је 
из ми је њ ен ка сни јим об но ва ма вр ше ним у не ко ли ко на вра та.

По са чу ва ном пре да њу, Сте фан Не ма ња се ро дио у ста рој Риб ни-
ци 1114. го ди не и кр штен је у цр кви Св.Ђор ђа, ко ја је та да би ла ка то-
лич ки храм, што нас на во ди на ми шље ње, по ред оста лих чи њ е ни ца, да 
је цр ква са гра ђе на при је тог да ту ма.3

2 А.Дероко, Црква св.Ђорђа у Подгорици, Народна старина 29, Загреб 1934.
3 “До коначног опредијељења за Исток дошло је тек пред крај Немањине владавине... 

Касније Немања подиже  манастир Св.Ђорђа, близу Раса. Није ли он култ Св.Ђорђа 
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Још је дан по да так ко ји го во ри у при лог о ста ро сти цр кве је и 
об лик ку бе та ко је не из ла зи из сре ди не кро ва ка ко је то уоби ча је но за 
слич не гра ђе ви не, већ су боч не фа са де, на сје вер ној и ју жној стра ни, из-
диг ну те у ма ле над зид ке ко ји су по кри ве ни јед но слив ним кро вом ко со 
пре ма ва ни. Ова кво рје ше ње кро ва и ку бе та је до би ло свој де фи ни ти ван 
об лик на ма на сти ру Сту де ни ца, па се сма тра да је цр ква Св.Ђор ђа из-
гра ђе на мно го при је Сту де ни це.4

Ни за њ ем сто ље ћа, не су мљи во је да цр ква ни је за др жа ла пр во-
би тан об лик, по себ но на те ри то ри ји гдје су по сто ја ла мно га исто риј-
ска пре ви ра ња, су ко би и не ми ри. Промјене су настајале и под ути ца јем 
при род них фак то ра- зуб вре ме на, вре мен ске при ли ке, на ко је се ни је 
мо гло ути ца ти. По зна то је да је 1856. ру ше на и скр на вље на од стра не 
Ту ра ка, 1879. је слу жи ла као ма га цин тур ској вој сци и та да је све ври-
јед но из ње од не ше но.5

При пра та је до зи да на са за пад не стра не, 1880. го ди не, ка да је по-
ста вљен и зво ник6, а на са чу ва ној фо то гра фи ји из 1929. го ди не мо же се 
ви дје ти да је зво ник био смје штен са свим уз ку бе на за пад ној стра ни. 
Зво ник и ку бе су сру ше ни за ври је ме пре прав ке цр кве 1931. го ди не, ка-
да је из ми је њ ен њен из глед дози ђива њ ем осмо стра не ку по ле од бе то на 
у ко ју су угра ђе ни оста ци ста рог ку бе та7, ко је је би ло глав на од ли ка и 
спе ци фич ност цр кве Св.Ђор ђа.

Ре кон струк ци ју пр во бит ног из гле да цр кве је ура дио А. Де ро ко 
ко ји твр ди, на осно ву струк ту ре зи до ва, да је за пад ни зид под зи дан, а 
оста ли зи до ви ози да ни круп ним те са ним ка ме њ ем узе тим са Ду кље, 
што се и са да мо же ви дје ти на цр кви. За уду бље ње у ју го за пад ном зи ду, 
ис под ку бе та, ко је је та ко ђе ози да но ка ме њ ем са Ду кље, ка же да је «као 
не ка гроб ни ца».8

понио са собом још из дјетињства, из Дукље»? Б.Шекуларац, Свети Ђорђе испод 
Горице, Титоград 1985.

4 А.Дероко, Црква св.Ђорђа у Подгорици, Народна старина, бр.29, Загреб 1932.
5 «Православци су израдили допуштење да рашире овај храм и већ су били отпочели 

радњу, али  Турци исте године, 15. маја, жестоко нападну на раднике и оштете 
не само оно што је било почето него су староме храму велику штету учинили и 
оскрнавили га». И.Јастребов, О православним српским старим и новим црквама 
у Скадарском округу, Гласник СУД 48, Београд 1880. Б.Шекуларац, Свети Ђорђе 
испод Горице, Титоград 1985.

6 «Православна општина подгоричка подигну овај звоник свемогућем Богу на славу и 
светоме великомученику Георгији у знак свога ослобођења 27. јануара 1879. године. 
Под владом Његовог Височанства господара књаза Николе 1-ог. У Подгорици 1880.
године». – натпис на звонику

7 Б. Шекуларац, н. д.
8 Арх. Јован Нешковић оставља могућност да је то мјесто било крстионица и даје нам 

њене димензије: 0,67x1,34x2,00м

Валоризација три сакрална објекта
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Ин те ре сант на је чи њ е ни ца да у ол та ру цр кве по сто ји је дан по-
кло пац на по ду ко ји за тва ра отвор ко ји, по ле ген ди ко ја кру жи у на ро ду, 
во ди у под зем ни ход ник до оста та ка Ду кље, и ко јим су мо на си у слу ча ју 
опа сно сти мо гли по бје ћи из цр кве.9

Жи во пис у цр кви при па да 16.ви је ку и по сво јој стил ској по ду-
дар но сти и бли ско сти са од ре ђе ном гру пом спо ме ни ка по твр ђу је сво-
ју ста рост. По ред ико но граф ских и стил ских слич но сти исто вјет на је и 
сли кар ска тех ни ка – по ста вља ње гра ви ра ног и сли ка ног цр те жа, по сту-
пак у сли кар ском из во ђе њу и иста па ле та бо ја и код цр кве св.Ђор ђа и у 
ма на сти ру Мо ра чи. Раз ма тра ју ћи хро но ло шки од нос на стан ка жи во пи-
са у цр кви Св.Ђор ђа и цр кви Ус пе ња Бо го ро ди це у Мо ра чи, по ла зе ћи 
од уса вр ше но сти ком по зи ци о них рје ше ња и зре ли јег сли кар ства, угла-
ђе ни је фор ме у Мо ра чи, оправ да но је њего во ра ни је да ти ра ње од Мо ра-
че. Са др жај жи во пи са при ла го ђен је ма лом про сто ру, сце не су ис при-
ча не јед но став но, на упро шћен на чин чо вје ка по зног сре дњ ег ви је ка. У 
искре но сти те на ив не на ра ци је и у ко ло ри ту жи вих бо ја ле жи драж ових 
сли ка. Без об зи ра на ста ње у ко ме се на ла зе (оште ће ност бо је ног сло ја 
и пре кри ве ност ча ђу) као и скром не сли кар ске од ли ке, не мо же им се 
од ре ћи со лид ност тех ни ке ко јом су из ве де не.10 

Су де ћи пре ма на бро ја ним сценама овог жи во пи са ко ји ско ро у 
цје ли ни да је В.Пет ко вић, мо же се за кљу чи ти да су у њего во ври је ме оне 
би ле у со лид ном ста њу.11 

На осно ву са чу ва ног нат пи са, ико но стас цр кве ра ди ла су бра ћа 
Ђи нов ски 1881.го ди не.12  

9 Б. Шекуларац, н. д.
10 А.Сковран, Фреске св.Ђорђа под Горицом, Старине Црне Горе III-IV, Цетиње 1965/66.
11 “Црква у Подгорици о којој нема никаквих хисторијских података. Г. 1747 приложено 

јој је једно руско јеванђеље. За њу је г. 1764 радио једну икону зограф Петар. Живопис 
њен, очуван само у горњим дјеловима, чини утисак да је из XVI-XVII века. На 
северном зиду у доњој зони сачуване су три слике које илуструју: «Мучење св.Ђорђа 
на точку», «св.Ђорђе у тамници» и «Мучење св.Ђорђа у кречани». Сачуване су и слике 
које илуструју циклус «Страдање Христово», «Тајна вечера», «Издајство Јудино», 
«Христос пред Пилатом», «Одрицање Петрово», «Кајање Петрово», «Распеће». Од 
слика Великих празника сачуване су: «Благовести», «Сретење», «Улазак Христов 
у Јерусалим», «Васкрсење Лазарево», «Преображење» и «Вазнесење» (последње 
четири сцене у олтару) и «Васкрсење из ада» (у простору кубета). У калоти кубета је 
насликан Исус Христос Пантократор, а испод њега «Небеска литургија». У тамбуру 
кубета су насликани пророци. У пандатифима кубета су слике еванђелиста: Матеј (Ј.З.), 
Јован (Ј.И.), Марко (С.З.) и Лука (С.И.). Црква је једнобродна базилика са кубетом, 
чија калота почива директно на пандатифима 1505. Чини утисак врло старе цркве. 
Вероватно је била првобитно католичка. У њој је, како изгледа, Немања примио прво 
своје крштење. У току година црква је много преправљана.“ Др.Владимир Петковић, 
Преглед црквених споменика кроз повесницу Српског народа, Београд 1950.                                                    

12 Др.Чедомир Марковић, Др.Рајко Вујичић, Споменици културе Црне Горе.
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По бо га ству би бли о те ке цр кве Св.Ђор ђа еви дент но је ко ли ко је 
она би ла по што ва на и да ри ва на ври јед ним књ и га ма, на ро чи то од стра-
не Ру си је.13

Нај зна чај ни ја су два Пра знич на ми не ја из штам па ри је Бо жи да ра 
Ву ко ви ћа Под го ри ча ни на, је дан из 1538. го ди не са из у зет ним илу стра-
ци ја ма и ор на мен ти ма у бо ји (ко ји се са да на ла зи на стал ној из ло жбе-
ној по став ци Му зе ја гра да Под го ри це) и дру ги, без да ту ма, са исто та ко 
из ван ред ним илу стра ци ја ма ко је су ка рак те ри стич не за књ и ге Бо жи да-
ра Ву ко ви ћа ко ји је на по се бан на чин био ве зан за Под го ри цу и цр кву 
Св.Ђор ђа и сво ју на кло ност из ка зи вао бо га тим по кло ни ма. Цр кви је осим 
Пра знич ног ми не ја по кло нио и ве ли ки сре бр ни та њ ир са фло рал ним ор-
на ме ти ком и гр бом са при ка зом ла ва у сре ди ни, рад ве не ци јан ских мај-
сто ра, и цр кве ни вез за на лоњ са три ме да љо на на ко јим су пред ста ве Бо-
го ро ди це, св.Бар то ло ме- ја и св.Ро ка. Ови екс по на ти 
не про цје њ и ве ври јед но- сти, та ко ђе су дио стал не 
из ло жбе не по став ке Му- зе ја гра да Под го ри це.

Празничниминеј Црквенивез Сребрнитањир

На ши рем про сто ру око цр кве је гро бље ко је је слу жи ло за са хра-
њ и ва ње до 1950.го ди не. Не по сред но уз цр кву на ла зи се ви ше над гроб-
них пло ча ста рог гро бља ко је су укра ше не раз ли чи тим сим бо ли ма и 
мо ти ви ма из ве де ним у плит ком ре ље фу. Овај дио је окру жен ка ме ним 
зи дом са чи је је за пад не стра не ула зна ка пи ја.

13 Библиотеку још 1715. године помаже Црногорска митрополија, преко владике Данила 
Петровића Његоша, шаљући јој књиге. У овој библиотеци књиге су углавном из 
18.вијека, из руских ћириличних штампарија, нарочито Москве и Кијева. Потребно је 
истаћи да су до ове библиотеке почетком 19.вијека долазиле и свјетовне књиге, што се 
види по Граматици италијанског језика «Ради употребленија илирическија јуности» 
од Викентија Лустена штампане у Бечу 1794. и књизи «Огледало» од Кирила Тетовца 
Пејчиновића, штампаној у Будиму 1816.године. И ова библиотека имала је књига из 
Теодосијеве штампарије из Млетака.

 «Стари књижевни фонд у Црној Гори», Скрипторији и манастирске библиотеке у 
Црној Гори, Цетиње 1989.
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СкицеА.Дерока  Фресканасводукуполе

Исто ри јат ра до ва на цр кви 

Цр ква Св.Ђор ђа не ма пр во би тан из глед, а пред ста вља је ди ни са-
чу ва ни спо ме ник ста ре Риб ни це и, по шту ју ћи зна чај њеног очу ва ња, 
не ко ли ко пу та су из во ђе ни ра до ви на њеној са на ци ји и об но ви. Зна мо 
да је 1880. го ди не до зи да на при пра та са источне стра не и по ста вљен 
зво ник. То ком 1931. го ди не, не струч ним ра до ви ма, на ру шен је и де ва-
сти ран пр во бит ни из глед цр кве. По ру шен је зво ник и ста ро ку бе, а на 
њего во мје сто са зи да на је ви со ка осмо стра на, ла жна ку по ла од бе то на 
и сви зи до ви оја ча ни бе тон ском опла том што, је из бри са ло вје ро ват не 
тра го ве ко ји би да ли од го во ре на мно га пи та ња. 

Ра до ви за по че ти 1963. го ди не, углав ном су би ли ис тра жи вач ки и 
при прем ни ра до ви за ре ста у ра ци ју објек та ко ји је, као што је већ ре че-
но, ви ше пу та пре пра вљан. Ис тра жи ва ња су оба вље на у на о су цр кве и 
спо ља око ап си де а ре зул та те ис тра жи ва ња об ја вио је ру ко во ди лац ра-
до ва ар хи тек та др Јо ван Не шко вић, ко ји на во ди:

«Пр во бит на цр ква св. Ђор ђа је јед но брод на гра ђе ви на код ко је је 
у да на шњ ем об ли ку по ду жни брод по де љен на два де ла: цен трал ни део 
из над ко га је ку по ла и ис точ ни тра веј за све ден по ду жним по лу о бли ча-
стим сво дом».14

14 Арх.Јован Нешковић, Старине Црне Горе III-IV, Цетиње 1965/66.
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Радовинацрквииз1966.године
 
 При ли ком ових ис тра жи ва ња уз ис точ ну стра ну објек та от кри ве-

ни су оста ци ста ри је гра ђе ви не на осно ву ко јих се за кљу чу је да цр ква 
Св.Ђор ђа ни је би ла пр ви обје кат по диг нут на овој ло ка ци ји. От кри ве но 
је да се за зи да ње цр кве ко ри стио ма те ри јал са ан тич ких обје ка та. Цр-
ква је са спољ не стра не оја ча на бе тон ском ма сом не у јед на че не де бљи-
не: на ап си ди де бљи не 15цм, на ју жном зи ду 22цм и на сје вер ном 30цм. 
Уста но вље но је да је из вр ше на про мје на и пре прав ка про зо ра при је не го 
је цр ква жи во пи са на у 16.ви је ку.

За кљу че но је да је за ре констук ци ју пр во бит ног из гле да цр кве 
нај зна чај ни је ура ди ти ре ста у ра ци ју ста рог ку бе та и уоп ште кро ва цр-
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кве. Об но ва ста рог ку бе та се по ка за ла мо гу ћом јер се рас по ла га ло 
ни зом по да та ка: фо то гра фи ја ма, тех нич ким сним ци ма и опи са ним то-
ком ра да.15

Ре ста у ра ци ја је за по че та 1966. го ди не у ор га ни за ци ји Му зе ја гра-
да Под го ри це по про јек ту арх. Ј.Не шко ви ћа и та да је по ру ше на ку по-
ла из 1931. го ди не и из вр ше на ре ста у ра ци ја ста рог ку бе та. По ред овог, 
оба вље ни су ра до ви на свим зи до ви ма цр кве ко ји су за вр ше ни тек 1972.
го ди не услед не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва. 1967. го ди не су на-
ста вље ни ре ста у ра тор ски ра до ви у ор га ни за ци ји За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре СРЦГ, ка да је за вр ше на ре ста у ра ци ја кро ва. Ре ста у ра-
тор ски ра до ви на зи до ви ма цр кве, фа са ди, тех нич ком и кон струк тив ном 
оси гу ра њу и на до зи да ној при пра ти за вр ше ни су 1972.го ди не, ка да је 
ура ђен и тро то ар око цр кве.

На кон за вр шет ка ра до ва на ар хи тек ту ри цр кве, де таљ но је сни-
мљен за те че ни жи во пис, ура ђе на кар то те ка и опис ста ња свих пар ти ја 
и сце на на уну тра шњ им зи до ви ма. Ра до ви на кон зер ва ци ји жи во пи са, 
услед ве о ма ло шег ста ња у ко јем се на ла зио, ра ђе ни су до 1980. го ди не. 
ка да је за вр ше но њихо во чи шће ње, оп ши ва ње и фик си ра ње али тех нич-
ка за шти та од вла ге оста ла је као про блем, због че га је нео п ход на че ста 
кон тро ла ста ња и цр кве и жи во пи са.16

15 Б. Шекуларац, н. д.
16 Подаци узети из Архива ЈУ»Музеји и галерије»Подгорице, чија је стручна екипа 

радила на овим санацијама.

Сондажнаистраживања
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МА НА СТИР ЋЕ ЛИ ЈА ПИ ПЕР СКА

Исто ри јат ма на сти ра

По не ким спо ме нич ким и ам би јен тал ним свој стви ма, је дан од 
нај зна чај ни јих и нај а трак тив ни јих спо ме ни ка на те ри то ри ји Оп шти не 
Под го ри ца је ма на стир Ће ли ја Пи пер ска са цр квом по све ће ном ро ђе-
њу Бо го ро ди це. На ла зи се 17 км сје вер но од Под го ри це, у се лу Го рњи 
Црн ци – Пи пе ри, смје штен на из ван ред ном по ло жа ју са чи је је за пад не 
стра не, у под нож ју, Бје ло па влић ка рав ни ца. Пре ма са чу ва ном пре да њу 
његов на ста нак се ве зу је за име св.Сте фа на чи је мо шти се чу ва ју у ма-
на стир ској цр кви. До шав ши у Пи пе ре, ка же пре да ње, пр во је за се бе 
по ди гао ма лу цр кву-ће ли ју ко ја и да нас по сто ји у скло пу ма на стир ских 
про сто ри ја и по ко јој је ци је ли ком плекс до био име, а ка сни је, уз по моћ 
мје шта на, и цр кву ко ју је по све тио све тој Го спо ђи.За све ца је про гла-
шен 1730. го ди не.

Сте фан Пи пе р ски је ма лу цр кву по ди гао 1637. го ди не, а вре ме ном 
се ма на стир до гра ђи вао и ши рио, та ко да се у ду жем вре мен ском пе ри-
о ду фор ми рао његов са да шњи из глед. По нат пи су ко ји се на ла зи из над 
ула зних вра та са зна је мо да је при пра та до зи да на 1815. го ди не, а зво ник, 
ку бе и дио ко на ка су по диг ну ти 1823. го ди не.

Oсноваманастира
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Цр ква по све ће на Ро ђе њу Бо го ро ди це је кр сто о бра зне осно ве са 

по лу кру жном ап си дом на ис точ ној и вра ти ма на за пад ној стра ни. За све-
де на је по лу о бли ча стим сво дом а на пре сје ку глав ног бро да и тран сеп та 
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Цртежисточнестранеманастира
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уз ди же се ку по ла окру глог там бу ра ко ја из ра ста ди рект но из кро ва. На-
кнад но је до зи да на ши ра при пра та, на за пад ној стра ни, као и зво ник на 
пре сли цу ко ји има два отво ра за зво на. Осви је тље на је јед ним про зо ром 
на ју жној стра ни, по јед ним про зо ром на пјев ни ца ма и ап си ди док се на 
ку бе ту на ла зе че ти ри про зо ра об ли ка пу шкар ни це. Због ја ких пи ла сте ра, 
њена уну тра шњ ост дје лу је из ду же но и уза но. До глав ног ула за се сти же 
при ла зним сте пе ни штем, а цр ква има и улаз са сје вер не стра не.17 

Ма на стир Ће ли ја Пи пер ска дје лу је ве о ма ру стич но јер је зи дан 
од не пра вил но сло же ног при те са ног ка ме на а чи не га објек ти: цр кве, 
три ко на ка од ко јих је у јед ном би ла јед на од нај ста ри јих шко ла на овом 
про сто ру и ви со ких зи до ва ко јима је огра ђен чи тав ком плекс.

Цр ква ни је жи во пи са на, а ико но стас ко ји се са да на ла зи у цр кви 
је нов и пред ста вља рад мо на хи ња из са мог ма на сти ра. 

Пр во бит ни ико но стас био је рад бра ће Ђи нов ски из 1902. го ди не, 
а њего ва кон зер ва ци ја је од ра ђе на 1999. го ди не у ЈУ »Му зе ји и га ле ри-
је» под ру ко вод ством Љ.Бра јо ви ћа, сли ка ра-кон зер ва то ра и исте го ди не 
је вра ћен. У то ври је ме је кон зер ви ран и Ћи вот св.Сте фа на Пи пер ског, 
екс по нат од пр во ра зед ног зна ча ја ко ји да ти ра из 1808.го ди не.18 Ћи вот 
је про на ђен у цр кви то ком са на ци о них ра до ва 1988.го ди не, а та да је 
за пи са но од стра не ко ми си је из Му зе ја Под го ри це да по сто ји у цр кви 
не ко ли ко кр сто ва од сре бра, из ра ђе них фи ли гран ски, са кра ја 19. ви је ка 
и је дан ма њи фонд штам па них књ и га.

Ћивотсв.СтефанаПиперског

17 Др Ч. Марковић, Др Р. Вујичић, Споменици културе Црне Горе, Нови Сад - Цетиње 
1997 стр.343.

18 Ћивот је конзервиран у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе на Цетињу, 
маја мјесеца 1999. године. Он представља изванредан споменик културе, веома је 
лијепо осликан флоралним орнаментима и украшен богатим дуборезом са позлатом. 
Поклопац је са унутрашње стране осликан представом Св.Стефана Пиперског, а по 
десном ободу поклопца исписани су основни подаци о свецу и иконописцу гдје је 
записано да га је радио поп Симеон, иконописац, 1808. године. 

 Аутор текста је учествовала у конзервацији иконостаса и ћивота св.Стефана 
Пиперског.
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Са на ци о ни ра до ви 

Изгледпријесанационихрадова



Садашњиизгледманастира 

По зна то је да се Ма на стир Ће ли ја Пи пер ска об на вљао 1823. го ди-
не али пре ци зни јих по да та ка о та да шњ ој са на ци ји не ма мо. Го ди не 1988.  
у ор га ни за ци ји ЈУ»Му зе ји и га ле ри је» Под го ри це ура ђе на је кон струк-
тив на са на ци ја и кон зер ва ци ја цр кве, са на ци ја ак тив ног ко на ка, до ве де-
на во да у ма на стир ски ком плекс и уве де на тро фа зна стру ја.

Пре ма та да шњ ем про јек ту са на ци је ко ји се чу ва у Му зе ју гра да 
Под го ри це, об у хва ће ни су објек ти: са ма цр ква-ће ли ја, два ко на ка и ку-
ћи ште нај ста ри је основ не шко ле на овом под руч ју. По ме ну ти објек ти, с 
об зи ром на исто риј ско-кул тур ну ври јед ност, ужи ва ју за шти ту дру штва 
јер је Ће ли ја Пи пер ска за ко ном за шти ће на као спо ме ник III ка те го ри-
је и о њој се ста ра Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре на 
Це ти њу.

1. Обје кат – Цр ква, нај ста ри ји дио у ма на стир ском ком плек су, пр-
во бит но је ра ђе на од ло мље ног ка ме на, сла га ног у не пра вил ним ре до-
ви ма спо је ним креч ним мал те ром. У осно ви ни је си ме три чан, већ на 
ис точ ној стра ни има укло пље ну про сто ри ју или ће ли ју. На објек ту су 
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по сто ја ле вер ти кал не пу ко ти не у зо ни про зо ра и дје ли мич но су по мје-
ре не кров не кон струк ци је. Из раз ло га ра ци о нал но сти, очу ва ња аутен-
тич них об ли ка и де та ља, као и раз ло га сте пе на про јект не се и змич но сти, 
из о ста ла је упо тре ба вер ти кал них сер кла жа у са на ци ји обје ка та као и 
упо тре ба ар ми ра но-бе тон ске пло че у рав ни кро ва, већ је упо тре бље на 
ар ми ра но-бе тон ска пло ча над по дру мом и при зе мљем. По ла зе ћи од за-
те че ног ста ња и по тре бе оја ча ва ња кон струк тив ног си сте ма пред лог са-
на ци је је об у хва тао:

- Раш чи шћа ва ње и укла њ а ње дје ло ва зи до ва, кров не и ме ђу спрат-
не др ве не кон струк ци је

- Из ра да ар ми ра но-бе тон ских пло ча над по дру мом и при зе мљем.
- Из ра да сер кла жа у ви си ни ме ђу спрат них та ва ни ца и у рав ни.
- Из ра да, об на вља ње кров не кон струк ци је.
- У про сто ри ји Ће ли је за мје на по да.
- Кр пље ње пу ко ти на и пр сли на и по по тре би ињек ти ра ње пар ти ја 

зи до ва и те ме ља емул зи јом на ба зи це мен та.
2. Обје кат – ко на к ко ји је у функ ци ји и ко ји са др жи су те рен ске и 

при зем не про сто ри је у ко ји ма се ста ну је. Ко нак је, као и оста ли објек ти 
Ма на сти ра, ра ђен од ло мље ног ка ме на у креч ном мал те ру. Си ме трич-
не је ква дра тур не осно ве, др ве не кров не кон струк ци је, а и ме ђу спрат на 
кон струк ци ја је др ве не гра ђе ко ја је би ла до тра ја ла. Пред лог са на ци је 
је об у хва тио:

- Раш чи шћа ва ње и ру ше ње дје ло ва зи до ва, кров не и та ван ске кон-
струк ци је.

- Из ра да ме ђу спрат не ар ми ра но-бе тон ске та ва ни це.
- Из ра да сер кла жа у ви си ни ви јен ца.
- Из ра да кров не кон струк ци је.
- Кр пље ње и ако се ука же по тре ба ињек ти ра ње пу ко ти на це мент-

ном емул зи јом. 
3. Обје кат дру гог ко на ка ко ји ни је био у функ ци ји и ко ји се са сто-

ји од при зе мља и спра та. Та ко ђе је из ра ђен од ло мље ног ка ме на у креч-
ном мал те ру. Др ве на кров на кон струк ци ја, као и ме ђу спрат на та ва ни ца 
од др ве та, пот пу но су до тра ја ле и дје ли мич но сру ше не и њихо ва пот пу-
на ре кон струк ци ја је би ла нео п ход на. Про јек том је пред ви ђе но: 

- Раш чи шћа вља ње и ру ше ње.
- Са на ци ја те ме ља.
- Из ра да но вих зи до ва.
- Из ра да мо но лит не пло че из над при зе мља.
- Из ра да сер кла жа и вер ти кал них ар ми ра но-бе тон ских ве за у 

угло ви ма.
- Из ра да кров не кон струк ци је.
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- По по тре би и си сте мат ско ињек ти ра ње те ме ља.
4. Обје кат ко ји је ван упо тре бе, ку ћи ште не ка да шње шко ле, пот-

пу но ру и ни ран и он се на но во гра ди, за др жа ва ју ћи ма њи анек си о ни дио 
као нај ста ри ји. Про јек то ван је са дви је ета же да би се об ли ков но ујед на-
чио са оста лим гра ђе ви на ма.19

Са на ци ја је успје шно из ве де на по про јек ту дипл.инг.Вла ди ми-
ра Стан ко ви ћа у ор га ни за ци ји «Му зе ја и га ле ри ја» Под го ри це, а под 
струч ним над зо ром Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 

МанастирЋелијаПиперска

МА НА СТИР ДАЈ БА БЕ 

Исто ри јат ма на сти ра

На са мом ру бу про стра не Зет ске рав ни це, на око 4км од Под го-
ри це, на ла зи се ма на стир Дај ба бе, смје штен на бла гој па ди ни Дај баб ске 
го ре. Име је до био по се лу у ко јем се на ла зи. Ма на стир је осно вао ка-
лу ђер Си ме он По по вић20 1897. го ди не, по све тив ши га Ус пе њу Бо го ро-
19 Подаци добијени из пројекта санације манастира Ћелија Пиперска који се чува у 

Музеју града Подгорице. 
20 Отац Симеон је рођен на Цетињу 1855. године. Завршио је духовну академију у 

Кијеву, гдје се замонашио 1887. године. Био је настојатељ манастира Врањине, потом 
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ди це. За из гра дњу цр кве ис ко ри шће на је плит ка, при род на, пе ћи на ко ја 
је при ла го ђе на цр кве ним по тре ба ма што чи ни осо бе ност и да је по се бан 
из глед овом ма на сти ру. По сто ји пре да ње ко је го во ри о нео бич ном до га-
ђа ју ко ји је на дах нуо ка лу ђе ра Си ме о на По по ви ћа да баш на том мје сту 
са гра ди цр кву.21

Про ши ра ва њ ем ка на ла пе ћи не фор ми ран је из ду же ни про стор 
око цр кве, док су у боч ним ка на ли ма фор ми ра ни па ра кли си, од но сно 
ка пе ле. Про стра ни три јем флан ки ран је са два ма сив на зво ни ка по диг-
ну та 1908.го ди не ис пред ула за у цр кву-пе ћи ну. Овај три јем и зво ни ци 
за јед но са раз у ђе ним кро вом по диг ну тим из над пе ћин ских ка на ла да би 
се спри је чи ло про ди ра ње вла ге, ујед но пред ста вља ју је ди не ви дљи ве 
пар ти је ма на сти ра.22

Зна мо да је ка лу ђер Си ме он за из гра дњу цр кве ис ко ри стио при-
род ни рас цјеп у сти је на ма ко ји се за вр ша вао не што ши рим про сто ром 
при род не пе ћи не ко ја је ми ни ра њ ем про ши ре на. Цр ква је ду гач ка 21,5 
ме та ра, ши ро ка око 2,5 ме та ра, са про сјеч ном ви си ном од око 3 ме тра. 
Ол тар ски про стор је од цр кве из диг нут са два сте пе ни ка као и цр ква од 
при пра те. На мје сти ма на ко ји ма су пе ћин ске не рав ни не би ле су ви ше 
из ра же не, зи до ви су мал те ри са ни. Од глав ног бро да цр кве ра чва ју се 
два кра ка про би је на у сти је ни ко ји чи не па ра кли се. Ће ли ја ка лу ђе ра 
Си ме у на, ко ја се да нас на ла зи у скло пу но вог ко на ка, би ла је уским под-
зем ним ход ни ком по ве за на са на о сом цр кве.

Ком плет ну уну тра шњ ост цр кве је осли као ка лу ђер Си ме он. Жи-
во пис је до ста скром не естет ске ври јед но сти, али оди ше то пли ном и 
јед но став но шћу фор ме. Због не пра вил не осно ве хра ма, у де ко ра ци ји 
ни је би ло мо гу ће ко ри сти ти ико но граф ски рас по ред. Огра ни чен уну-
тра шњ им про сто ром, ка лу ђер Си ме он је на сли као ли ко ве све та ца (из-
ме ђу оста лих, све тог Са ве и све тог Си ме о на Ми ро то чи вог), ис по сни ка, 
про ро ка, а на сво ду пред ста ву Хри ста и Бо го ро ди це у ме да љо ни ма. Не-
ви чан у по зна ва њу сли кар ских тех ни ка, ра дио је на су вом мал те ру, а 
не гдје и ди рект но на сти је ни. Због то га, а и услед вла ге ко ја је про ди ра-
ла кроз зи до ве цр кве, и ду го го ди шњ ег та ло же ња ди ма од сви је ћа, фре-

неколико година у Острогу и након тога почео зидати манастир Дајбабе. Протојереј 
Василије, Предобни старац Симеон из Дајбаба, Цетиње 1991.

21 По том предању, које је калуђер Симеон чуо за вријеме свог боравка у Острогу од 
једног дјечака из села Дајбабе који му је испричао да му се на том мјесту приказао 
(мјесто гдје је сада манастир било је неко старо гробље) човјек, окружен крстовима, 
са круном на глави, дуге косе и браде, а уз њега двоје дјеце са «џилитима», украшеним 
са крстовима. Човјек му је рекао да је на том мјесту био манастир и да ће га бити опет. 
Тај старац му је још рекао да је он био ђак једног светитеља, а касније владика у том 
старом манастиру.

22 Ч.Марковић, Р.Вујичић, Споменици културе Црне Горе, Нови Сад - Цетиње 1997.
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ско-жи во пис је да нас го то во у пот пу но сти уни штен. Ол тар ски дио од 
цр кве одва ја ико но стас са цар ским две ри ма. Пр во бит ни ико но стас ко ји 
је ка сни је за ми је њ ен, ура дио је и цр кви при ло жио по зна ти ико но пи сац 
Пе тар Чо ла но вић 1909.го ди не.

По соп стве ној же љи, отац Си ме он је са хра њ ен у са мој цр кви, а 
да нас се рас ко шни др ве ни ћи вот са њего вим мо шти ма на ла зи у ши ро кој 
ни ши укле са ној у зи ду при пра те.

 Окру жен ви со ким чем пре си ма и бо ро ви ма ма на стир се до и ма 
као остр во у го лој и кр ше ви тој Дај баб ској го ри.23 

 

Основаманастира   Унутрашњостцркве

За штит ни ра до ви 

Ма на стир је оса мде се тих го ди на про шлог ви је ка био у ве о ма ло-
шем ста њу са мно гим оште ће њ и ма и на цр кви и на ко на ци ма ко ји су 
и у ра ни јем пе ри о ду би ли ру и ни ра ни. Струч на ко ми си ја "Му зе ја и га-
ле ри ја" Под го ри це је кон ста то ва ла ста ње у ко јем се на ла зио ма на стир 
Дајбабе 1979. го ди не, не по сред но на кон зе мљо тре са:

До њи ко нак је пре тр пио та ква оште ће ња да је био ван сва ке упо-
тре бе. На сје вер ном зи ду се ви де ја ко ши ро ке вер ти кал не пу ко ти не, од ко-
јих се јед на пру жа од про зо ра до под нож ја зи да, а дру га од кро ва до под-
нож ја. Уз ли је ви про зор по сто је вер ти кал не пу ко ти не од кро ва до па то са. 
Ис точ ни зид је пун шу пљи на ко је се ви де и са уну тра шње стра не. Зи до ви 
су скло ни па ду, ка ме ње је иза шло из сво је рав ни, кри ви су и не ста бил ни.

23 Осјећања која човјек доживи приликом посјете цркви у Дајбабама лијепо је описао 
Андрија Јовићевић у листу Зетски гласник из 1933. године: »У цркви у којој влада 
потпуна тама и затим на гробу Христовом, човјек се осјети другачије него на сунчевој 
свјетлости. Овдје се душа пречишћа а ум узлијеће. Улазећи у ове подземне просторије 
човјек се преображава, заборавља на свијет и ближи се Богу.»
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Са ма цр ква је би ла у ло шем ста њу, дуж чи та вог ход ни ка ко јим 
се до ла зи до сре дњ ег ди је ла цр кве, ви дљи ве су ве ће пу ко ти не ко је су 
иза зва ле пот кло бу че ње и от па да ње дје ло ва жи во пи са. По сто ја ла је опа-
сност да до ђе до уру ша ва ња чи та вог сво да у ход ни ку цр кве уко ли ко се 
не пре ду зму хит не мје ре.

На сво ду сре дњ ег дје ла цр кве, пар ти је жи во пи са су пот пу но от-
па ле, као и на ди је лу ли је во од ула за у сре дњи дио цр кве. Оште ће ња су 
би ла при сут на и на дру гим ода ја ма цр кве, у по моћ ној про сто ри ји де сно 
од ол та ра гдје је до шло до пр ска ња сти је не и та ва ни це. 

На чи та вој кров ној кон струк ци ји до шло је до по ре ме ћа ја, кров ни 
по кри вач је рас тре шен, на мно гим мје сти ма ће ра ми да је ис па ла из ле-
жи шта.

Го рњи ко нак, са ис по снич ком ће ли јом оца Си мо на По по ви ћа, на-
ро чи то је стра дао, а и ра ни јих го ди на је био у до ста ло шем ста њу. Зи до-
ви су по пу ца ли, а дио кро ва је пао та ко да је и он био ван упо тре бе.

Чи тав ком плекс је са ни ран и адап ти ран на кон зе мљо тре са, осам-
де се тих го ди на про шлог ви је ка. Из гра ђен је но ви ко нак ко ји се пот пу но 
укло пио у ам би јент ман сти ра не на ру ша ва ју ћи му из глед и спо ме нич но 
свој ство. Уве де на је во да и стру ја у објек ти ма ко ји при па да ју цр кви. 

МанастирДајбабе
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КУЛ ТУР НО-ТУ РИ СТИЧ КА ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА СА КРАЛ НИХ 
СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

Да би се са крал ни спо ме ни ци кул ту ре на пра ви на чин на шли у 
функ ци ји раз во ја ту ри стич ке при вре де, а у исто ври је ме спро вео од-
го ва ра ју ћи ре жим за шти те, струч не са на ци је и очу ва ња, нео п ход но је 
пред у зи ма ти мје ре за шти те и оп ште ва ло ри за ци је укуп ног спо ме нич ког 
фон да. При из ра ди план ских до ку мен та тре ба из бје га ва ти пу ко озва ни-
че ње по сто је ћег ста ња а пред ност у ре ви та ли за ци ји, са на ци ји и ко ри-
шће њу кул тур не ба шти не да ти спо ме ни ци ма ко ји су у ста њу про па да ња 
или ко ји су на би ло ко ји дру ги на чин угро же ни. Кроз ре ви та ли за ци ју се 
мо ра под ра зу ми је ва ти и на сто ја ти да се спо ме ни ци кул ту ре укљу че у 
дру штве ни (ту ри стич ки и кул тур ни) жи вот, уз услов очу ва ња пр во бит-
ног из гле да и функ ци је. Уни шта ва њ ем и де ва ста ци јом и ма лог ди је ла 
кул тур ног на сље ђа не по врат но гу би мо основ не и аутен тич не ври јед но-
сти, спо ме нич ке и ам би јен тал не, ко је би могле бити један од важних 
чинилаца раз во ја ту ри стич ке при вре де у Цр ној Го ри. 

С об зи ром на то да су са крал ни објек ти, цр ква Св.Ђор ђа, ма на-
сти ри Ће ли ја Пи пер ска и Дај ба бе ве о ма зна чај ни спо ме ни ци кул ту ре са 
ду гом исто ри јом кроз ко ју се очи та ва кон ти ну и тет жи во та на овим про-
сто ри ма, они се на ме ћу об ра ђи ва чи ма про стор ног пла на оп шти не као 
спе ци фич ни ам би јен ти ко ји ужи ва ју за шти ту др жа ве и за ко је се мо ра 
пре ци зи ра ти за штит на зо на у окви ру ко је се не мо гу пред у зи ма ти гра-
ђе вин ски ра до ви. У функ ци ји ква ли тет ни је ту ри стич ке по ну де глав ног 
гра да, свр си ход но би би ло укљу чи ти са крал не спо ме ни ке, ко јих је не-
ма ли број, у мо гу ће ви до ве дру штве ног ко ри шће ња, по шту ју ћи њихо ве 
ак тив не вјер ске функ ци је. На тај на чин би они до и ста би ли за шти ће ни 
и ва ло ри зо ва ни јер би се на кон ква ли тет не са на ци је и кон зер ва ци је уна-
пре дио ни во ам би јен тал не и спо ме нич ке ври јед но сти са крал них гра-
ђе ви на, а укљу чи ва њ ем у ак ти ван кул тур но ту ри стич ки жи вот ре ги је 
по ди гли ни во свје сно сти о зна ча ју ове ар хи тек тон ске ба шти не код ло-
кал ног ста нов ни штва и под ста кли њихо во уче шће у одр жа ва њу истих. 
По ква ли те ту та квих ак тив но сти, да нас се уве ли ко ци је ни ци ви ли за циј-
ска пре по зна тљи вост и осо бе ност за јед ни це.

Све се ви ше осје ћа ју по зи тив не про мје не у при сту пу ва ло ри за-
ци ји, за шти ти и пре зен та ци ји ар хи тек тон ске ба шти не као и уоп ште 
кул тур ног на сље ђа Цр не Го ре. Ту ри стич ка ва ло ри за ци ја са крал них спо-
ме ни ка је ве о ма по жељ на уко ли ко не угро жа ва бит не по сту ла те ре гу-
ли са не За ко ном о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре јер се, с јед не стра не, 
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до бром ор га ни за ци јом при је ма до ма ћих и стра них ту ри ста вр ши по пу-
ла ри за ци ја кул тур ног на сље ђа, а с дру ге стра не могла би да се оства ру је 
и солидна фи нан сиј ска до бит. Нео п ход но ја де фи ни са ти при сут не про-
бле ме у оп штем при сту пу очу ва њу, ва ло ри за ци ји, за шти ти и пре зен та-
ци ји ар хи тек тон ске ба шти не кроз за кон ске и ад ми ни стра тив не мје ре и 
кроз мје ре по ди за ња свје сно сти:

За кон ске мје ре:
- По сто је ћи за кон о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре ускла ди ти са ва-

же ћим европ ским кон вен ци ја ма и ре зо лу ци ја ма Са вје та Евро пе кроз 
ко је др жа ва во ди по ли ти ку ди рект не за шти те спо ме ни ка кул ту ре и под-
руч ја на ко јима се на ла зе спо ме ни ци и зда ња од зна ча ја.

Ад ми ни стра тив не мје ре:
- Ан га жо ва ње струч ног, ад ми ни стра тив ног, на уч ног и тех нич ког 

осо бља ко је се ба ви пи та њ ем очу ва ња кул тур не ба шти не ко ји би са ра-
ђи ва ли са над ле жним ор га ни ма за пла ни ра ње и ло кал ним вла сти ма.

- Раз во ј про гра ма за цје ло ви то очу ва ње и ре ви зи ју ре гу ла ти ва о 
пла ни ра њу и гра дњи, кроз про мо ви са ње об но ве у од но су на ру ше ње и 
но во гра ђе ње као и кроз кон тро лу и над зор гра дње.

- Из ра да од го ва ра ју ћих за штит них ка та ло га ко ји ма би се ука за ло 
на аспек те ар хи тек тон ске ба шти не ко ју тре ба шти ти ти као и за штит них 
зо на око спо ме ни ка ко је та ко ђе мо ра ју би ти за кон ски за шти ће не.

- Пла ни ра ње и им пле мен та ци ја про је ка та ко је би ре а ли зо ва ли 
екс пер ти из сво јих стру ка, ар хи тек те, ар хе о ло зи, кон зер ва то ри, тех ни-
ча ри и за на тли је.

Мје ре по ди за ња сви је сти:
- То су мје ре чи ји је циљ ак тив но уче шће јав но сти у про це се очу-

ва ња ар хи тек тон ске ба шти не кроз про ток ин фор ма ци ја и аде кват но 
обра зо ва ње о окру же њу и кул тур ном на сље ђу.24 

Са аспек та са гле да ва ња ту ри стич ке по ну де ма на сти ри Ће ли ја 
Пи пер ска и Дај ба бе и цр ква Св.Ђор ђа ко ји, по ред уте ме ље ња у да ле-
кој про шло сти (по себ но цр ква Св.Ђор ђа), оп штег на уч ног и кул тур но-
исто риј ског зна ча ја и при сту пач них де сти на ци ја, пред ста вља ју у ужем 
кул тур но-пе да го шком и у ши рем ту ри стич ком по гле ду ве о ма за ни мљи-
ве и при влач не спо ме ни ке кул ту ре.

Цр ква Св.Ђор ђа, смје ште на у са мом цен тру Под го ри це, у под-
нож ју парк-шу ме Го ри це, на при род но уз диг ну том пла тоу, већ са мим 
мје стом и ак тив ном вјер ском функ ци јом при вла чи по сје ти о це.

Ма на стир Ће ли ја Пи пер ска, из у зет но атрак ти ван спо ме ник кул-
ту ре са спе ци фич ном ам би јен тал ном особношћу, са ак тив ном вјер ском 
24 Роберт Пикард, Европска културна баштина (II дио) Преглед уредби и активности, 

Подгорица 2004.
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функ ци јом и ас фал ти ра ним пу тем ко јим је ла ко до сту пан, већ има зна-
тан број по сје та.

Ма на стир Дај ба бе, на че ти ри ки ло ме тра од Под го ри це, до којег 
се стиже ве о ма фре квет ним ма ги страл ним пу тем ка Пе тров цу, спе ци-
фич не ар хи тек ту ре и о коме постоје нео бич на пре да ња о по стан ку, има 
ве ли ки број по сје ти ла ца.

У овим са крал ним спо ме ни ци ма би се мо гле ор га ни зо ва ти из ло-
жбе ма на стир ских ри зни ца (с об зи ром да има ју из вје стан фонд књ и га, 
ври јед ног мо би ли ја ра и ре ли кви ја), а исти обо га ћи ва ти ис тра жи ва њ ем 
те ре на. Увр сти ти их у по ну де ту ри стич ких ор га ни за ци ја и про гра ме 
обра зов них ин сти ту ци ја, а у исто ври је ме осми сли ти раз не ви до ве по-
ну да у скло пу оби ла ска са крал них спо ме ни ка кул ту ре (су ве ни ре, по сте-
ре, раз глед ни це и сл.).

 

ЗА КЉУ ЧАК
 
Гра ди тељ ским објек ти ма са крал ног ка рак те ра на овом про сто ру 

ври је ме ни је би ло на кло њ е но, по себ но на кон Дру гог свјет ског ра та ка да 
су би ли мар ги на ли зо ва ни од стра не дру штва, пре пу ште ни де ва ста ци ји. 
Кул тур ни про стор Под го ри це од ли ку је се у нај ве ћем бро ју спо ме ни ци-
ма са крал ног ка рак те ра.

Цр ква Св.Ђор ђа да ти ра из 9-11. ви је ка и пре ста вља јед но брод ну 
гра ђе ви ну са по лу кру жном ап си дом и сли је пим ку бе том че твр та стог 
об ли ка док су при пра та и зво ник из гра ђе ни 1880. го ди не. Жи во пис да-
ти ра из 16. ви је ка, а ико но стас је из 1881. го ди не и рад је бра ће Ђи нов-
ски.

Ма на стир Ће ли ја Пи пер ска, по све ћен Ро ђе њу Бо го ро ди це, по диг-
нут је 1637. го ди не. Пред ста вља обје кат кр сто бра зне осно ве са по у кру-
жном ап си дом, ку по лом и боч ним пјев ни ца ма. Са за пад не стра не има 
до зи да ну при пра ту, а ку по ла окру глог там бу ра из ла зи ди рект но из кро-
ва. Ни је жи во пи сан, а ико но стас је рад мо на хи ња из са мог ма на сти ра. 
Ком плет но је са ни ран 1988. го ди не.

Ма на стир Дај ба бе, по све ћен Ус пе њу Бо го ро ди це, по диг нут је 
1897.го ди не у при род ној пе ћи ни ко ја се про ши ри ва ла, а ис пред ње је 
из гра ђен про стра ни три јем са два ма сив на зво ни ка. Ра до ви на са на ци ји 
су оба вља ни то ком 1989. го ди не.

Уз ква ли тет ну ре ви та ли за ци ју и са на ци ју са крал них обе ка та нео-
п ход но је пред у зи ма ти низ ак ци ја на пла ну њихо вог укљу чи ва ња у све 
мо гу ће ви до ве дру штве ног ко ри шће ња. Кул тур но-ту ри стич ка ва ло ри-
за ци ја са крал них обје ка та је ите ка ко по жељ на, уко ли ко не угро жа ва ак-

Валоризација три сакрална објекта
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тив ну вјер ску функ ци ју цр кве, а до бром ор га ни за ци јом при је ма ту ри ста 
вр ши се по пу ла ри за ци ја ар хи тек тон ске ба шти не, по ди же ни во сви је сти 
до ма ћег ста нов ни штва, а уз то се оства ру је и фи нан сиј ска до бит.



YU ISSN 0021-2652

Сте во ВУ ЧИ НИЋ*

АРА ПО СВЕ ЋЕ НА НЕП ТУ НУ И НЕ КО ЛИ КО 
НА ЛА ЗА СА АН ТИЧ КОГ ЛО КА ЛИ ТЕ ТА НА 

ЛА ЗА МА РА ДЕ ВИ ЋА

На кон ви ше го ди шњ их ис тра жи ва ња ри је ке Зе те и њене не по сред-
не око ли не, 2003 го ди не, у ју лу мје се цу, от крио сам и из ва дио из ко ри та 
ри је ке за вјет ну ару по све ће ну Неп ту ну. Ара је про на ђе на сто ти ну ме та-
ра уз вод но од из во ра зва ног Би је ли сту ден ци, на ли је вој стра не ко ри та 
ри је ке, ис под мје ста зва ног Ла же Ра деви ћа уда ље ног 3 ки ло ме тра од 
мо ста на ри је ци Зе ти, на Вра нић ким Њива ма, у прав цу Спу жа. А не по-
сред но ис под ло ка ли те та, кру жног об ли ка про мје ра 6 ме та ра ко ји је об-
ра стао у жбу ње, а на ла зи се на ли ва ди Гој ка Ра де ви ћа, тик по ред це сте 
ло кал ног ка рак те ра чи ја је тра са са ли је ве стра не ри је ке а сје вер не ло ка-
ли те та. Ло ка ли тет сам ин де ти фи ко вао на те ме љу по вр шин ског на ла за 
ве ли ке ко ли чи не уло ма ка те гу ла и ке ра ми ке ра ђе не на ви тлу. На њему су 
вла сни ци, чи сте ћи има ње од ка ме ња и ке ра ми ке го ди на ма на ба ци ва ли 
улом ке и остат ке са ан тич ког објек та ко ји се, очи то, у те ме љи ма, ис под 
по вр ши не зе мље на ла зи на овом мје сту и у њего вој не по сред ној бли зи-
ни, на за пад ној стра ни. У под зи ду има ња, из ме ђу под вод ног и по вр шин-
ског ло ка ли те та, на по чет ку за пад ног ди је ла ме ђе, угра ђе но је не ко ли-
ко ар хи тек тон ских еле ме на та. Дје ли мич но је очу ван то рус, од би је лог 
мер ме ра ко ји се на ла зио у ком пакт ној ма си ба зи са и био је у функ ци ји 
сво ђе ња ква драт не ма се ба зи са у кру жни об лик на ко ји се по ста вља ти-
је ло сту ба, уну тра шњ ег преч ни ка 37 цм и спо ља шњ ег 53 цм. На по чет ку 
за пад ног ди је ла под зи де ду бо ко је уко пан у зе мљу еро ди ра ни ар хи тек-
тон ско-гра ђе вин ски еле ме нат од би је лог кре чњ а ка. Са уну тра шње стра-
не об ра ђен је у об ли ку жли је ба преч ни ка 15 цм а по лу преч ни ка 7,5 цм. 
Над зем ни дио ви сок је 74 цм, преч ни ка 15 цм на нај у жем ди је лу и 16,5 
на нај ши рем. На тридесет осмом центиметру од вр ха на ла зи се уду бље-

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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ње за ули ва ње оло ва. Његова спо љња стра на об ра ђе на је та ко да спо је на 
са истим та квим еле мен том спо ља до би је ок то го нал ни об лик.

При ли ком уре ђи ва ња овог те ре на за ви но град, 2007 го ди не, вла-
сни ци зе мљи шта су из вр ши ли ри го ло ва ње и из зе мље из ва ди ли ви ше 
ар хи тек тон ских еле ме на та ко је су ба ге ром од гу ра ли на ис точ ну и ју-
жну иви цу има ња. Упра во је дан је исто вје тан прет ход но опи са но ме. 
Дуг је 103 сан ти ме тра, нај ве ће де бљи не 20 сан ти ме та ра, уну тра шњ ег 
преч ни ка 15 сан ти ме та ра, има два пра во у га о на уду бље ња за ули ва ње 
оло ва и спа ја ње са па рњ а ком. Спо је ни има ју ок то го нал ни об лик (сли ка 
.1, ли је во).

На ис точ ној ли ни ји иви це ви но гра да на ла зи се и по ло мље ни ба-
зис про мје ра 35,5 сан ти ме та ра (сли ка 1, де сно).

Сл.1.

На истом мје сту на ла зи се и при-
мје рак под не ке ра ми ке, мо гу ће од по да 
хи по ка у ста, без озна ке ра ди о ни це (сл. 3).

У не по сред ној бли зи ни на ла зи се 
ма сив ни еро ди ра ни ар хи тек тон ски еле-
ме нат од би је лог кре чњ а ка дуг 150, ши-
рок 55 и ви сок 40 сан ти ме та ра. Об ли ко- Сл.3.
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ван је с че ла као кон зо ла над стре шни це де бљи не 20 и до њ е га фал ца 3 
сан ти ме тра. Из ме ђу фал ца и над стре шни це об ли ко ва ње луч но. (Сл. 4)

Сл.4

Тик уз пред ход ни еле-
мент на ла зи се фраг мент 
сту ба од би је лог кре чњ а ка 
ко ји ре цент но ста нов ни-
штво зо ве мер мер, дуг 44, 
оби ма 90 и преч ни ка 27 сан-
ти ме та ра. (Сл. 5)

На ју жној иви ци ви-
но гра да на ла зи се фраг мент 
сту ба про мје ра 30 сан ти ме-
та ра, та ко ђе од исте вр сте 
би је лог кре чњ а ка, са ис пу-
стом у об ли ку кон зо ле ду-
гим 28, нај ма ње де бљи не 9 
а нај ве ће 17 сан ти ме та ра. 
(Сл. 6)

Сл.5
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Сл.6

Вла сник су сјед ног има ња, осам де се то го ди шњи Божо Ра де вић, 
твр ди да  је тик уз ло ка ли тет, по ред ас фалт ног пу та за Спуж ко ји га до-
ди ру је, при ли ком ко па ња ру па за те ле фон ске сту бо ве, на ду би ни од 
не ких 50 сан ти ме та ра, про на шао остат ке кал др ме. Њену ши ри ну ни је 
утвр дио али ми  је ка зао да  је изра ђе на од ове ћих ка ме них пло ча. На 
основу тога сам за кљу чио да се ис под ас фалт не осно ве са да шњ ег пу та 
на ла зе оста ци рим ског пу та. Та ква со лу ци ја се на ме ће као рје ше ње јер 
би тај пут био нај кра ћа ве за из ме ђу Спу жа и До кле је и ујед но би по ве-
зи вао ви ле ру сти ке ко је су раз мје ште не у не по сред ној бли зи ни ри је ке. У 
сва ком слу ча ју, јед но став но ре ког но сци ра ње, отва ра њ ем плит ке сон де, 
уз са ми ас фалт ни пут, раз ја сни ло би ову не по зна ни цу.

Под вод ни ло ка ли тет на ла зи се око ми то уда љен пе де сет ме та ра 
од ло ка ли те та ко ји се на ла зи на по вр ши ни. На том мје сту оба ла ри је ке 
је од ру бље на и фор ми рао се ма ли рјеч ни за лив. Та кав на чин од ру бљи-
ва ња ви дљив је чи та вим то ком Зе те и мо же да бу де узро ко ван на два 
на чи на. Углав ном, по сље ди ца је об ру ша ва ња оба ле оп те ре ће не, ма хом, 
вр ба ма ко је већ го ди на ма ни ко не об ре зу је. Та ко оне из ра ста ју у ви со ка 
и де бе ла ста бла ко ја се не кон тро ли са но раз мно жа ва ју и под сво јим те ре-
том ла га но кри ве пре ма ри је ци и због еро зив ног дјеј ства во де или сна ге 
бу ји ца об ру шавају се у ри је ку, но се ћи са со бом дје ло ве зе мља но-гли-
но ви те оба ле. Мо гу ће, у овом слу ча ју, да се оба ла об ру ши ла и због по-
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сто ја ња ка квог објек та, не по сред но на њеној оба ли. Ова кву мо гућ ност 
оста вљам да се про вје ри, сто га што се на ду би ни од 6 ме та ра ље тњ ег 
ни воа во де, на мје сту на ла за аре на ла зи и је дан еро ди ра ни ар хи тек тон-
ски еле ме нат без нат пи са или ре ље фа у об ли ку ква де ра ди мен зи ја 1 x 
0,70 x 50 цм, ко ји је од тре ћи не ши ре стра ни це ка кра ју за ко шен, те два 
при лич но еро ди ра на сту би ћа од би је лог кра чњ а ка ви си не је дан ме тар 
и про мје ра 25 сан ти ме та ра. Та ко ђе, у под вод ном ди је лу оба ле на ла зи 
се знат на ко ли чи на не про фи ли са них ка ме них уло ма ка те кр хо ти на ке-
ра ми ке, углав ном, те гу ла и им брек са и под не ке ра ми ке. Са тог мје ста 
из ва дио сам и че ти ри сли је пље не рим ске те гу ле жу те пе че не, (сл. 2), 
ду жи не 58 цм, ши ре 24 цм и уже ши ри не 19 цм, де бљи не 2,8 цм, ко је су, 
пре ма спољ ној стра ни, луч но из ви је не. 

Сл.2

На истом под вод ном ло ка ли те ту про на шао сам и за вјет ну ару од 
би је лог кре чњ а ка, по све ће ну Неп ту ну (сл. 7 и 8). Сло ва на њој су кле-
са на ру сти кал ном ка пи та лом не у јед на че не ве ли чи не ре до ва и ши ри не 
сло ва. Кра јње сло во О у пр вом ре ду и сло во V у тре ћем су не пот пу ног 
об ли ка јер је ту стра ну, из ло же ну бу ји ци с го рње стра не то ка ри је ке, у 
ду гом вре ме ну, во да еро ди ра ла што се уоча ва по аси ме трич ном од но су 
стра ни ца у од но су на спољ ни фа ле акро те ри ју ма ко ји је пи је сак и шљу-
нак но шен енер ги јом во де у ври је ме бу ји ца у зна чај ној мје ри еро ди рао. 
Због че га је и акро те ри ја, с го рње стра не, еро ди ра на у мје ри да је ре-
љеф ни ме да љон на њој очу ван са мо дје ли мич но. Очи то је да  је сло ва 
кле сао не вјешт мај стор. Ви си на аре из но си 61,5цм, дебљна 21 цм а ви-
си на нат пи сног по ља 33 цм, го рња ши ри не 26 цм и до ње 29 цм. Сло ва су 
не у јед на че не ве ли чи не од 3,3 до 4 цм. Нај до ња 2,5 цм. Нат пи сно по ље је 
ви со ко 29 цм а ши ро ко до 25 цм. У њему је нат пис кле сан у се дам по ља 
не у јед на че не ви си не, ши ри не и об ли ка сло ва.
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  Сл.7   Сл.8

Нат пис на ари, ко ји об ја вљу јем, ту ма чио је про фе сор Кар ло вог 
уни вер зи те та у Пра гу, Ра до слав Хо сек, шеф ка те дре за ла тин ски је зик 
на Ка те дри за ар хе о ло ги ју. Њему је ди ги тал ну фо то гра фи ју аре до ста-
вио љу ба зни мр. Бра ни слав Бо ро зан ко ји је по сре до вао у овом по слу па 
му се овом при ли ком за хва љу јем.

NEPTVNO NEPTUNO
SACRVMP SACRUMP-
ERICVLOPV ERICULO( RUI-
MAABSOLV NE) ABSOLU-
TORIPETRO TORI PETRO-
NIVSASPE NIUS ASPE-
*R * V * S R V( OTUM) S(OLVIT)
* L* A * L(IBENS) A(NIMO)

Nep tu no sac rum pe ri co lo ru i nae Ab so lu V( 5 ) to ri Pe tro ni us Asper 
vo tum li bens ani mo

У преводу господина Хосека: Нептуну спасиоцу од смртне
опасности,посветиојеПетронијеАсперсрадосноммишљу.

Про фе сор Хо сек је ста но ви шта да број ( V ) 5 у тек сту ни је слу-
ча јан већ се ко ри сти као нор ма ко ја ка зу је број ре да ка. Ка да се текст 
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пи ше у јед ном ре ду оба ве зно се уба цу је број 5 на сва ки пе ти ред, твр ди 
он. На те ме љу епи граф ских ка рак те ри сти ка за кљу чио је да је ара кле-
са на кра јем дру го га ви је ка, нај ка сни је по чет ком тре ће га. Пред ста вља 
ку ри о зи тет са лин гви стич ког аспек та за то што је Неп ту ну дат епи тет 
Аб со лу тор ко ји се ри јет ко ја вља и пре ма The za u ru lin gvae la ti na I 182, 
54, 54-59 на ве де ни при мје ри са та квим епи те том су тек из че твр тог и 
пе тог сто ље ћа.

На те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, кра јем прет про шлог ви је ка, на-
ђе на је јед на ара код Си ња по све ће на Неп ту ну ко ју је об ја вио фра. Фра не 
Бу лић 1895. го ди не и дру га на кон Дру гог свјет ског ра та по ред Ду на ва. 
А на те ри то ри ји Цр не Го ре ово је је ди на про на ђе на ара по све ће на Неп-
ту ну. Ина че, Пе тро ни јус Аспер је ти пич но рим ско име. Ара свје до чи о 
на се о би ни ри мља на на те ри то ри ји аре а ла До кле је. Мо гу ће да се у овом 
слу ча ју ра ди о за вјет ној ари по све ће ној спа се њу од да вље ња у ри је ци 
Зе ти. Али не тре ба ис кљу чи ти ни мо гућ ност да се Пе тро ни ус Аспе рус 
спа сио, мо гу ће, од да вље ња у мо ру или не ке дру ге оп са но сти. У сва ком 
слу ча ју не тре ба прене бре ћи ни чи њ е ни цу да се ара на ла зи ла у бли зи ни 
из во ра пит ке во де по зна тог као Би је ли сту ден ци ко ји ни кад не пре су шу-
је и из ко јег, уви јек, ис ти че при бли жно иста ко ли чи на во де не за ви сно 
од го ди шњ ег до ба. За то је мо гу ће да  је Неп тун ла тин ска ин тер пре та ци ја 
ло кал ног илир ског бо га ри је ка и во да, Бин да.

Да кле, по сто је ћи на ла зи ин ди ци ра ју по сто ја ње ан тич ког ло ка ли-
те та али ми не омо гу ћа ва ју да из ве дем пре ци зан за кљу чак осим што 
прет по ста вљам да су у пи та њу оста ци ви ле ру сти ке ко ја је рас по ла га ла 
аге ром ко ји је за хва тао по вр ши ну ко ју да нас ре цент но ста нов ни штво 
на зи ва Ла зе Ра де ви ћа.
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Предраг ЛУТОВАЦ* 

СТАРА ЦРКВА У БУДИМЉИ КОД БЕРАНА

У се лу Бу ди мља код Бе ра на, у сре ди шњем ди је лу се о ског гро бља, 
на зи ра ли су се оста ци цр кве за су ти зе мљом и ка ме ном при из град њи 
гроб ни ца у ње ној не по сред ној око ли ни. Ра ди се о хра му ко ји се на ла зи 
у, без су мње, нај ста ри јем на се љу на те ри то ри ји Гор њег По ли мља.

На се ље Бу ди мља, јед но од нај ве ћих се ла бе ран ске оп шти не, за-
у зи ма сје вер ни дио ши ро ке бе ран ске ко тли не. Смје ште но је под око-
ми тим па ди на ма бр да Је је ви це и Ти вра на а од оста лог ди је ла ко тли не 
одво је но је бла го-за та ла са ним ре ље фом Ни кољ-бр да и Ја си ков ца. Ши-
ро ка и плод на ра ван пру жа се од Град ца, на ис то ку, до пла тоа Ру де ша 
и ушћа Бу дим ске ри је ке у Лим, на за па ду. Сре ди ном плод не и пи то ме 
рав ни те че Бу дим ска ри је ка ко ја из ви ре у под нож ју се ла За гра ђа, а у њу 
се, у до њој Бу ди мљи ис под Ру де ша, ули ва ма ња рје чи ца Бр њи ца ко ја 
те че од се ла Пет њи ка. За кло ње на и плод на, бо га та рјеч ним то ко ви ма, 
стал ним и по вре ме ним из во ри ма, би ла је зна чај но кул тур но и еко ном-
ско сре ди ште и стал но на ста ње на. 

На пр ва људ ска ста ни шта ука зу ју број ни слу чај ни на ла зи из брон-
за ног и гво зде ног до ба ко ји су на ђе ни на овом по те зу, као и на ла зи са 
ве ли ке не кро по ле под хум ка ма, уни ште не из град њом »Фа бри ке це лу ло-
зе и па пи ра« на Ру де шу, 50-тих го ди на XX ви је ка.1 Ту на ушћу Бр њи це 
у Бу дим ску ри је ку, по диг ну то је и пр во на се ље у рим ском пе ри о ду чи ји 
су оста ци дје ли мич но ис тра же ни.2

У сред њем ви је ку, а на ро чи то у до ба Не ма њи ћа, ова област по ста-
је јед но од зна чај них еко ном ских и кул тур них сре ди шта то га до ба. Ту је 
би ла уста но вље на и Бу ди мљан ска епи ско пи ја ко ју је ар хи е пи скоп Са ва 
* Аутор је археолог у Полимскoм музеју Беране.
1 Л.Савељић –Булатовић, П.Лутовац, Златно доба Црне Горе, Подгорица 2003,52-54.
2 Сондажна археолошка истраживања Полимског музеја у Беранама у сарадњи са 

Центром за археолошка истраживања Филозофског факултета у Београду спроведена 
су током 1988/89. Резултати нијесу објављени.

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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за сно вао, 1219. го ди не,3 а њен епи скоп Те о фил по ми ње се 1252. го ди-
не.4 По ми шље њу К. Ји ре че ка, име ном Бу ди мља се зва ла ста ра срп ска 
жу па у гор њој до ли ни Ли ма по име ну сво је твр ђа ве.5 Мо гло би се са 
си гур но шћу ре ћи да је то име но сио Гра дац ко ји се на ла зи на ис точ ној 
стра ни а чи ни га го ло кр ше ви то уз ви ше ње пре ма се лу За гра ђу. Град цу 
се мо гло при ћи са мо са сје вер не стра не, бла гим ко са ма бр да Гроц, док 
му се оста ле стра не око ми то спу шта ју ка За град ској и Дап сић кој ри је-
ци. На ре ла тив но рав ном, елип со ид ном пла тоу, уоча ва ју се два ма сив на, 
па ра лел но из гра ђе на зи да ко ји пра те при род ни из глед за рав ње ног пла-
тоа.6 У ње го вом под нож ју, у рав ни по ред Бу дим ске ри је ке, на ста ло је и 
на се ље чи ји су се ма те ри јал ни тра го ви са чу ва ли до да нас.7 У под гра ђу 
или »Ше ру«, ка ко се зо ве овај дио се ла, де сно од пу та Бе ра не – По ли ца, 
на ла зи се и мје сто Гра дац. Ту су раз ва ли не јед не ста ре цр кве,, (ве ле да 
је св. Ар се ни ја I Ар хи е пи ско па).8 Око цр кве фор ми ра но је гро бље ко је 
се и да нас ко ри сти. Усло вље ни огра ни че ним про сто ром гро бља мје шта-
ни су при ну ђе ни да укла ња ју ста ра обиљеж ја и гро бо ве ра ди из град ње 
ве ли ких по ро дич них гроб ни ца. Овом из град њом уни ште но је мно штво 
гроб них обиљеж ја ко ја го во ре о вре ме ну ко ри шће ња не кро по ле. Од за-
бо ра ва је отрг нут ве ли ки пра во у га о ни блок (, x 0,77 x 0,60м) на ко јем је 
у два ре да ис пи сан нат пис и гор ња по ло ви на аре9 (да нас се на ла зи у По-
лим ском му зе ју у Бе ра на ма). На по је ди ним ква де ри ма, ко јих на жа лост 
са да не ма, би ле су ис пи са не ру не или зна ци слич ни онима ко ји се на ла-
зе на ка ме ном бло ку на ђе ном у ма на сти ру Шу ди ко ва.10 По ло мљен је и 
ве ли ки број хо ри зон тал них над гроб них пло ча у об ли ку ка ме ног ков че га 
или сар ко фа га. Ве ли ки ка ме ни бло ко ви и обиљеж ја ко ри шће на су за 
из град њу но вих гроб ни ца, а ви шак зе мље и гра ђе вин ског ма те ри ја ла 
од ла ган је на ру ше ви на ма ове ста ре цр кве.

Ју на мје се ца 1994. го ди не По лим ски му зеј у Бе ра на ма за по чео је 
за штит на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про сто ру гдје се уоча ва ло улег-
ну ће тла и мо гу ћи те ме љи цр кве. Том при ли ком от кри ве ни су оста ци 
зи до ва пр во бит не цр кве и дио очу ва них по до ва. То ком 1995. го ди не за-
3 Жичка повеља и један рукопис из 1453. године, еф.Шафарик, Ramatky drevniho pism-

nijetvi Jihoslovaniv, Праг 1873, 54.
4 Љ. Стојановић, Записи и натписи, I, 1029.
5 К. Јиречек, Историја Срба , Свеска I, 64.
6 М.Лутовац, Стари градови и утвеђења у полимљу,Гласник СГД,Св.LIII,1, Београд 

1973,117.
7 М. Лутовац, Беране, Гласник географског друштва XIII, Београд 1927, 196.
8 Р. В. Вешовић, Племе Васојевићи, Сарајево 1935, 172 - 173.
9 С. Лома, Епиграфски споменици са римских локалитета у Горњем Полимљу, Миле-

ше вски записи 7, Пријепоље 2007, 13/14, сл. 4,5.
10 М. Барјактаревић, Још о шудиковском натпису (натписима), ЦАНУ, Гласник Одје ље-

ња друштвених наука бр. 9, Подгорица 1995, 121 – 130.
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по че та су си сте мат ска ар хе о ло шка ис тра жи ва ња, от кри ве на је при пра-
та, ис тра же на је уну тра шњост цр кве а над от кри ве ним оста ци ма зи до ва 
из вр ше на је кон зер ва ци ја и ана сти ло за. 

На основу резултата истраживања било је јасно да се ради о 
значајној цркви на којој се јасно уочавају двије фазе градње.

Сл.1Будимља–основацрквесаиздвојенимграђевинскимфазама

Првобитно је подигнута мала једнобродна црква, дуга 7,40 и 
широка 5,30 метара, са правоугаоном апсидом на источној и вратима на 
западној страни грађевине. Зидови, широки 0,70 метара, рађени су од 
приклесаног камена слаганог у правилне хоризонталне редове спојене 
бијелим кречним малтером са крупнијим рјечним агрегатом. Очувани 
су у висини од 1,20 метра, на спољашњој страни, док је унутрашње 
лице оштећено готово до нивоа пода. 

Ап си да цр кве је пра во у га о на, са спо ља шње и уну тра шње стра не, 
ду бо ка је 2,30 а ши ро ка 1,95 ме та ра. Вра та, ши ри не 0,90 ме та ра, ра ђе на 
су са зи да ним до врат ни ци ма од ка ме на и об ра ђе не си ге док је праг ура-
ђен од јед ног бло ка креч ња ка са укле са ним отво ри ма за учвр шћи ва ње и 
бло ки ра ње дво крил них др ве них вра та.

Под на о са и ап си де био је пре кри вен пра во у га о ним и ква драт ним 
пло ча ма жу тог ла пор ца (ми лу та), сла га ног у не пра вил не ре до ве а дје ли-
мич но је очу ван у цен трал ном и сје вер ном ди је лу цр кве. На сре ди шњем 
ди је лу ма лог на о са на ла зи се ро зе та аи во на, преч ни ка 0,70 ме та ра, ра ђе-

Стара црква у Будимљи код Берана
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на од истог ка ме на с тим што је је дан исе чак кру га ра ђен од пла ви ча стог 
ми лу та. Под у ап си ди цр кве ви со чи ји је од по да на о са за око 0,20 ме та ра 
а за ча сну тр пе зу је вје ро ват но ко ри шћен ве ћи, об ра ђе ни ка ме ни блок ( 
ан тич ка спо ли ја ) ко јих на овом про сто ру има до ста. Дуж ју жног зи да 
ма лог на о са от кри ве ни су фраг мен ти ве ће над гроб не пло че са за о бље-
ним иви ца ма ко ја је по ло мље на и дис ло ци ра на. 

На за пад ној стра ни цр кве, су де ћи на осно ву те мељ них оста та ка 
от кри ве них ис под по да при пра те, би ла је при зи да на не ка вр ста отво ре-
ног тре ма са на стре шни цом ши ри не око 2 ме тра, ко ји је ка сни јом до-
град њом укло њен. Дуж зи до ва при пра те на ђе не су ба зе рим ских сту бо-
ва ко је су до ра ђе не као по ста мен ти др ве них гре да не ка да шњег тре ма.

У дру гој фа зи, на за пад ној стра ни цр кве, до зи да на је ве ли ка при-
пра та ду жи не 8,30 и ши ри не 7,60 ме та ра. При пра та је ве ћа од пр во бит не 
цр кве па су ње ни зи до ви при сло ње ни уз сје ве ро за пад ни и ју го за пад ни 
угао цр кве. Зи до ви при пра те су раз ли чи тих ши ри на ко је ва ри ра ју од 
0,75 до 0,80 ме та ра, ра ђе ни су од истог ло кал ног ка ме на и у ис тој тех ни-
ци град ње. У при пра ту се ула зи ло на дво је вра та, за пад на ши ри не 0,90 
и ју жна ши ри не 0,65 ме та ра. На за пад ним вра ти ма на ла зе се зи да ни до-
врат ни ци са ис так ну тим ка ме ним пра гом, док су ју жна рав них иви ца са 
ка ме ном пло чом пра га, по ста вље ном у ни воу по да. 

За раз ли ку од зи до ва цр кве, ко ји са уну тра шње стра не има ју те-
мељ ни ис пуст од 0,10 до 0,20 ме та ра, те ме љи при пра те су без те мељ не 
сто пе и не јед на ко уко па ни. Дуж уну тра шњих зи до ва при пра те под је 
пре кри вен ци је лим и фраг мен то ва ним ка ме ним над гроб ним пло ча ма са 
за о бље ним иви ца ма. Уну тар овог ви јен ца под је ра ђен од ква драт но об-
ра ђе них пло ча ми лу та сла га них у ре до ве раз ли чи тих ши ри на ко ји се 
пру жа ју од ис то ка ка за па ду.

С об зи ром на то да ни је би ло про сто ра да се око објек та отво ре 
ис пит не сон де, од лу чи ли смо да си сте мат ски ис тра жи мо уну тра шњост 
цр кве. Са пет сон ди, раз ли чи тих ди мен зи ја, у пот пу но сти је ис тра жен 
на ос и го то во ци је ла при пра та изу зев ма лог про сто ра дуж ис точ ног зи-
да, по кри ве ног ве ли ком над гроб ном пло чом.

СондаI, ди мен зи ја 2,20 x 1,00 ме тар, отво ре на је дуж ју жног зи-
да на о са цр кве, на про сто ру де ва сти ра ног гро ба, во де ћи ра чу на да не 
оште ти мо под не пло че и ро зе ту ам во на.

Гроб кти то ра пред ста вља гроб ну ра ку ду жи не 2,20 и ши ри не 0,90 
ме та ра, уко па ну у слој рас тре си те зе мље до ни воа шљун ко ви те бре че 
ко ја се на ла зи на ду би ни од око јед ног ме тра. У ра ци су от кри ве ни осте-
о ло шки оста ци три сук це сив но са хра ње на по кој ни ка. На дну ра ке на ђе-
ни су ске лет ни оста ци по сљед њег са хра ње ног по кој ни ка, »in si tu«, док 
су ко сти два пред ход но са хра ње на по кој ни ка »дис ло ци ра не« и сло же не 
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дуж сје вер ног и ју жног обо да ра ке. На осно ву угље ни са них оста та ка др-
ве та и ма њих гво зде них кли но ва, мо же мо ре ћи да је по сљед њи по кој ник 
са хра њен у др ве ном сан ду ку, у опру же ном ста ву са ру ка ма пре кр ште-
ним на пред је лу сто ма ка. На гру ди ма по кој ни ка на ђе на су три брон за на 
ка ло та ста дуг ме та (Сл.3/10-12) а јед но ма ње, по зла ће но (Сл.3/13), на ђе-
но је по ред пот ко ле ни ца по кој ни ка. 

Гроб је био пре кри вен ма сив ном ка ме ном пло чом са за о бље ним 
иви ца ма, по ста вље ном у ни воу по да, ко ја је по ло мље на при се кун дар-
ном са хра њи ва њу у исту ра ку. У ју го за пад ном углу сон де, на те мељ-
ној сто пи ју жног зи да цр кве, на ђе не су дви је фраг мен то ва не ке ра мич ке 
здје ле (Сл.4/1,2), ве ћи ко ма ди мал тер ног по да и фраг мен ти жи во пи са.

Сл.2Распоредсондииоткривенихгробовауунутрашњостицркве

СондаII, ди мен зи ја 4,50 x 2,50 ме та ра, отво ре на је у ју жном ди-
је лу при пра те та ко да је ње на сје вер на стра на по ста вље на у ли ни ји са 
ју жним до врат ни ци ма вра та при пра те и на о са. С об зи ром на то да се у 
по ду при пра те, дуж ње ног ис точ ног зи да, на ла зе ве ли ке над гроб не пло-
че овај про стор ни је смо ис тра жи ва ли због мо гу ћих оште ће ња ко ја би 
на ста ла при ли ком њи хо вог по мје ра ња. 

При ли ком укла ња ња пло ча дуж ју жног и за пад ног зи да от кри вен 
је слој облу та ка и ло мље ног ка ме на ко ји пред ста вља фун да ци ју те ре на 
за по пло ча ва ња по да при пра те. Не по сред но уз ју жна вра та при пра те, на 
ре ла тив ној ду би ни од око 0,40ме та ра, на ђен је је дан сре бр ни угар ски но-

Стара црква у Будимљи код Берана
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вац (Сл.3/8) и три ко шта не пер ле (Сл.3/9). На пре о ста лом ди је лу сон де 
на ла зи ла се мр ка рас тре си та зе мља са фраг мен ти ма људ ских ко сти ју. На 
ре ла тив ној ду би ни од око 0,80 до 0,90 ме та ра, от кри ве ни су осте о ло шки 
оста ци пет са хра ње них по кој ни ка, ко ји су сво јим уко пи ма оште ти ли ста-
ри је гро бо ве. По кој ни ци су са хра ње ни у ис ко па не ра ке, без ика кве ви-
дљи ве кон струк ци је, а ко сти ра ни јих по кој ни ка сла га не су у ви си ни но гу. 
У јед ној ра ци ви дљи ви су оста ци угље ни са ног др ве та па се мо же прет по-
ста ви ти да је по кој ник био пре кри вен не ком вр стом др ве ног по кро ва .

На про сто ру за пад ног зи да при пра те еви ден ти ра не су рим ске спо-
ли је упо три је бље не у функ ци ји хо ри зон тал них над гр об них пло ча. При-
ли ком из град ње при пра те цр кве ова гроб на обиљеж ја ни је су укла ња на 
већ су оста ла у те мељ ној зо ни зи до ва. При из град њи зи до ва при пра те 
ко па ни су ре ла тив но плит ки те ме љи, до ду би не од око 0,60 ме та ра, ка ко 
се не  би скр на ви ли гро бо ви ко ји су се ту на ла зи ли.

У ис точ ном ди је лу сон де от кри ве ни су те ме љи зи до ва ко ји су па-
ра лел ни са за пад ном фа са дом цр кве, ра ђе ни од ве ли ких те са них бло ко ва 

креч ња ка, спо је ни мал те-
ром. На прав цу пру жа ња 
ових те ме ља био је оште-
ћен под од ми лут них пло-
ча услед сли је га ња окол-
ног те ре на.

Сонда III, ди мен-
зи ја 2,00 x 2,00 ме тра, 
отво ре на је на про сто ру 
пра во у га о не ап си де цр-
кве. С об зи ром на то да 
ни је су от кри ве ни оста ци 
сту ба ча сне тр пе зе од лу-
чи ли смо да утвр ди мо 
да  ли су њего ви оста ци 
очу ва ни ис под ни воа по-
да ап си де. То ком ис тра-
жи ва ња, на цен трал ном 
про сто ру ап си де, от кри-
ве на је јед на фи но об ра-
ђе на ми лут на пло ча ду га 
0,95 и ши ро ка 0,35 ме та-
ра. На њој су на ђе не дви-
је олов не пло че са ви је не 
у сви так и упре со ва не Сл.3.Налазиисподподовацркве
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ка ко би се очу вао ис пи са ни текст. Је дан сви так је ра ђен од та њ ег олов-
ног ли ма и на њему је, оштрим пред ме том, уре за на зви је зда са се дам 
кра ка. Дру ги је ра ђен од де бљег ли ма (Сл.5), ло ши јег ква ли те та и до ста 
је оште ћен на ста лом ко ро зи јом али се ја сно уоча ва ју три пен та гра ма 
(зви је зда са пет кра ка). Уз ис точ ни зид ап си де, у сло ју мр ке зе мље са 
мал те ром, на ђен је и је дан брон за ни пр стен (Сл.4/4), гво зде не ко ва не 
ма ка зе (Сл.3/18), гво зде ни нож-ко пље (Сл.3/3) и брон за ни оков цр кве не 
књ и ге (Сл.4/6). Ра до ви у овој сон ди об у ста вље ни су на ре ла тив ној ду би-
ни од 0,80м, у сло ју шљун ко ви те кал ци фи ко ва не бре че.

СондаIV, ди мен зи ја 6,00 x 4,00 ме тра, отво ре на је у сје вер ном 
ди је лу при пра те. На овом про сто ру от кри ве ни су осте о ло шки оста ци 11 
са хра њ е них по кој ни ка на ђе ни »in si tu« и го то во у сва кој ра ци на ла зи ле 
су се ко сти ста ри јих по кој ни ка, сло же не ви ше гла ве или под но но гу по-
кој ни ка. У сје ве ро за пад ном углу при пра те, ис под зи да цр кве, на ла зи се 
ве ли ки, фи но об ра ђе ни, ка ме ни блок дуг око 1,80, ши рок 0,90 и де бљи-
не око 0,60 ме та ра. 

Не су мњи во је да се ра ди о ан тич кој спо ли ји ре цент но упо три-
је бље ној за хо ри зон тал ну над гроб ну пло чу. Сви са хра њ е ни по кој ни ци 
при па да ју ста ри јој ста ро сној до би а у по је ди ним гро бо ви ма ви дљи ви су 
угље ни са ни дје ло ви др ве ног по кро ва.

СондаV, ди мен зи ја 2,00 x 3,60 ме та ра, отво ре на је у сје вер ном 
ди је лу на о са цр кве. На овом пр о сто ру от кри ве не су дви је ма сив не над-
гроб не пло че са за о бље ним иви ца ма, при бли жно истих ди мен зи ја (2,00 
x 0,80 и 1,90 x 0,75 ме та ра). На прав цу ових пло ча, уз за пад ни зид, по-
сто ја ла је не ка вр ста гроб них обиљеж ја ра ђе них од осмо у га о но об ра ђе-
них бло ко ва жу тог пе шча ра. На жа лост, очу ва ни су са мо дје ло ви пло-
ча уко па ни ис под ни воа по да на ко јим је ли не ар но при ка зан до њи дио 
људ ских фи гу ра са све ште нич ким оде жда ма. Тре ба на по ме ну ту да је 
над гроб на пло ча ко ја се пру жа ла дуж сје вер ног зи да на о са ан тич ка спо-
ли ја са нат пи сом. Већи дио нат пи са је оште ћен, оста ла је са мо ве ли ка 
ли га ту ра на цен трал ном ди је лу ко ја се мо же чи та ти као: »P-Q-R«.

Пло ча ма су пре кри ве не дви је гроб не ра ке у ко ји ма су са хра њ е ни 
све ште ни ци или је ре ји. У сва кој ра ци вр ше но је се кун дар но са хра њ и-
ва ње а осте о ло шки оста ци ста ри јих по кој ни ка па жљи во су сло же ни на 
го му ле под но но гу по кој ни ка. Да се ра ди о цр кве ним ве ли ко до стој ни ци-
ма ука зу је на лаз ка ме ног кр ста, ви си не 4 и ши ри не 2,5 цм. На пре дњ ој 
стра ни кр ста уре за но је хри сто во рас пе ће из над ко јег је нат пис ћи ри ли-
цом „IC XC“. На по ле ђи ни је уре за на пред ста ва Бо го ро ди це у сто је ћем 
ста ву, а на хо ри зон тал ним кра ци ма кр ста и из над гла ве уре зан је нат пис. 
На боч ним стра на ма кр ста, оштрим пред ме том, уре за на су сло ва, име 
је ре ја ко јем је при па дао. 

Стара црква у Будимљи код Берана
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На осно ву стил ских и ар хи тек тон ских ка рак те ри сти ка от кри ве ног 
објек та, гроб них при ло га и на ла за на ђе них ис под по до ва, мо гу се из ве-
сти за кључ ци о вре ме ну по ди за ња и ко ри шће ња овог зна чај ног вјер ског 
објек та. 

По свом ар хи тек тон ском рје ше њу, пр во бит на цр ква, и ако скром-
них ди мен зи ја, ка рак те ри стич на је по пра во у га о ној ап си ди те се мо же 
ре ћи да при па да гру пи пре не ма њ ић ких ар хи тек тон ских спо ме ни ка.11 
На осно ву ма те ри јал них оста та ка, мно штва ан тич ких и ка сно ан тич ких 
спо ли ја, ве ли ка је вје ро ват но ће да је на про сто ру са да шње Бу ди мље 
успје ло да се очу ва ро ман ско ста нов ни штво. На то упу ћу ју и по је ди ни 
то по ни ми као што је »Ми са«, оста ци цр кве ко ји се на ла зе на Ра ду но-
ви ћа-бр ду12. По сље дња ис тра жи ва ња ука зу ју да је утвр ђе ње на Град цу 
по диг ну то у рим ском пе ри о ду а да је об на вља но у VI ви је ку. Сам по ло-
жај цр кве ло ци ра не у под гра ђу утвр ђе ња на Град цу ука зу је на кон ти ну-
и ра ни жи вот на се ља и на ра ни пе ри од по ди за ња пр во бит не цр кве. На 
осно ву на ве де ног мо же се прет по ста ви ти да при па да пре ро ма нич ком 
пе ри о ду, вре ме ну из ме ђу IX и XI ви је ка.

Не су мњи ва је чи њ е ни ца да је Го рње По ли мље, ти је сно по ве за но 
са не ка да шњ ом сре дњ о вје ков ном Зе том. На то упу ћу ју и по је ди ни ар хи-
тек тон ски спо ме ни ци ко ји су от кри ве ни на овом про сто ру. При је све га 
тре ба по ћи од Па ши ћа по ља, За то на, Мај сто ро ви на, Су ти ва на, Са мо гра-
да и дру гих. Ови ло ка ли те ти, и објек ти от кри ве ни на њима, ука зу ју на 
по да так да је ста нов ни штво вр ло ра но хри сти ја ни зо ва но и да је кон цен-
тра ци ја ста нов ни штва и вјер ски жи вот ути цао да се на овом про сто ру 
фор ми ра јед на од пр вих епи ско пи ја у не ма њић ком пе ри о ду. На ве ли-
ким за ду жби на ма Не ма њ и ћа, цр кви Св. Пе тра и Па вла у Би је лом По љу, 
Ђур ђе вим сту по ви ма у Бе ра на ма, Вољавцу и дру гим, ја сно се из два ја ју 
ар хи тек тон ски ути ца ји зет ских не и ма ра. Тек се у ка сни јим до гра дњ а ма 
по је ди них за ду жби на уоча ва ју ра шке ар хи тек тон ске и стил ске од ли ке 
ка рак те ри стич не за пе ри од вла да ви не Не ма њ и ћа.

На осно ву по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла от кри ве ног при ис-
тра жи ва њ и ма скло ни смо да прет по ста ви мо да је пр во бит на цр ква у 
Бу ди мљи по диг ну та кра јем XII или у XI II ви је ку као ме мо ри јал на цр ква 
или ка пе ла имућ ног вел мо же сре дњ о вје ков не Бу ди мље. Ар хи тек тон-
ско рје ше ње објек та са пра во у га о ном ап си дом мо гло је би ти ура ђе но 
по узо ру на пр во бит ни уз глед цр кве Св.Пе тра и Па вла у Би је лом По љу, 
ко ју је по ди гао кнез Ми ро слав 1189. го ди не.13 
11 А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовјековној Србији, 

Београд 1962, 33 и даље.
12 Р.В.Вешовић, Племе Васојевићи,Сарајево 1935, 147.
13 А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовјековној Србији, 

Београд 1962, 38, сл.15,43.
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На осно ву отво ре них сон ди и на ла за от кри ве них у сло ју зе мље 
ис под по да и ис тра же ним гро бо ви ма, мо же мо го во ри ти о кон ти ну и те ту 
ду гог по сто ја ња и коришћења ове цр кве.

Ктитор цркве, судећи на основу шута и малтерних плоча са 
углачаним лицем, био је сахрањен у озиданој гробници која се налазила 
дуж јужног зида малог наоса. Усљед секундарних сахрана гробница 
је порушена а сахрањивање настављено у обичној раци. У гробу су 
нађена четири мања калотаста дугмета, три на посљедњем сахрањеном 
покојнику и једно дислоцирано које припада старијим сахранама. У 
југозападном углу цркве, на темељној стопи, нађене су двије коничне 
здјеле од којих је већа, на дну, украшена правилно урезаном розетом. 
Већа је светлозелене и окер боје док је мања глеђосана тамнозеленом 
глеђи (Сл.4/1,2). Украс на дну здјеле у облику розете или латица цвијета 
карактеристичан је за керамичке здјеле рађене у периоду од XIII до XV 
вијека. Нађене су на Градцу, Петровој цркви код Новог Пазара, у Расу, 
Ђурђевим Ступовима, Сталаћу, Београду и Ариљу.14 

Посебност и ријеткост представља налаз два оловна свитка нађена 
у централном дијелу апсиде (Сл.5). На оловним плочама приближно 

истих димензија (18 x 10 
и 19,5 x 10 цм) исписан је 
текст оштрим предметом 
а потом су плоче савијене 
у свитак и спљоштене како  
би се текст очувао од ко ро-
зије. Прва плоча, вје ро ва-
тно старија, савијена је на 
пет неједнаких поља. На 
њој је, оштрим предметом, 
уре зано једанаест редака. 
Сло ва су неједнаке ве ли-
чи не а у тексту има доста 
лигатура и скраћеница. 
Осно  вно писмо је старо-
сло венска ћирилица са 
елементима глагољице 
и грчког писма.15 Проф. 
др Божидар Шекуларац 

14 М. Бајаловић-Хаџи –Пешић, Керамика у средњовјековној Србији, Београд 1981, 83, Т. 
XXXVII/1.

15 Б.Шекуларац, Будимска епископија, њени храмови и њихов значај за историју Црне 
Горе,Токови 1, Беране 2007, 15.
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сматра да овај свитак припада времену подизања првобитне цркве.
Текст се завршава потписом аутора и седмокраком звијездом добијеном 
укрштањем два неправилна четвороугла.

Други свитак, по многим карактеристикама, млађи је од првог 
и вјероватно је настао приликом неке од обнова цркве, почетком 
XV вијека.16 Текст је писан полууставним ћириличним писмом са 
елементима грчког писма и брзописа. Чине га четрнаест редака на 
четири пресавијена поља приближно исте ширине. У тексту се налази 
неколико скраћеница и лигатура као што су: от(омега и т),поздрав (д 
изнад р). На крају текста су три петокраке звијезде. Имена набрајана 
у тексту углавном су грчка, што упућује на закључак да је писан у 
вријеме када су фанариоти били свештеници. У нашим крајевима под 
турском влашћу познати су као црквени великодостојници, нарочито 
послије укидања Пећке патријаршије 1766. године, када су долазили на 
готово све важније црквене положаје у Србији, Македонији и Босни и 
Херцеговини.17 Постоји велика вјероватноћа да је у вријеме кад је Зета 
била под деспотом Ђурђем Бранковићем у Будимљи управљао војвода 
–Грк који је довео грчке монахе да обнове цркву у Будимљи.

Превод текста гласи:

Јереји поздрав шаљу вашем животу.
Лица која су се извољела редом
Потписати (као дародавци): Jeritos
Dada, Valazd, Cidadkonos, Isonco,
Griz, Grizelj...Hrizolist, племе
Jevricirs i Mirikos Makrinos, mol
Lamelos, Viros, Vretos,
Lijsvjes, Čestlikos,
Мени се желе придружити:
Rpijeverilos, Anatihos, Vrpeli, 
Volos, Avrosiring.
Ову грађевину осветиће и над
њом бдију космичке силе, казна
и гњеви свевишњег Бога.18 

Сл.5–Препистекстапроф.дрБ.Шекуларац

Што се тиче гробова откривених у припрати, можемо их 
условно подијелити на два издвојена хронолошка периода. У прву, 
16 Исто, 16.
17 Исто,7; Ј. Мил,Енциклопедија Југославије III, Загреб 1958, стр.284.
18 Исто, 18.
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старију групу, спадају сахране покојника прије изградње припрате. 
Наиме, око меморијалне црве формирана је некропола а сахрањивање 
је вршено и на западној, прилазној, страни. Преко покојника била је 
постављена хоризонтална надгробна плоча или античка сполија, 
најчешће вишеструко профилисана конзола. Зидови припрате су због 
тога укопани до нивоа ових плоча и оне се налазе на дну темеља. На 
овај начин избјегнута је девастација старијих гробова. 

У унутрашњости припрате надгробне плоче су уклоњене и 
поређане дуж зидова а централни простор је дјелимично фундиран 
облуцима и постављен је милутни под. Приликом секундарног 
сахрањивања, кости старијих покојника су уклањане за нову сахрану 
а потом слагане на гомилу, више главе или подно ногу покојника. На 
овај начин јасно издвајамо остеолошке остатке примарно сахрањених 
покојника дислоциране по изградњи припрате. На основу налаза у 
гробним ракама можемо истаћи да су и у каснијим временима вршена 
сахрањивања која су условила одређене преправке пода који је доста 
нераван и улегао у односу на камене плоче постављене дуж зидова. 

У истраженим гробовима, на грудима покојника и у слоју са 
дислоцираним костима нађене су двије врсте дугмади, лоптаста (Сл.3/5, 
10-12, 14-16) и полиедарска (Сл.3/7,17). Лоптаста дугмета су малог 
пречника са двије полулопте међусобно спојене, на горњој страни имају 
малу жичану петљу за учвршћивање на ношњи, док су на доњој страни 
украшени испупчењем или гранулом. Углавном су рађена од бронзе а 
у зависности од статуса покојника и његовог имовног стања рађена су 
од сребра, а ријетко су и позлаћена. Само у једном гробу пронађена је 
половина већег, гвозденог, калотастог дугмета (Сл.3/15). Уосталом, иста 
дугмад су нађена на свим истраженим средњовјековним некрополама 
око Новог Пазара и Сјенице: Радишића брду,19 Пазаришту,20 Петровој 
цркви, Латинској цркви, Глоговику, Напрељу.21 На готово истим 
некрополама нађена су и полиедарска дугмад, пуно ливена од бронзе 
(Сл.3/17), а у једном случају, нађено је једно дугме са дијелом сребрне 
срме (Сл.3/7). Налаз ових дугмади хронолошки није осјетљив а јављају 
се у средњовјековним некрополама од половине XIV до XVI вијека.

У слоју земље у апсиди нађен је један бронзани прстен са 
наглашеном елипсоидном главом која је украшена кружним урезима 
19 Д. Премовић – Алексић, Некропола цркве на Радишића брду код Сјенице, Новопазарски 

зборник 18, Нови Пазар 1994, 16.
20 В.Јовановић, Д. Минић, С. Ерцеговић-Павловић, Некрополе средњовековног Трго ви-

шта, Новопазарски Зборник 14, Нови Пазар 1990, 34.
21 Д. Премовић-Алексић, Латинска црква у Постењу,НЗ 9/1895,64; Иста, Средњовјековна 

некропола у Глоговику,НЗ 10/1986, 39,ТИ/2,4,5; Иста, Напреље- остаци средњовјековне 
цркве и некрополе,НЗ 12/1988, 31, Т И/1,2. 

Стара црква у Будимљи код Берана



216 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

(Сл.4/4). Начин украшавања и облик елипсоидне главе можемо датовати 
у XVI-XVII вијек, као и бронзани оков књиге (Сл.3/6), копље –нож 
(Сл.3/3) и гвоздене маказе (Сл.3/18).

На основу архитектонских одлика и нађеног археолошког 
материјала можемо претпоставити да је црква у Будимљи подигнута 
крајем XII и почетком XIII вијека, по узору на цркву Св. Петра и 
Павла у Бијелом пољу и под стилским одликама позне прероманике, 
карактеристичне за област зетске државе. Око властелинске задужбине, 
подигнуте на старијем античком објекту чији су остаци( сполије) и данас 
видљиви, формирано је гробље средњовјековног насеља Будимље.

У контексту историјских збивања меморијална црква је била 
активна све до турских освајања Полимља и пада Бихор-града 1455. 
године.22 На основу покретних археолошких налаза, ограничених 
само на унутрашњост цркве, можемо претпоставити да је некропола 
коришћена и крајем XV вијека и ако се црква не помиње у турским 
дефтерима Скадарског санџаката из 1485. године, као уосталом ни 
манастир Ђурђеви ступови и Шудикова.23 

На основу превода текста оловног свитка нађеног у апсиди 
цркве можемо претпоставити да је обновљена стара задужбина и уз 
њу призидан отворени трем чије остатке откривамо испод подова 
припрате. У прилог овој претпоставци иду и надгробне плоче 
поређане дуж унутрашњих зидова припрате које могу припадати 
некрополи формираној на западној страни крајем XIV и у XV вијеку. 
На овај начин било би разумљиво да су Фанариоти- грчки свештеници, 
обновили стару задужбину у вријеме турске доминације и управе над 
Будимљом.

На основу сребреног новца, нађеног у фундацији надгробних 
плоча (Сл.3/8) код јужних врата припрате, који припада Рудолфу II 
(1576-1612) са сигурношћу можемо тврдити да је припрата подигнута 
по обнови Пећке патријаршије 1557. године када у свим српским 
земљама долази до својеврсне реформе и обнове цркава. У гробовима 
који су формирани унутар припрате дошло је до незнатне али евидентне 
промјене нађених дугмади. Наиме, сматрамо да су првобитна калотаста 
дугмади била мањих димензија и позлаћена те их можемо условно 
хронолошки опредијелити у крај XIV и XV вијека. И поред тога што 
задржавају изворни облик, долази до промјене њихове величине, сада су 
већа, раде се од различитих материјала, чак су и гвоздена. Полиедарска 
дугмад су у двије различите форме. Хронолошки старије, (Сл.3/17) има 
22 К.Јиречек, Историја Срба I, Београд 1952, стр. 381; Ж. Шћепановић, Средње Полимље 

и Потарје, Београд 1979, стр. 74.
23 Исто.
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дужу петљу тако да изгледа готово као привезак док је млађе прецизније 
урађено (Сл.3/17), здепасто са малом петљом и по правилу су нађена 
на гајтану од срме која украшава ивице ношње те би могла припадати 
крају XVI и XVII вијеку.

И поред турске управе насеље у Будимљи је опстајало а некропола 
је активно коришћена, на шта указује налаз ситног, сребрног, турског 
новца (Сл.3/13) и остаци надгробних плоча у облику саркофага расутих 
у околини цркве.

Мноштво угарског новца и керамичких посуда нађених готово 
у свим порушеним манастирима Полимља указује на тијесну везу 
и сарадњу Будимљанске епископије са Аустријом и Русијом у борби 
против турске власти. Због ове сарадње Полимље ће трпјети велике 
одмазде и паљење свих цркава и манастира током 1738.године. 

Гашење Будимљанске митрополије имало је тешке посљедице по 
становништво Горњег Полимља. Од тешких прилика тражен је спас у 
преласку на ислам или у перманентним миграцијама.24 

Сл.6–Изгледцрквепослијеархеолошкихистраживања1995.године

Дошло је и до промјене у структури станоништва постепеним 
насељавањем Васојевића и остали брдских племена на простор 
средњовјековне Будимље. Новопристигло становништво је рушевину 
цркве посветило Арсенију I, а по причању мјештана, постојала је и 
дрвена надградње која је спаљена почетком II свјетског рата.
24 М.Дашић, Васојевићи од помена до 1866. године, Београд 1986, 151; Ј.Томић, О 

Арнаутима у Старој Србији, Београд 1913, 31-35.
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Интезивно коришћење простора за сахрањивање, у свим вре ме-
нским периодима, условило је нижи ниво подова цркве и припрате у 
односу на околни терен за око 0,70 метара (Сл.6). По техничком снимању 
постојећег стања откривених зидова, приступили смо конзервационим 
радовима у двије фазе, прво на цркви а потом на припрати цркве. На 
основу очуваних прагова, елемената за учвршћивање врата, откривених 
дјелова довратника и огољене масе зида били смо у прилици да успје-
шно извршимо реконструкцију и надзиђивање довратника врата наоса 
и припрате.

Сл.7–Конзервираниинадзиданиостаципрвобитнецркве.

Ровом ширине 0,50 метара, ослобођена су спољашња лица зидова. 
Уклоњени су и сви лабилни елементи зидне масе ( стари везивни материјал 
и приклесани блокови) до нивоа чврстог кречног везива. Водом су испране 
зидне површине и припремљене за анастилозу или надзиђивање. За све 
интервенције на објекту коришћен је камен који је одвајан приликом 
истраживања објекта. Прије надзиђивања, у продужном малтеру, 
постављена је оловна спојница која раздваја аутентичне партије зидова 
од предвиђене надградње (Сл.8). Треба напоменути да су унутрашња 
лица зидова наоса готово у потпуности реконструисана и надзидана, у 
висину од једног метра, док су спољашња била у нивоу околног терена 
те је било потребно надзидати свега 2 до три реда приклесаних блокова. 
При реконструкцији, независно је зидано свако платно зида (унутрашње 
и спољашње) а простор између њих попуњаван је житком малтерном 
масом са ломљеним каменом (трпанцем). Пратећи дебљине појединих 
редова и очуване нивелете извршено је предвиђено надзиђивање (Сл.7). 
У два задња надзидана реда сипан је јачи бетонски малтер ради ојачавања 
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круништа и формирања заштитног слоја који ће спречити продор влаге 
и расипање везивног материјала усљед временских утицаја. Формирана 
су благо заобљена круништа и фуговали смо све површине, тако да фуге 
буду увучене у односу на камену структуру зида за око два сантиметра. 
Код реконструкције довратника, на основу једног сачуваног реда каменог 
зида на сјеверној страни и уклесаних учвршћивача врата у каменом прагу, 
могли смо успјешно реконструисати некадашњи изглед врата наоса. 

На исти начин конзервирани су и надзидани зидови припрате. 
Ископан је заштитни ров око зидова на мјестима гдје саграђене 
гробнице нијесу прислоњене на припрату. При анастилози били смо 
принуђени да габарит бетонских гробница уклопимо у масу круништа 
реконструисаних зидова. 

Сл.8–Изгледјужногзидасапостављеномоловномспојницом

Постављене су оловне спојнице, издвојене старе и нове партије 
зидова, а потом урађене нове фуге и малтерни спојеви. 

Унутрашњост цркве засута је слојем рјечног пијеска до нивоа 
надгробних плоча враћених дуж унутрашњих зидова (Сл.9). Камене 
античке сполије, нађене приликом археолошких истраживања, пренете 
су у Полимски музеј, за будући лапидаријум, гдје ће бити конзервиране 
и изложене. 

Стара црква у Будимљи код Берана
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Сл.9–Изгледцрквепослијеконзервацијеиуређењатерена

Сл.10–Данашњиизгледзаштићенихостатакацркве
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Ул цињ (Ol ci ni um) пред ста вља илир ско-грч ки ем по рион. Тит Ли-

ви је га по ми ње у ве зи с ми ром ко ји је кон зул Лу ци је Ани ци је на мет-
нуо пр ва ци ма илир ских пле ме на по сли је по бје де над илир ским кра љем 
Ген ци јем (167. го ди не п.н.е.). Пли ни је Ста ри ји по ми ње га под име ном 
Col ci ni um, јер су га, ми сли он, осно ва ли грч ки Кол хи ђа ни. 

Пли ни је Се кунд за би ље жио је у сво јој «Hi sto ria Na tu ra lis» да је 
је дан oд op pi da ci vi um Ro ma no rum. Осим Пли ни ја Се кун да ни је дан нам 
пи сац не спо ми ње да су Ol ci ni um (Ул цињ) осно вали Кол хи ђа ни. Ни је се 
на шао ни ка кав нат пис ко ји би не што та ко твр дио или по ко је му би се то 
да ло на слу ти ти.1

На по ја ча не ве зе грч ког сви је та с Бал ка ном, на ро чи то ње го вим 
при о бал ним ди је лом, сна жан ути цај из вр ши ла је грч ка ко ло ни за ци ја, 
ко ја је ди је лом до се гла до сје ве ро и сточ них оба ла Ја дран ског мо ра у IV 
ви је ку п.н.е. По у зда но се зна да је би ло то ком IV ви је ка п.н.е. осно ва но 
не ко ли ко грч ких ко ло ни ја на дал ма тин ском ди је лу ја дран ске оба ле. 

На та да шњој дал ма тин ско-илир ској оба ли, ко ли ко се по из во ри ма 
мо же пра ти ти, би ла су осно ва на два ем по ри о на (тр га, од но сно тр го вач-
ке ста ни це). Је дан од њих, ко ји се ра ни је по ми ње (V ви јек), био је Bu tua 
(Бу два), док је не дав но утвр ђе но, да се дру ги на ла зио у ста ром Ol ci ni u-
mu (Ул ци њу). 

О от кри ћу или ро-грч ког бе де ма у ул цињ ском Ста ром гра ду као 
нај пре суд ни јем свје до чан ству о ан тич ком Ol ci ni u mu, до тле по зна том 
са мо по по ме ну код Пли ни ја (Plin. Na tur. hist., III, 144.), про ди ру ћи сон-
* Аутор је доцент Филозофског факултета у Никшићу, Факултета за туризам и хо те ли-

јер ство у Котору, Учитељског студија у Подгорици на албанском језику и професор 
Средње мјешовите школе у Улцињу.

1 Grga Novak, Stari Grci na Jadranskom moru, RAD, JAZU, knjiga 322, Zagreb 1961, str. 
199. 
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дом од о зго у уну тра шњост тур ског и мле тач ког ра ве ли на до ду би не од 
пре ко 7 ме та ра, ко нач но смо про на шли нај ва жни ји до каз о ло ци ра њу 
Ol ci ni u ma на ис тој сти је ни на ко јој је за те чен сред њо вје ков ни Ул цињ и 
да на шњи ул цињ ски Ста ри град.2

По вод за пи са ње овог при ло га под ста кла нас је књи га Фра ња 
Диф ни ка: »По ви јест Кан диј ског ра та у Дал ма ци ји». На и ме, у овој књи-
зи Ф. Диф ник до слов це на во ди: »Св.Ма у ра, та да шње утвр ђе но на се ље 
код Ул ци ња, та да на тур ском те ри то ри ју».3

Бу ду ћи да је (за са да) је ди ни аутор, а књи га ујед но пред ста вља је-
ди ни из вор и ли те ра ту ру ко ја пре ци зни је по ми ње на зив на се ља, у свом 
тек сту не пре ци зи ра мје сто та да шњег утвр ђе ног на се ља Св.Ма у ре. У 
при ло гу на ве де не књи ге, Фра њо Диф ник при ла же ге о граф ску кар ту П. 
Сан ти ни ја: »Зе мљо вид на кар та ју жне Дал ма ци је», 1780.4

На на ве де ној ге о граф ској кар ти П. Сан ти ни ја озна чен је на зив 
та да шњег утвр ђе ног на се ља «Св.Ма у ра». Пре ма ис пи са ном на зи ву 
та даш њег на се ља, оно је би ло ло ци ра но, као што се ви ди на на ве де-
ној кар ти, у пред је лу при о бал не зо не ува ле Кру чи, сје ве ро за пад но од 
Ул ци ња. 

На пре дак у кар то граф ском при ка зи ва њу на ших кра је ва у рим ско 
до ба при мје ћу је се на атла сним кар та ма Кла у ди ја Пто ло ме ја из Алек-
сан дри је. На ње го вој «Пе тој та бли Евро пе» види се чи тав та да шњи 
Или рик, Па но ни ја и Ме зи ја, а Ја дран ско мо ре има већ мно го ре ал ни је 
кон ту ре. На њој су озна че на ан тич ка име на на ших на се ља, та да шњи на-
зи ви на ро да, ри је ка и пла ни на. Од ри је ка озна че на је и Бо ја на. 

У на ве де ној књи зи Фра ња Диф ни ка «утвр ђе но на се ље Св.Ма у ра» 
на ве де но је на 4 стра ни це тек сту ал ног дје ла (стр. 220, 231, 233 и 260.). 
На и ме, ана ли зи ра ју ћи тек сту ал не дје ло ве на ве де не књи ге о утвр ђе ном 
на се љу Св.Ма у ра, сти че се ути сак да је та да шње на се ље пред ста вљао 
утвр ђе но гу сар ско станиште. Та ко на стра ни 231., Ф. Диф ник на во ди 
сље де ће о на се љу Св.Ма у ра. »Да би се об у зда ла др скост гу сар ских фу-
ста из Ул ци ња и Све те Ма у ре што су све сми о ни је упа да ле у Ја дран 
ха ра ју ћи мо рем, по слан је за гу вер не ра Ја дра на Isep po Ci vra no». Та ко ђе, 
на стр. 233., Ф. Диф ник ис ти че: »Но гу са ре ћи мо рем ви ше не го ина че, 
фу сте из Ул ци ња и Св.Ма у ре про др ле су у тро гир ске во де и оте ле је дан 
брод ко ји је пре во зио др жав ни дво пек у Ко тор, али њих су ка сни је над-
вла да ле на ше ла ђе крај Тре ми та».5

2 Павле Мијовић, Прадавне и давне културе Црне Горе, Титоград 1987, стр. 29. 
3 Franjo Difnik, Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji, Split 1986, стр. 370. 
4 Исто. 
5 Franjo Difnik, Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji, Split 1986, стр. 220, 231, 233, и 

260. 
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За ло ци ра ње утвр ђе ног на се ља Све те Ма у ре у обал ној зо ни ува-
ле Кру чи (Ста ри Ул цињ) по треб но је на ве сти и од ре ђе ну то по гра фи ју 
окол ног про сто ра. На и ме, у не по сред ној бли зи ни ува ле Кру чи на ла зи се 
ис ту ре ни рт и креч њач ка ан ти кли на ла Ма ври јан. 

На и ме, на зив Ма у ри у ан тич ко до ба пред ста вља ло је име јед ног 
од бер бер ских пле ме на, ко је је на се ља ва ло рим ску Ма у ри та ни ју. Ма у ри 
је и за јед нич ко име за сва бер бер ска пле ме на сје вер не Афри ке. На зив 
Ма у ри (Мо ри), у сред њем ви је ку, пред ста вља ло је на зив за све при пад-
ни ке исла ма, од но сно (у ужем зна че њу) за на род ко ји је на стао мје ша-
њем ан тич ких Ма у ра с Кар та гиња ни ма, Ри мља ни ма, Ван да ли ма и Ара-
пи ма. Та ет нич ка мје ша ви на про ши ри ла се из сје ве ро за пад не Афри ке, 
на кон арап ских осва ја ња у по чет ку VI II ви је ка, и на ју жну по ло ви ну 
Пи ри неј ског по лу о стр ва (Мо ри ски). 

У пр вим де се тље ћи ма XVI ви је ка по ја вљу ју се на Ја дра ну ве ли ке 
сна ге из сје вер но а фрич ких му сли ман ских зе ма ља, тзв. бер бер ских (ма-
ур ских, бар ба ренских) др жа ва (Три по ли са, Ту ни са, Ал жи ра, Ма ро ка), 
ко ји ма се при кљу чу ју дру жи не из Ал ба ни је и Грч ке. Од пр вих де се тље-
ћа XVI ви је ка по чи ње но во раз до бље ин тен зив не гу сар ске ак тив но сти. 
У том раз до бљу ви ше се ис ти чу три ре ла тив но са мо стал на гу сар ска 
кру га с ду жом тра ди ци јом: тур ско-бер бер ски, ускоч ки и ул цињ ски.6

Ул цињ је са сво јом тр го вач ком фло том био глав ни стуб Ото ман-
ског цар ства на Ја дра ну. Ул цињ ски бро до ви ни је су са мо гу са ри ли, већ 
су, кад је то би ло по треб но, слу жи ли Пор ти и као рат ни бро до ви. Ви ше 
пу та су се бо ри ли про тив дру гих фло та, због то га их је Пор та тај но пот-
по ма га ла и за то су код ње би ли при ви ле го ва ни.7

Ан то нио Бал да ћи сма тра, на осно ву са чу ва них по да та ка, да је Ул-
цињ у XVII ви је ку имао 500 тра ба ку ла ко ји су пло ви ли по Сре до зем ном 
мо ру.8

Х. Екар на во ди да се сма њи ло гу са ре ње на кон што су ен гле ски 
рат ни бро до ви за по че ли кр ста ре ње по Ја дран ском мо ру. Та да се ул цињ-
ска мор на ри ца при ла го ди ла тр го ви ни и не слу ће но на пре до ва ла, та ко да 
је 1818. го ди не бро ји ла ви ше од 400 бро до ва раз не ве ли чи не.9

Гу са ри бер бер ских пле ме на из сје вер не Афри ке су у VI II ви је ку 
би ли страх и тре пет за тр го вач ке бро до ве у Сре до зем ном и Ја дран ском 
мо ру. На род но пре да ње го во ри да су ови арап ски гу са ри за у зи ма ли и 

6 Енциклопедија Југославије, 4, Загреб, 1986, стр. 634. 
7 Максут Џ. Хаџибрахимовић, Бројчано стање улцињских једрењака у периоду турске 

владавине, Државни Архив Црне Горе, Архивски записи, г. VI, Бр. 1-2, Цетиње 1999, 
стр. 31. 

8 Baldacci Antonio, L Albania, Roma, 1929, стр. 137. 
9 Hecquard H. , Histoire et description de la Haute Albanie ou Guegarie, Paris, 1858, стр. 48. 

Утврђено гусарско-пиратско насеље Св.Маура код Улциња
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«Ста ри Ул цињ», те им је и он, као и та да шње утвр ђе но на се ље «Све та 
Ма у ра», био ба за за гу сар ске опе ра ци је. Ово мо же би ти вје ро до стој ни-
је, бу ду ћи да су ови гу са ри би ли ро дом из Ма у ри та ни је (Ма ври та ни је), 
на зи ва ли су се и Ма ври ма. Њи хов траг са чу вао се у пре зи ме ну, од но сно 
то по ни му-оро ни му бр да Ма ври јан у не по сред ној бли зи ни ува ле Кру чи, 
као и у пре зи ме ну јед не од нај ста ри јих фа ми ли ја, од но сно по ро ди ца у 
Ул ци њу-Ма ври ћи (Ma vri qi). 

Па тро ним Ма ври ћи (Ma vri qi) но си ви ше по ро ди ца у Ул ци њу. 
Пре да ње по ко јем по ро ди це Ма ври ћи спа да ју ме ђу нај ста ри је у Ул ци њу 
ни је без осно ва. Да на шњи па тро ним Ма ври ћи не мо же се уда љи ти од 
сред њо вје ков них ан тро по ни ма Ма у рус, Ма у ри ци ус (Mo ric hi), од но сно 
од па тро ни ма Ма у ро, Ма вро. 

У јед ном до ку мен ту из 1242. го ди не би ље жи не ки ул цињ ски ђа-
кон по име ну Ма у рус10 а у XIV ви је ку бар ска вла сте ла Ма у ро (Мо ро, 
Мо ре) «Men ce fi li us Pe tri de Mo ro (al Ma u ro) de An ti ba ro», од но сно Da-
mas sa Ma u ri de An ti ba ro.11

У Ска дар ском зе мљи шни ку из 1416. би ље жи се па тро ним Ma u ric-
hi.12 И у зе мљи шни ку од 1485. године, у на хи ји Пе три спа на, по ми њу се 
Gjergj Ma vri qi i Premt Ma vri qi.13

Да на шњи об лик Ма ври ћи, очу ван као па тро ним у Ул ци њу, не мо-
же да се одво ји од ан тро по ни ма или па тро ни ма Ма у рус, Ма у ри ци ус, 
Ma u ric hi, Ma vri qi. Ти се по след њи не мо гу уда љи ти ни од то по ни ма се-
ла Нон ма у ри цио и Ма у риц хи (Nënma vriq и Ma vriq) ко ји су за би ље же ни 
у XVII и XVI II ви је ку у на хи ји Пе три спа на.14

Мно ги би скуп ски гра до ви (ci vi tas) у сред њем ви је ку на ста ли 
су на темељима рим ских гра до ва. То раз до бље, од XI до XIV ви је ка, 
мо же мо ока рак те ри са ти као вријеме про цва та гра до ва. Мо же се ре ћи 
да се но ви гра до ви тр го ва ца и обрт ни ка раз ви ја ју као при гра ђа, бо ље 
ре ћи под гра ђа, с об зи ром на то да су се зам ко ви нај че шће гра ди ли на 
уздигнутим ло ка ли те ти ма. Фе у дал ци су на сво јим по сје ди ма гра ди ли 
зам ко ве, од ко јих су не ки би ли је згра раз во ја тр го вач ко-обрт нич ких 
на се ља. Нај гу шћа мре жа гра до ва и утвр ђе ња би ла је на оба ли Ја дра на. 
Тр го ви на и по мор ство под ста кли су, на и ме, раз вој гра до ва на оба ли, 
ме ђу ко ји ма су Ул цињ и утвр ђе но на се ље Св.Ма у ра, та да на тур ском 
те ри то ри ју. 
10 Acta et diplomata, I, 178, стр. 55. 
11 Acta et diplomata, II, 295, 69, н. 1. 
12 Старине, XIV, стр. 42. 
13 Pulaha, Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë 1974, стр. 404. 
14 Ruzhdi Ushaku, O nekim patronimima u ulcinjskom kraju i u njihovim tragovima u sredn-

jovjekovnim ispravama, JAZU, razred za filologiju, Onomastika Jugoslaviсa, br. 10, Pose-
ban otisak, Zagreb, 1982, str. 253. 
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Нај ра зви је ни ји об лик гра да, у управ ном сми слу, јест c i v i t a s. Од 
ци ви та са раз ли ко ва ли су се l o c u s, o p p i d u m или b u r g u m, ко ји ма 
је не до ста ја ла сло бо да ц и в и т а с а. У ве зи с про стор ном струк ту ром 
сред њо вје ков ног гра да као јед но од бит них оби љеж ја тре ба ис так ну ти 
њи хов од брам бе ни си стем. Од X ви је ка од брам бе ни си сте ми би ли су 
сло же ни ји и си гу р ни ји. При њи хо вој из град њи че сто су се  ко ри сти ле 
при род не по год но сти, као што је, при мје ра ра ди, не ка да шње утвр ђе но 
на се ље Св. Ма у ра, на остр ву Кру че, од но сно остр во “Ста ри Ул цињ”, 
ис пред ува ле Кру чи, или на ло ка ли те ту на се ља Кру чи, сје ве ро за пад но 
од Ул ци ња. 

О острв цу “Ста ри Ул цињ”, (од но сно К р у ч и - М. Х.) го во ри ло 
се по оскуд ним по да ци ма из пи са них из во ра, од ко јих је нај ста ри ји из 
1376. го ди не. Мле тач ки из во ри га по ми њу нај че шће и као “Dul cig no 
ve te ris”, па се и у на ро ду и ли те ра ту ри одо ма ћио на зив Ста ри Ул цињ, 
за острв це Кру чи. На и ме, сре ће мо се са по гре шним на зи вом “Ста ри 
Ул цињ”, бу ду ћи да “Ста ри Ул цињ” ни ка да ни је по сто јао на острв цу 
Кру чи, већ је на овом острв цу по сто ја ла јед на стра жар ни ца (spe cu la), 
са цр кви цом-крип том из XII-XI II ви је ка, с ци стер ном и дру гим ма њим 
објек ти ма, као и ке ра мич ким фраг мен ти ма из ка сне ан ти ке. Да кле, ду го 
вре ме на за острв це Кру чи до ми ни рао је на зив “Ста ри Ул цињ”, ка ко у 
на ро ду, та ко и у ли те ра ту ри, ме ђу тим “Ста ри Ул цињ” пред ста вља да на-
шњи Ста ри Град-Ol ci ni um.15

П. Ро вин ски пи ше:”да је чи та ва по вр ши на овог острв ца (“Ста-
ри Ул цињ”) би ла окру же на сти је на ма, ко је се ни су осо би то са чу ва ле. 
Острв це има тра го ва ур ба ни за ци је, на и ме уну тар острв ца мо гу се рас-
по зна ти оста ци те ме ља ку ћа са са чу ва ним зи до ви ма”.16

П. Ро вин ски да ље на во ди за ово острв це “да се ни је ра ди ло о 
утвр ђе њу, већ о на се љу са не ко ли ко де се ти на ку ћи ца, окру же них зи дом, 
да би се ста нов ни штво за шти ти ло од мор ских раз бој ни ка”. П. Ро вин ски 
да ље пи ше, изме ђу оста ло г, да су на овом острв цу “си гур но жи вје ли 
љу ди ко ји су се ба ви ли тр го ви ном и ри бар ством”. Вје ро ват но да П. Ро-
вин ски пи ше о цр кви ци ко ја се на ла зи на нај ви шем, ис точ ном ди је лу 
острв ца, иза јед не стје но ви те ко се, која је вра ти ма окре ну та пре ма за па-
ду. На за пад ном, нај ни жем ди је лу острв ца, на ла зе се оста ци не ког утвр-
ђе ња. Са да се на острв цу ви ше не при мје ћу ју оста ци ку ћа.17

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња др Па вла Ми јо ви ћа утвр дила су да се 
на острв цу “Ста ри Ул цињ” у ан тич ко до ба на ла зи ла ма ња сиг нал на ста-
15 Павле Мијовић, Прадавне и давне културе Црне Горе, Титоград 1987, стр. 171. 
16 П. А. Ровински, Црна Гора у прошлости и садашњости, том IV, Цетиње 1994, стр. 

505. 
17 Исто, стр. 506. 

Утврђено гусарско-пиратско насеље Св.Маура код Улциња
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ни ца (spe cu la), а у сред њем ви је ку твр ђа ва, ко ја је слу жи ла као осма-
трач ни ца. Од твр ђа ве су оста ли обим ни зи до ви на сје вер ној стра ни, а на 
ис точ ној ма ња цр ква са ози да ном гроб ни цом ис пред ула за.18

До не дав но (до 1984. г.) на простору се о ског на се ља Кру че ни је 
се зна ло о не ком кул тур ном-исто риј ском спо ме ни ку, од но сно о не ком 
ар хе о ло шком ло ка ли те ту, бу ду ћи да у овом се о ском на се љу не ма не ких 
вид них тра го ва на са мој зе мљи ној по вр ши ни или ба рем не не ких оста-
та ка ко ји би ука за ли на по сто ја ње не ког ар хе о ло шког ло ка ли те та. 

Не дав но је, у про ље ће 1984. го ди не, у се лу Кру че от кри вен м о з 
а и к, на има њу Ца на Су љо ви ћа. На и ме, ло ка ли тет се на ла зи на јед ном 
од нај жи во пи сни јих рто ва, пре ко пу та острв ца “Ста ри Ул цињ” (Кру че, 
Гу ри и Ха сан Бе гут - М. Х.), тј. из ме ђу рта Кру че (“Ста ри Ул цињ”) и 
Бел ве де ра.19

Нај ве ћи дио про сто ри је с мо за и ком рас ко пан је при ли ком сни-
жа ва ња те ре на за но во град њу. Остао је фраг мент мал тер не под ло ге и 
де ко ра ци је. На кон даљ њих ис тра жи ва ња др Па вла Ми јо ви ћа от ко пан је 
ком плекс ко ји се са сто ји од дви је ве ће пра во у га о не про сто ри је и јед ног 
ку па ти ла в и л е р у с т и к е. Ви де се и оста ци дру гих обје ка та ко ји ма 
ни на мје на ни об ли ци ни су мо гли би ти утвр ђе ни. От ко па ни ком плекс је 
по кри вао чи тав про стор за рав ње ног бри је га, али је ви ла за хва та ла ве ћу 
по вр ши ну од ко је су пе ри фер ни дје ло ви еро зи јом зе мљи шта, као и кли-
за њем те ре на не ста ли.20

Да кле, мо же се на кра ју ка за ти да је у при о бал ном и обал ном дије-
лу ува ле Кру че (“Ста ри Ул цињ”, Гу ри и Ха сан Бе гут), као и у окви ру 
исто и ме ног се о ског на се ља-Кру че, и на острв цу “Ста ри Ул цињ” (“Гу ри 
и Ха сан Бе гут”-острв це Кру че), у ан тич ком, као и у пе ри о ду сред њег 
ви је ка, по сто ја ли кул тур но-исто риј ски спо ме ни ци, од но сно по сто ја ње 
утвр ђе ног на се ља и дру гих слич них утвр ђе ња и ар хе о ло шких ло ка ли-
те та. 

18 Павле Мијовић, Прадавне и давне културе Црне Горе, Титоград 1987, стр. 171. 
19 Павле Мијовић, Прадавне и давне културе Црне Горе, Титоград 1987 , стр. 116. 
20 Исто. 
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И сто риј ска до ку мен та го во ре о по сто ја њу не ко ли ко име на за на-
се ље на мје ста на под руч ју гдје се да нас на ла зи Под го ри ца. Ста ра Ду-
кља, ко ју у IX сто ље ћу спо ми ње поп Ду кља нин, на ла зи ла се не да ле ко 
од Под го ри це, али не и на мје сту да на шње Под го ри це. Ње ни тра го ви 
још по сто је у не по сред ној бли зи ни Под го ри це. Ра ни је су по сто ја ла ми-
шље ња да се јед на од рим ских ста ни ца по име ну Бир зи ми ум на ла зи ла 
гдје и да на шња Под го ри ца1, ме ђу тим она ни су по твр ђе на. О Риб ни ци, 
као јед ном од мо гу ћих име на за Под го ри цу2, и сто риј ски по да ци не да ју 
до вољ но по твр да3, иако се, осо би то у срп ској хи сто ри о гра фи ји, раз ви-
ло ми шље ње да је то град у ко ме је ро ђен Сте фан Не ма ња4. У но ви је 
ври је ме се оправ да но сма тра да Риб ни ца ни је име на се ља5 не го име за 
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жу пу6 у ко јој се, ујед но, на ла зи ла и цр ква Све то га Ар хан ге ла, од но сно 
Све то га Ђор ђа, у ко јој је Не ма ња кр штен по ла тин ском об ре ду7. Не ки 
и сто ри ча ри сматрају да је Но ви град, о ко ме је у X сто ље ћу пи сао Кон-
стан тин Пор фи ро ге нит, ујед но да на шња Под го ри ца8.

Пр ви по зна ти по мен Под го ри це је из 1326. го ди не9. Та да се у јед-
ном суд ском спи су у Ко то ру спо ми ње тр го вац из Под го ри це Jo han nes de 
Potgoriçe, ко ји је ко тор ском тр гов цу Jo han ni Gla u tac ti ду го вао 300 пер-
пе ра10. Сље де ћи по мен Под го ри це су сре ће мо 1337. го ди не11. У јед ној 
дру гој суд ској ис пра ви гра да Ко то ра спо ми њу се Ра јан, ње гов син Бог-
дан и не ки Ra do van de Pod go ri za12. Под го ри ца се по ми ње и у Ду ша но вој 
по ве љи од 2. ма ја 1355. го ди не, у ко јој цар Ду шан да је раз не по вла сти це 
ма на сти ру Хи лан дар. И у овој по ве љи се по ми њу Под го ри ча ни, ко ји не 

може утврдити да се ради о граду, с обзиром на то да се спомиње ријека Рибница, а 
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мишљења. Ристо Ковијанић, Помени, 13. Богумил Храбак сматра да је документ у 
коме се Подгорица први пут помиње из 1326. године, али да се он чува у манастиру 
Морача. Међутим није навео о ком документу је ријеч. Богумил Храбак, Подгорица 
до почетка XIX вијека, Београд 2000, 30.

10 Документ у оргиналу гласи: 
 18. VIII 1326.

 Die octaua decima mensis augusti. Ego Johannes de Podgorice, gener de Venco, confiteor 
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12 Андрија В. Лаиновић, Кратак поглед, 16.
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да ју ца ри не на има ња у Зе ти и на Мо ра чи13. Под го ри ца се по ми ње и као 
јед но од на се ља ко је се налази у зет ским по год ба ма на Вра њи ни из ме ђу 
Сте ва на Цр но је ви ћа и пред став ни ка Мле тач ке ре пу бли ке 6. сеп тем бра 
1455. го ди не при ста ло на пре да ју Мле ча ни ма14. 

На осно ву да тих по да та ка о Под го ри ци се не мо же не што ви ше 
са зна ти, јер су у њи ма са др жа ни са мо по ме ни осо ба ко је су, као тр гов ци 
или за на тли је, оба вља ле по сло ве у обли жњем Ко то ру, или су се у ње му 
на ста ни ле. 

У ис тра жи ва њу сред њо вје ков не по ви је сти Под го ри це од из у зет-
не ко ри сти мо гу би ти и дру ги ар хи ви, при је све га ду бро вач ки, због 
бли зи не и ве за ко је су има ли Ду бров ча ни са Под го ри ча ни ма. На осно-
ву и сто риј ских до ку мен та ово га ар хи ва уоча вају се тр го вачке ве зе и 
са рад ња тр го ва ца из Ду бров ни ка са тр гов ци ма из Под го ри це. Ујед но 
нам по је ди ни до ку мен ти ука зу ју на то да су тр гов ци из Ду бров ни ка 
ску па са тр гов ци ма из Ко то ра тр го ва ли у Под го ри ци или су, пу ту ју ћи 
за Ср би ју, про ла зи ли кроз Под го ри цу, гдје су с вре ме на на ври је ме и 
од сје да ли15.

Иако се са си гур но шћу не мо же утвр ди ти да је увјек на истом мје-
сту би ла на се о би на, ар хе о ло шки на ла зи и дру ги и сто риј ски по ка за те љи 
нас упу ћу ју на то да је на под руч ју гдје се да нас на ла зи Под го ри ца кроз 
повијест би ло не ко ли ко на се ља у не по сред ној бли зи ни.

Под го ри ца то ком XV сто ље ћа по ста је из у зет но зна чај на варош. 
На осно ву и сто риј ске до ку мен та ци је зна се да је Под го ри ца на кон што 
је 1421. го ди не по ста ла дио срп ске деспотовине по ста ла при вре ме но 
сје ди ште за Гор њу Зе ту16. На ро чи т зна чај  Под го ри ца до би ја у ври је ме 
осман ске вла да ви не ка да до жи вља ва еко ном ски про цват. Од уте мље ња 
Ска дар ско га сан џа ка Под го ри ца је сје ди ште ка ди лу ка, што са зна је мо на 
осно ву пр вог по зна тог по пи са Ска дар ско га сан џа ка из 1485. го ди не 17. 

У овом по пи су Под го ри ца је упи са на као се ло (karye) и има ла је 
40 хр ишћан ских ку ћа18. На осно ву ка сни јих осман ских по пи са осјет но 
је ви дљив по раст бро ја ста нов ни ка Под го ри це, као и њен еко ном ски 
раз ви так. У пр вој по ло ви ни XVI сто ље ћа у Под го ри ци је би ло упи са но 
164 до ма ћин ства и 10 не же ња (mücce red), од то га је 21 до ма ћин ство би-
13 „У Зете што имају село половина Каменице и на Мораче половина ловишта како им 

тези царине Подгоричани не давају...(већ да буде) како то је и прежде било“. Ристо 
Ковијанић, Помени, 10; Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега 
века, САН, Београд 1912, 429; Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 87.

14 Исто, 88. Ристо Ковијанић, Помени, 11; Богумил Храбак, Подгорица, 42.
15 Adnan Pepiç, Podgorica’nın Kısa Bir Tarihçesi, OTAM, sayı 18, Ankara 2006, 276.
16 Б. Храбак, Подгорица, 36.
17 Selami Pulaha, Defteri i regjistrimit te Sanxhakut te Shkodres I Vitit 1485, Tirane 1974.
18 Selami Pulaha, Defteri, 134.

Подгоричка тврђава у другој половини 16. вијека
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ло му сли ман ско, а хри шћан ских 14319. Кра јем XVI сто ље ћа у Под го ри-
ци је би ло упи са но 317 ку ћа (ha ne) са 27 не же ња20. Од укуп но га бро ја, 
94 до ма су би ла му сли ман ска, а 223 хр ишћан ска21. 

Ма ри јан Бо ли ца је у пр вој по ло ви ни XVII сто ље ћа22 за Под го ри цу 
ка зао да је би ла ве ли ки град са 900 ку ћа23. Док Евли ја Че ле би у дру гој 
по ло ви ни XVII сто ље ћа24 би ље жи да је у твр ђа ви Под го ри ца би ло 300 
ку ћа, јед на џа ми ја (Сул та на Фа ти ха), ам ба ри за пше ни цу, скла ди ште 
му ни ци је, то по ви и ци стер не25. Раз ви так Под го ри це је при мије тан и у 
ка сни јем вре ме ну. У њој је би ло из гра ђе но не ко ли ко зна чај них обје ка та 
као што су џа ми је, мо сто ви, ха мам, ха но ви, че сме итд. Да нас је Под го-
ри ца нај ра зви је ни ји и глав ни град Ре пу бли ке Цр не Го ре. 

 
Ври је ме за у зе ћа Под го ри це
 
Осва ја ња Осман ли ја на Бал ка ну су би ла у скла ду с по ли ти ком 

ко ју су во ди ли, а то зна чи да су заузима ли она под руч ја на ко ји ма су 
мо гли ус по ста ви ти сво ју власт и ко ја су мо гли шти ти ти и од бра ни ти. 
Је дан од при о ри тет них ци ље ва осва ја ња на Бал ка ну био је осва ја ње 
Ца ри гра да, као по ве зивање те ри то ри ја у Ана до ли ји и на Бал ка ну. Сто-
га је ли ни ја пр вих про до ра и осва ја ња ујед но би ла и од бран бе на. Тек 
на кон бит ке на Ма ри ци, ка да су по ра зи ли бра ћу Мр њав че виће, они 
кре ћу ка за па ду. Њи хо ва осва ја ња је олак ша ва ло то што су бал кан ски 
вла да ри би ли раз је ди ње ни и сла би да им се зна чај ни је су про ста ве. У 
ме ђу соб ним су ко би ма јед на од стра на је ско ро увјек по тра жи ва ла по-
моћ Осман ли ја ка ко би по ра зи ла ону дру гу. На тај на чин они су још 
ви ше сла би ли и би ли при мо ра ни ја че се ве зи ва ти за Осман ли је. Све је 
то ути ца ло да Осман ли је на Бал ка ну учвр сте сво је по зи ци је и оја ча ју 
власт у осво је ним под руч ји ма.

Пр ви су коб Осман ли ја са зет ским го спо да ри ма до го дио се 1385. 
го ди не. Та да је је дан осман ски од ред под за по вјед ни штвом Хај ру дин- 
па ше по ра зио код Бе ра та, на Са ур ском по љу вој ску Бал ше II. У том су-
ко бу је Бал ша II по ги нуо. На кон то га је ње гов на сљед ник Ђу рађ Стра-

19 Istanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TD 367, v 316.
20 Милан Васић, Градови под турском влашћу, Историја Црне Горе, Књига трећа, Том I, 

Титоград 1975, 526.
21 Исто, 535.
22 Ради се о 1614. години.
23 Милан Васић, Градови, 526.
24 Евлија Челеби је Подгорицу посјетио 1662. године. Евлија Челеби, Путопис, одломци 

о југословенским земљама, Превео, увод и коментар написао Хазим Шабановић, 
Сарајево 1967.

25 Евлија Челеби, Путопис, 335.
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ци ми ро вић по стао ва зал Осман ли ја26. Због не по слу ха Осман ли је су га 
у је сен 1392. го ди не за ро би ле, али су га убр зо осло бо ди ле узев ши му 
при том гра до ве Ска дар, Дри васт и Све ти Срђ, ко је су кра тако вријема 
др жа ле под сво јом влашћу27. 

Из ме ђу Осман ли ја и го спо да ра Зе те по сто ја ла су и са ве зни штва. 
У је сен 1405. го ди не удру же не сна ге Бал ше III и Осман ли ја ви ше пу та 
су на па да ле мле тач ку те ри то рију око Ска дра, Дри ва ста и Ул ци ња. Го ди-
не 1406. Осман ли је су у по моћ Бал ши ним сна га ма по сла ле свој од ред 
ко ји је ску па са његовом војском на па дао Бар и Ул цињ. Осман ли је су и 
у то ку 1407. го ди не по ма га ле Бал шу ка да је на па дао Бар28.

Прав ци ко ји ма су Осман ли је осва ја ле те ри то рију да на шње Цр не 
Го ре су ишли из Ско пља, ко је је би ло сје ди ште уч бе го ва. Је дан пра вац је 
ишао ста рим бо сан ским дру мом пре ко Ко со ва и Сан џа ка, а дру ги пре ко 
Ал ба ни је. Пр ва њи хо ва осва ја ња на про сто ру да на шње Цр не Го ре за по-
че ла су сре ди ном XV сто ље ћа ка да су 1455. го ди не осво ји ли Бр ско во, 
Бу ди мљу, Би хор и да на шње Ро жа је. Ме дун су осво ји ли го ди ну да на доц-
ни је, док су Пље вља и Оно гошт осво је ни 1465. го ди не29. Ка ко је Под-
го ри ца ле жа ла на сло ње на на ал бан ску те ри то рију оту да су и Осман ли је 
сво ја про ди ра ња пут Под го ри це усмје ра ва ли из тога прав ца. 

О вре ме ну ка да су Осман ли је осво ји ле Под го ри цу и сто ри ча ри 
не ма ју иден тич не ста во ве. Ни ко ла Шке ро вић мисли да је Под го ри ца 
осво је на од мах иза заузећа Ме ду на 1455. го ди не30. Па вле Ми јо вић је 
исто га ми шље ња, јер, ка ко на во ди, за раз ли ку од Ме ду на ко ји је био 
за шти ћен, Под го ри ца је би ла не за шти ће на, по што ни је има ла твр ђа-
ву31. За раз ли ку од њих Ан дри ја Ла и но вић сма тра да се го ди на осва-

26 Иако о том вазалству нема довољно сазнања, чињеница да су Османлије у два наврата, 
1386. и 1388. године, походиле Босну преко територија под влашћу Ђурађа Балшића 
Страцимировића указује на његову вазалну зависност у односу на Османлије. На 
основу писања османског историчара Нешрија сазнаје се да је у османском походу на 
Босну 1388. године Ђурађ био водич османској војсци која је, уз његову сагласност, 
претходно прешла његов териториј. Због пораза који је османска војска претрпјела у 
овом походу Нешри оптужује Ђурађа, сматрајући да је он био у дослуху са босанским 
краљем и српским кнезом, чиме је окаректерисан као издајник и главни кривац 
османскога пораза. Mehmed Neşri, Kitâb-i Cihan-Nümâ, Neşri Tarihî, Yayınlayanlar: 
Faik Reşit Unat, Mehmed A. Köymen, 2. baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987, 237-241. 
Видјети и: Adnan Pepiç, Podgorica’nın Tarihçesi, 273-283.

27 Исто, 279.
28 О томе више видјети: Бранислав Милутиновић, Борба Балшића са Млечанима за 

зетске приморске градове, Сто двадесет година од ослобођења Подгорице, Зборник 
радова с научног скупа, Подгорица 2-3. децембар 1999, Подгорица 2000, 199-227.

29 Милан Васић, Градови, 503.
30 Никола Шкеровић, Подгорица и њена околина, 20-21.
31 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 90.
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ја ња Под го ри це узи ма 1474. го ди на32, иако у истом д је лу на во ди да је 
Иван Цр но је вић још 1472. го ди не по слао јед но пи смо у Млет ке у ко ме 
их оба вје шта ва да Тур ци ра де на утвр ђи ва њу Под го ри це, а у дру гом 
пи сму, по сла ном 1474. го ди не, оба вје шта ва их да ра де на ње ном об на-
вља њу33. Пре ма Ми ла ну Ва си ћу, Осман ли је се у Под го ри ци пр ви пут 
ја вља ју 1466. го ди не, а њи хо во стал но при су ство се мо же пра ти ти тек 
од 1474. го ди не34. Бо гу мил Хра бак, на сла ња ју ћи се на из ла га ње Ва си-
ћа, по твр ђу је да се Осман ли је пр ви пут у Под го ри ци ја вља ју 1466. го-
ди не, а да се њи хо во стал но при су ство мо же пра ти ти тек осам де се тих 
го ди на XV сто ље ћа35. 

Ка ко са вре ме ни и сто риј ски из во ри и ка сни је ура ђе на ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња ни јесу да ли по твр ду о по сто ја њу не ке сред њо вје ков не 
твр ђа ве на мје сту да на шње Под го ри це, ко ја би мо гла игра ти зна чај ни ју 
уло гу у за у ста вља њу осман ских про ди ра ња и осва ја ња, и, с об зи ром да 
је она у ври је ме осва ја ња мо гла би ти трг, ни је мо гла пред ста вља ти по те-
шко ћу у осва ја њу ве о ма ја кој и уре ђе ној вој сци ка ква је би ла осман ска у 
том вре ме ну. Сто га мислимо да је она мо гла би ти осво је на од мах на кон 
што је заузет твр ди и за шти ће ни град Ме дун, нај вје ро ват ни је по чет ком 
1456. го ди не.

 
По че так град ње твр ђа ве

У обезбјеђи ва њу осво је но га те ри то ри ја Осман ли је су у под руч ју 
Под го ри це уви дје ле по год но мје сто за из град њу твр ђа ве ко ја ће слу-
жи ти тој свр си. За мје сто из град ње ода бра на је локација гдје се ри је ка 
Риб ни ца ули је ва у Мо ра чу. Ода бра но мје сто је би ло из ра зи то по год но, 
што због ри је ка Мо ра че и Риб ни це, ко је су би ле до бар штит у од бра ни, 
што због ви со ко уз диг ну тих сти је на на стра на ма гдје су оне те кле. На 
тај на чин је но во гра ђе на твр ђа ва би ла до бро за шти ће на с ове дви је стра-
не. С дру ге дви је стра не твр ђа ва је за шти ће на де бе лим бе де ми ма ко ји су 
би ли опа са ни ро вом у ду жи ни од 50 м. Ши ри на ро ва је би ла из ме ђу 7 и 
7.30 м, а ду би на од 3.20 до 3.50 м. Ров је пу њен во дом36. За град њу твр-
ђа ве ко ри шћен је ка мен из обли жње Ду кље. Ово по твр ђу је и фран цу ски 
кон зул Е кард ко ји ка же да је под го рич ка твр ђа ва са гра ђе на од ка ме на 
до не се но га са ру ше ви на ан тич ке До кле је37.

32 Андрија В. Лаиновић, Кратак поглед, 18.
33 Исто, 18.
34 Милан Васић, Градови, 503
35 Б. Храбак, Подгорица, 44.
36 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 71.
37 Исто, 72.
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Пре ма на во ди ма Евли је Че ле би је твр ђа ва у Под го ри ци је би ла че-
тве ро у га но га об ли ка и од ка ме на38. Пре ма ис тра жи ва њи ма уста но вље но 
је да је би ла ду га 75 м у прав цу ис ток-за пад и 45 м у прав цу сје вер-југ39. 
Уну тараш њост твр ђа ве је би ла ис пу ње на ка сар на ма и ма њим ку ћа ма 
ко је су слу жи ле за раз не по тре бе. Не ке од ових гра ђе ви на по ми ње Евли-
ја Че ле би ко ји је 1662. го ди не по сје тио Под го ри цу. Он је од гра ђе ви на 
уну тар твр ђа ве на вео 300 ку ће ра ка, џа ми ју Сул та на Фа ти ха, ам ба ре за 
пше ни цу, скла ди ште му ни ци је, то по ве и ци стер не40. Џа ми ја је ко ри ште-
на за по тре бе по сад ни ка, а дао ју је из гра дити Сул тан Мех мед Фа тих 
још у ври је ме док је гра ђе на твр ђа ва41. О овој џа ми ји има мо пу но по да-
та ка у и сто риј ским изворима, пр вјен стве но осман ско га по ри је кла. 

На утвр ђе њу су 1963. го ди не ура ђе на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња42. 
На осно ву тих ис тра жи ва ња да нас се има представа ка ко је твр ђа ва из-
гле да ла. У ври је ме ис тра жи ва ња твр ђа ва је би ла до ста оште ће на. Ње на 
оште ће ња су да нас још ве ћа. Да нас су ви дљи ви са мо оста ци јед ног ма-
лог ди је ла бе де ма. 

Утвр ђе ња су има ла сво је чвр сте и де бе ле бе де ме. Под го рич ка 
твр ђа ва је гра ђе на од ка ме на и де бљи на ње них зи до ва је на по је ди ним 
мје сти ма до се за ла ши ри ну и до 3 ме тра. На бе де ми ма су би ле из гра ђе-
не ку ле. Твр ђа ва у Под го ри ци је има ла не ко ли ко, по об ли ку раз ли чи-
тих ку ла. На ју го и сточ ној стра ни твр ђа ве на ла зи ла се, вје ро ват но, нај-
ве ћа пе то у га о на ку ла. На осно ву ана ли за ко је су ра ђе не на утвр ђе њу 
установље но је да је ма те ри јал ко ји је ко ри штен у град њи ове ку ле исти 
као и ма те ри јал ко јим су зи да ни бе де ми твр ђа ве, што до ка зу је да је ова 
ку ла из исто га вре ме на као и зи до ви бе де ма43. Спо ља шње стра не ку ле 
су би ле ши ри не 3.95, 4.15, 4.22 и 4.48 ме та ра, од но сно би ле су све ши-
ре од ка пи је ка ју гу44. Нео бич ност пе то у гао но г об ли ка ове ку ле ука зу је 
на слич ност с ку ла ма мно гих осман ских утвр да на Бал ка ну, јер су оне 
гра ђе не с ци љем што ве ће от пор но сти у од бра ни од ва тре но га оруж ја. 
По зна то је да је твр ђа ва у Ни шу има ла пе то у гао не ку ле. И јед на ку ла на 
бе о град ској ка ле мег дан ској твр ђа ви, ко ју су из гра ди ли Тур ци, би ла је 
38 Евлија Челеби, Путопис, 334.
39 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 71.
40 Евлија Челеби, Путопис, 335.
41 Исто, 335. Нешто више о џамији Султана Мехмеда Фатиха видјети у: Бајро Аговић, 

Џамије у Црној Гори, Алманах, Подгорица, 2001, 68.
42 Екипу је предводио Павле Мијовић, а чланови су још били Оливера Велимировић, 

Рајка Вујошевић из Подгорице, Мирко Ковачевић, из Београда и Цвјетко Бошковић, 
студент архитектуре. Истраживања је Павле Мијовић објавио у Старинару 
Археолошког института у Београду 1966. године. Његове анализе с тог истраживања 
овдје се највећим дијелом износе.

43 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 72.
44 Исто, 72.
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пе то у га о на. Јед ну че тво ро у гао ну ку лу у Го луп цу Осман ли је су ка сни-
јим оправ ка ма пре тво ри ле у пе то у гао ну. Пе то у га о не ку ле се су сре ћу и 
у гра до ви ма Је леч и Зве чан, као и у Пе тру су код Па ра ћи на, ко ји је 1413. 
го ди не за у зео принц Му са45. 

По ред ово га пе то у гао ног об ли ка на бе де му под го рич ке утвр де по-
сто јао је и је дан зуп ча сти ис пад, ко ји би мо гао би ти тро у га о на ку ла, 
од но сно псе у до-ку ла46. Стра не на овој ку ли су би ле исте, по 8.83 м, ка да 
се пос ма тра ју спо ља, али су у уну тра шњо сти би ле раз ли чи те: ду жи на 
ис точ не стра не је би ла 6.85 м, а ју жне 4.40 м. Ова кав об лик ку ла се, та-
ко ђер, су сре ће код не ких твр ђа ва ко је су Осман ли је из гра ди ле или ко је 
су по пра вља ле. Слич ну тро у га о ну ку лу имао је дио гра да Ава ле, ко ји  
су Осман ли је подигле 1442. го ди не. Зуп ча ста избочења у ви ду ку ла у 
об ли ку тро угла има ла је и бе о град ска утвр да, као и Је леч код Но во га 
Па за ра. Ова кве ку ле су има ли и гра до ви При зрен, ко ји су Осман ли је 
у цје ло сти по пра ви ле на кон за у зе ћа 1445. го ди не, Ско пље, чи ји су бе-
де ми мно го из ми је ње ни на кон што је кра јем 1391. го ди не пот пао под 
осман ску власт. Ста ри Бар је имао исту тро у га о ну ку лу. Осман ли је су 
ова кав тип ку ла гра ди ле по што су на осво је ним утвр да ма вр ше не од ре-
ђе не пре прав ке47.

На ју жној стра ни подгоричке тврђаве на ла зи ла се ку ла у по лу кру-
жном об ли ку. Од прет ход не ку ле је би ла уда ље на 11.50 м. У ди је лу окре-
ну том пре ма ва ро ши је би ла за де бља на. На осно ву ана ли за ко је су ура-
ђе не то ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња уоче но је да су на њој би ли при-
мјет ни тра го ви ве ћих пре прав ки, ко је су вр ше не у ви ше на вра та. Од ове 
ку ле су би ла при мјет на два бе де ма. Је дан је ишао пре ма оба ли Мо ра че и 
ло ме ћи се на од сто ја њу од око 7.50 м пру жао се пре ма сје ве ро за пад ној 
ку ли. Де бљи на ово га зи да је би ла та ња у од но су на дру ге зи до ве ко ји су 
би ли пре ма ва ро ши, око 2 м. Раз лог је био у то ме што је ис пред ње га би-
ла Мо ра ча, као ве ли ка во де на пре пре ка. По ред ово га од ју жне ку ле ишао 
је још је дан зид чи ја је ду жи на с уну тар ње стра не би ла 15.70 м.48 

Ку ла ко ја се на ла зи ла на сје ве ро за па ду би ла је окру гло га об ли ка. 
Ње ни зи до ви су би ли за де бља ни, до 3 м, на ди је лу пре ма оба ли и ушћу 
ри је ке Риб ни це. На овој ку ли су по сто ја ла три зра ка ста отво ра за ду ге 
пу шке, вје ро ват но у до град њи до пра вље не. Овај тип ку ла се су сре ће и у 
сред њо вје ков ним утвр да ма на Бал ка ну.49

45 Исто, 72-73; Александар Дероко, Средњовековни градови у Србији, Црној Гори, и 
Македонији, Београд 1950, сл, 94, 98, 126, 174.

46 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 73. 
47 Исто, 73.
48 Исто, 74 - 75.
49 Исто, 75.
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За ни мљи ва је чи ње ни ца да су те ме љи бе де ма под го рич ке утвр де 
и ку ла би ли ве о ма плит ки. Њи хо ва ду би на се кре та ла од 25 до 50 цм50.

Го ре ука за но, за раз ли ку од не ких ра ни јих ми шље ња, упу ћу је на 
за кљу чак да су град Под го ри цу из гра ди ле Осман ли је. У при лог овој 
тврд њи иде и чи ње ни ца да је под го рич ка твр ђа ва на пра вље на у ври је ме 
ка да је ва тре но оруж је би ло у упо тре би, ма да су на њој уоч љи ви за те че ни 
об ли ци и си сте ми утвр ђи ва ња из вре ме на ра то ва ња хлад ним оруж јем51.

Пр ве ви је сти о град њи твр ђа ве на ла зи мо у јед ном из вје штају Ива-
на Цр но је ви ћа по сла ном мле тач ком Се на ту у ко ме га оба вје шта ва о на-
мје ра ма Осман ли ја да гра де твр ђа ву. О вре ме ну ка да је овај из вје штај 
на пи са н по сто је раз ли чи та ту ма че ња. Ла и но вић на во ди да је Иван Цр-
но је вић мле тач кој вла ди по слао два из вје штаја. Јед но је по слао 1472. 
го ди не и у ње му је оба вје шта ва да Тур ци ра де на утвр ђи ва њу Под го ри це, 
а дру го је по слао 1474. го ди не у ко ме из вје шта ва да ра де на ње ном об на-
вља њу52. Ри сто Ко ви ја нић, пре у зи ма ју ћи ми шље ња Ја стре бо ва, та ко ђер 
го во ри о два из вје штаја. Као и Ла и но вић и он го во ри да у пр вом из вје-
штају, из 1472. го ди не, Иван Цр но је вић оба вје шта ва Млет ке да Тур ци 
ра де на утвр ђи ва њу Под го ри це, а у дру гом, из 1474. го ди не, да ра де на 
ње ном об на вља њу53. Ме ђу тим, Ри сто Ко ви ја нић го во ри и о тре ћем пи-
сму ко је је Иван Цр но је вић по слао у Млет ке у мар ту 1474. го ди не, ка да 
је она већ би ла у њи хо вим ру ка ма. У овом пи сму из вје штава мле тач ку 
вла ст у Ко то ру да се Тур ци утвр ђу ју у Под го ри ци и да су по ди гли мно го 
ку ћа54. Бо гу мил Хра бак мисли да је Иван Цр но је вић 1473. го ди не упу тио 
пи смо Мле ци ма у ко ме их из вје шћу је о тур ској на мје ри да об но ве Под-
го ри цу и Бе леч, ода кле пла ни ра ју да по ве ду бор бу про тив ње га и Мле та-
ка. По Хра ба ку, дру го пи смо Ива на Цр но је ви ћа да ти ра из 1474. го ди не. 
У њему их, ка ко на во ди, оба вје шта ва да Тур ци жур но ра де на об но ви 
под го рич ке твр ђа ве55. За раз ли ку од оста лих, Па вле Ми јо вић сматра да је 
Ја стре бов ома шком на вео по да так да су Тур ци 1472. го ди не на мје ра ва ли 
об но ви ти Под го ри цу56. На осно ву то га се за кљу чу је да пр ви из вје штај, о 
ко је му су дру ги го во ри ли, ни је по сла но 1472. го ди не. 

Од го вор мле тач ко га Се на та од 1. мар та 1474. го ди не57 на из вје штај 
Ива на Цр но је ви ћа, у свој ству мле тач ко га ка пе та на, упу ћу је на то да је он 
50 Исто, 77.
51 Исто, 76.
52 А. Лаиновић, Кратак поглед, 18.
53 Ристо Ковијанић, Помени, 11.
54 Исто, 11.
55 Богумил Храбак, Подгорица, 44. 
56 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 90.
57 У том одговору записано је сљедеће: “… tum etiam per nuntis suum, magnificus Iuanus 

Cernoevich, capitaneus noster Xente, Turchorum reedificari omnino statuisse Podgoriza 
locum in medio Xentae situm…”, Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 90.
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мо гао нај ка сни је те го ди не по сла ти у Млет ке за бри ња ва ју ћи из вје штај у 
ко ме их оба вје шта ва о на мје ра ма Осман ли ја да утвр де Под го ри цу. 

У не ким срп ским ље то пи си ма се, та ко ђер, го во ри о из град њи твр-
ђа ве у Под го ри ци58. У јед ном од ових из во ра се ка же: „са зи да цар град 
Под го ри цу у Зе ти“59. У дру гом: „хо ди цар Мех мед у Зе ту и са зи да град 
Под го ри цу“60. Док тре ћи ље то пис ка же да: „са зи да Ха сан па ша град 
Под го ри цу у Зе ти“61. 

Тур ски пу то пи сац Евли ја Че ле би пи ше да је сул тан Мех мед Фа тих 
по ди гао Под го ри цу исте го ди не ка да је осво јио и Ска дар ра ди за шти те 
Ска дра од, ка ко на во ди, ар на ут ске ешки је и по ква ре них Мле ча на62. 

Има ју ћи у ви ду го ре из ни је то мо гло би се да ти за кљу чи ти да су 
Осман ли је на кон ура ђе них де таљ них ис тра жи ва ња у ди је лу гдје се да-
нас на ла зи Под го ри ца од лу чи ле гра ди ти ја ку твр ђа ву по чет ком се дем-
де се тих го ди на пет на е сто га сто ље ћа и да се с ње ном град њом по че ло, 
ка ко го во ре мле тач ки из во ри, нај ка сни је до 1474. го ди не. 

По зна то је да су Осман ли је исте го ди не ка да су по че ли с град њом 
под го рич ке утвр де оп сије да ли Ска дар, ко ји, упр кос ве ли ким ра за ра њи-
ма, ни јесу успје ли осво ји ти. Очи то да је овај не у спје ли осво јач ки по ход 
на Ска дар, до не кле, ини ци рао град њу твр ђа ве у Под го ри ци.

Град ња је мо гла тра ја ти око три го ди не, од но сно, утврда је мо гла 
би ти из гра ђе на 1476. или 1477. го ди не, ка ко то твр де срп ски ље то пи си63, а 
нај ка сни је до осва ја ња Ска дра 1478. го ди не, ка ко на во ди Евли ја Че ле би.64

Пр ви по зна ти по пис Под го ри це из 1485. го ди не да је нам из у зет-
но ври је дан по да так о име ну ове твр ђа ве. У деф те ру је упи са но сље-
де ће: Karye-i Podgoriçe, kal’a-i Depedögen’in va ro ş i dir65. При је вод гла си: 
се ло Под го ри ца, ва рош твр ђа ве Depedögen. Бра ни слав Ђур ђев је ри јеч 
Depedögen пре вео као онај ко ји би је (ту че), од но сно бри јег, бре жу љак, 
врх66. Ме ђу тим, Депедöген се мо же схва ти ти и као по ку шај при је во да 

58 Према наводима Павла Мијовића први од ових љетописа је настао 1529. године, а 
посљедњи 1698. године. Сви они су користили основни текст који је настао око 1460. 
године

59 “1474-5. сьзида царь град Подгорицу оу Зети“
60 “ ходи царь Мехмед оу Зетоу и сьзда град Подгориуо”
61 “1456-57. сьзида Хасань-паша градь Подгорицоу оу Зети” 
62 Евлија Челеби, Путопис, 334.
63 Павле Мијовић, Алата-Рибница-Подгорица, 91.
64 Евлија Челеби, Путопис, 334.
65 İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defteri No 17. Branislav Đurđev, 

Depedögen-Podgorica, Историјски записи, година XV, књига XIX, Титоград, 1962, 60. 
Албански османиста Селами Пулаха је овај дефтер превео и објавио на албанском 
језику. Селами Пулаха, Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shrodres I Vitit 1485, Tirane, 
1974, 134.

66 Бранислав Ђурђев, Депедöген-Подгорица, 59.
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сла вен ско га на зи ва Под го ри ца на тур ски је зик. Ово ме иде у при лог чи-
ње ни ца да се твр ђа ва Под го ри ца ни је на ла зи ла на бр ду, већ у ње го вом 
под нож ју. На зив го ри ца се мо же пре во ди ти на тур ски као де пе (те пе), 
јер зна чи бр до, бри јег, го ра, док ри јеч под у тур ском је зи ку ни је нај при-
клад ни је пре во ди ти са екви ва лент ним при је дло гом. У тра га њу за од го-
ва ра ју ћим из ра зом ко јим би се пре ве ла ри јеч Под го ри ца мо гу ће је да су 
у ри је чи Депедöген про на шли аде ква тан при је вод. Оту да се тур ски на зив 
Депедöген мо же ту ма чи ти и као тур ски при је вод на зи ва Под го ри ца67.

По сад ни ци у твр ђа ви Под го ри ца у дру гој по ло ви ни 16. сто ље ћа

Евли ја Че ле би је оста вио ври је дан за пис о под го рич кој твр ђа ви с 
по чет ка дру ге по ло ви не XVII сто ље ћа. За хва љу ју ћи ње го вим по да ци ма 
има се увид у ка рак тер по сад ни ка „му жев них, хра брих, од ва жних, смје-
лих, по жр тво ва них и ју нач ких“, ка рак тер њи хо ве бор бе „дан-ноћ во де 
бор бе с не при ја те љем“ и ка рак тер њи хо ве при вр же но сти у одр жа ва њу 
ре да и ми ра у не мир ној обла сти гдје „стро го над зи ру ко тор ске, кли-
мент ске и цр но гор ске бун тов ни ке и не да ју им ни да очи отво ре“ 68.

На осно ву ово га за пи са има мо и пре глед ност о бро ју по сад ни ка 
у твр ђа ви Под го ри ца у ко јој се на ла зи ло „се дам сто ти на“ мла ди ћа, на 
чи јем је че лу био ди здар. Тач ност ово га по да тка ни је мо гу ће утвр ди ти 
без де таљ ни је ана ли зе и по мо ћи дру гих до ку ме на та из исто га пе ри о да. 
За раз ли ку од ово га за пи са Евли је Че ле би је иџ мал деф тер с кра ја XVI 
сто ље ћа69 да је исто та ко ври јед не по дат ке о бро ју по сад ни ка у твр ђа ви, 
пре ма ко ме је твр ђа ва има ла укуп но 41 по сад ни ка,70 на чи јем је че лу био 
ди здар. Овај деф тер је на стао 1581. го ди не71. Пре ма јед ном дру гом деф-
те ру из исто га пе ри о да72 број по сад ни ка у под го рич кој утвр ди је био 37 

67 Османлије су неким тврђавама на простору Балкана давале своја, турска имена. 
Примјер за то су утврђења Калканделен, Böğürdelen и нека друга.

68 Евлија Челеби, Путопис, 334-335.
69 Ankara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Tapu Defteri (TD) № 417 (стари 

број 342). Копије овога дефтера се налазе и у Оријенталном институту у Сарајеву. 
ОИС, Збирка АНУБиХ, 19. Захваљујем колегици Јасмини Ђорђевић која ми је усту-
пи ла дио копија овога дефетера. 

70 На основу података овога дефтера има се у виду статус посаднка у подгоричкој 
тврђави који је био тимарски. Међутим, не зна се да ли је у утврђењу било и посадника 
улуфеџија, као што је то случај с многим тврђавама на граници, гдје су неријетко поред 
тимарских били и посадници улуфеџије. Стога се број од 41 посадника у подгоричкој 
утврди може узети и као неконачан.

71 Милан Васић годину писања дефтера погрешно наводи као 1582. годину. У дефтеру 
стоји да је катиб Ибрахим, а да је дефтер писан 14. зилхиџе 988. године по хиџри, што 
одговара 20. јануару 1581. године.

72 Istanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu tahrir defteri, TD 476.

Подгоричка тврђава у другој половини 16. вијека



238 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

му стах фи за. О бро ју по сад ни ка у под го рич кој твр ђа ви још је дан ври је-
дан за пис на ла зи мо у деф те ру ко ји је на стао у ври је ме вла да ви не сул та-
на Су леј ма на За ко но дав ца. Пре ма том деф те ру у твр ђа ви су слу жбо ва ли 
ди здар, кет ху да, имам и још 33 не фе ра73. 

Ови из у зет но ва жни до ку мен ти ука зу ју да се број по сад ни ка у 
Под го ри ци у раз ли чи тим вре ме ни ма знат но ми је њао. Док се у пр вој по-
ло ви ни XVI сто ље ћа на ла зи ло у утвр ђе њу 36 му стах фи за, кра јем XVI 
сто ље ћа их је би ло 37, од но сно 41 му стах физ. На спрам то га у дру гој 
по ло ви ни XVII сто ље ћа, ка ко на во ди Че ле би, тај број је на ра стао на 700 
по сад ни ка. Раз ло зи за ово ли ко  повећање бро ја по сад ни ка су, вје ро ват-
но, си гур но сни, с об зи ром на то да је у дру гој по ло ви ни XVII сто ље ћа 
на про сто ру цр но гор ске на хи је и у ње ном не по сред ном су сјед ству при-
сут на не си гур ност пра ће на не ми ри ма и уче ста ли јим су ко би ма с оби је 
стра не. Бун тов ност Цр но го ра ца је ини ци ра на бор ба ма ко је су во ди ле 
Осман ли је с Мле ци ма у ври је ме Кан диј ско га ра та (1645 – 1669), ка да 
су Мле чани на сто ја ли да на сво ју стра ну при ву ку што ве ћи број цр но-
гор ских и брд ских пле ме на, у че му су има ли од ре ђе но га успје ха74. Ово 
по твр ђу је и Евли ја Че ле би ка да ка же да по сад ни ци: „стро го над зи ру ко-
тор ске, кли мент ске и цр но гор ске бун тов ни ке“. Ако се узме у об зир ова 
чи ње ни ца, не чу ди то што су осман ске вла сти у дру гој по ло ви ни XVII 
сто ље ћа зна чај но уве ћа ле број по сад ни ка у Под го ри ци. 

Као што је већ на ве де но, иџ мал деф тер из 1581. го ди не да је из-
у зет но ва жан по да так о бро ју по сад ни ка у под го рич кој твр ђа ви, пре ма 
ко ме је укуп но 41 му стах физ имао слу жбу у њој. На осно ву овог дра-
го цје ног из во ра са зна је се да су као му стах фи зи би ли упи са ни сље де ћи 
по сад ни ци: ди здар75, ње гов по моћ ник (кет ху да), имам, му је зин, 11 сер-
бу љу ка, је дан ам бар џи ја и 24 не фе ра76. За ни мљи во да је пре ма дру гом 
деф те ру из исто га пе ри о да77 би ло упи са но све га три сер бу љу ка78.

Као ди здар под го рич ке твр ђа ве упи сан је Мех мед79, ко ји је, вје-
ро ват но, до вре ме на ка да је овај по пис ра ђен, а мо жда и у вре ме ну са-
73 БОА, ТД 367, 318. У овом дефтеру само бројчано је дат број посадника, тако да се не зна 

да ли је међу нефере убројан и мујезин, с обзиром на то да засебно није био поменут.
74 О овим сукобима видјети: Глигор Станојевић, Из историје Црне Горе у XVI и XVII 

вијеку, Историјски записи, година XII, књига XV, Титоград 1959, 323-417.
75 С обзиром на то да је као диздар прво био уписан Мустафа, а касније Мехмед, постоје 

мишљења да се радило о два диздара.
76 Видјети: ТКГМ, ТД 417, вв 71-76. 
77 БОА, ТД 476 в. 83.
78 Као сребуљуци су били уписани Мехмед, син Алије, Мустафа, син Мехмеда и Халил, 

син Јусуфа.
79 У дефтеру с краја XVI стољећа као сербуљук је био уписан Мехмед, син, Алије. Да 

ли се ради о Мехмеду који је 1581 године био диздар није могуће утврдити. БОА, ТД 
476, в. 83.
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мо га по пи са, оба вљао ду жност сер бу љу ка. То се са зна је на осно ву то га 
што је у по пи су од мах иза ње го ва име на би ло пре цр та но „сер бу љук“, а 
иза то га до да но „ди здар по ме ну те твр ђа ве“. На осно ву исто га по пи са 
мо же се ус твр ди ти да је ра ни ји ди здар био Му ста фа80. Ње го во име се 
на ла зи на пр вом мје сту по пи са, а иза име на је пре цр та но „ди здар по ме-
ну те твр ђа ве“81. Чи та ју ћи ра ни је овај деф тер Ми лан Ва сић је сматрао 
да се ра ди ло о два ди зда ра. Очи то, ни је при ми је тио пре цр та ва ња по крај 
име на или је сма трао да су она ка сни је на ста ла. Ка ко деф тер из пр ве по-
ло ви не XVI сто ље ћа би ље жи јед но га ди зда ра82, што по твр ђу ју деф тер 
из дру ге по ло ви не XVI сто ље ћа83 и за пис Евли је Че ле би је шес де се тих 
го ди на XVII сто ље ћа, вје ро ват но ни је мо гу ће да је тај број 1581. го ди не 
био ве ћи од јед но га.

На осно ву ово га из во ра ти мар ди зда ра Мех ме да је био у на хи ји 
Под го ри ца. Он је при мао при хо де од се ла Зла ти ца са Ђур ђе ви ћи ма и ре-
сми од јед ног ис па ши шта, као и при ход од јед не шу ме у бли зи ни Под го-
ри це84. При хо ди ово га ти ма ра су из но си ли 4.000 ак чи85. Пре ма по да ци ма 
за овај из во р има се увид о при ма њи ма дру гих ди зда ра у Ска дар ском 
сан џа ку, на осно ву че га се са зна је да су при хо ди ди зда ра под го рич ке твр-
ђа ве би ли исти као и при хо ди ди зда ра у твр ђа ви Дри васт (Дер гос), а ве ћи 
од ди зда ра твр ђа ве Ме дун, ко ји је имао при ход у из но су од 3.500 ак чи, 
али су би ли ма њи од при хо да ко је је имао ди здар у твр ђа ви Жа бљак, ко ји 
су из но си ли 4.500 ак чи86. Нај ве ро ват ни је нај ве ћи при ход је имао ди здар 
ска дар ске утвр де, ко ји је пре ма јед ном дру гом из во ру из исто га вре ме-
на имао ти мар у из но су од 6.000 ак чи87, а нај ма њи при ход у Ска дар ском 
сан џа ку при мао је ди здар у твр ђа ви Ма врик, све га 2.800 ак чи88.

Ра ни ји ди здар под го рич ке твр ђа ве Му ста фа89 је за др жао сво је 
при хо де као и у вре ме ну док је био ди здар. Ње гов ти мар је из но сио 
80 На основу овога дефтера нову дужност ранијег диздара Мустафе није могуће утврдити.
81 ТКГМ, ТД 417, в 71.
82 БОА, ТД 367, в. 318.
83 Као диздар је био уписан Нуруллах. БОА, ТД 476, в. 82.
84 Нуруллах је имао тимар у селу Српска, у нахији Подгорица. Исто, в. 82.
85 Као сербуљук Мехмед је примао приход у износу од 2.000 акчи. Од Златице са 

Ђурђевићима и ресми од испашишта је имао приход од 1800 акчи, док је од шуме 
узимао приход од 200 акчи. ТКГМ, ТД 417, в 72.

86 Исто. О приходима које су имали диздари у Босанском санџаку у првој половини XVI 
сто ље ћа видјети: Аладин Хусић, Тврђаве босанског санџака и њихове посаде 1530. го-
ди не, Прилози за оријенталну филологију (ПОФ), број 49, Сарајево 2000, 203, 210-223.

87 БОА, ТД 476, в. 66.
88 Посада у утврди Маврик је уједно била и најмања по бројности. У њој је било свега 

12 мустахфиза. Исто, в. 96.
89 У дефтеру с краја XVI стољећа један од сербуљука је био уписан и Мустафа, син 

Мехмеда. БОА, ТД 476, в. 83. У истом дефтеру кетхуда скадарске тврђаве је био 
Мустафа. Исто, в. 66.
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4.000 ак чи и на ла зио се у се лу Пе тру шин ко је је при па да ло на хи ји Бје-
ло па вли ћи90. Особеност ово га се ла је та што су у ње му по сад ни ци у 
под го рич кој твр ђа ви 1581. го ди не оства ри ва ли нај ве ћи при ход. Укуп ни 
при ходи у овом се лу су из но си ли 12.600 ак чи. Се ло Пе тру шин је има ло 
106 до мо ва91. У се лу су, по ред Му ста фе, ти мар има ли кет ху да92 и још 
че тво ри ца по сад ни ка ко ји су има ли за јед нич ки ти мар. Кет ху да је био 
Ха сан93, а ње гов при ход је из но сио 3.000 ак чи94. Пре ма по да ци ма ово га 
деф те ра при хо ди кет ху де у твр ђа ви Дри васт из но си ли су 2.600 ак чи, у 
твр ђа ви Жа бљак 3.000, а у Ме ду ну 2.000 ак чи. На осно ву по да та ка дру-
го га деф те ра при хо ди кет ху де95 у Ска дру су из но си ли 4.500 ак чи96, што 
је би ло ви ше не го што су има ли ди зда ри у Под го ри ци, Дри ва сту, Ме ду-
ну и Ма ври ку, а исти као и при хо ди ди зда ра твр ђа ве Жа бљак. На осно ву 
исто га из во ра са зна је се да су при хо ди кет ху де у твр ђа ви Ма врик би ли 
у из но су од 1.800 ак чи97.

Као што је ка за но, у се лу Пе тру шин по ред ра ни је га ди зда ра Му-
ста фе и кет ху де Ха са на ти мар су има ла још че ти ри не фе ра, чи ји је ти-
мар из но сио 5.600 ак чи и ко ји су ди је ли ли на јед на ка че ти ри ди је ла од 
по 1.400 ак чи98.

С об зи ром на то да је вјер ски ка рак тер по сад ни ка у ско ро свим 
твр ђа ва ма у осман ској др жа ви, пре вас ход но, био му сли ман ски сто га су 
има ми би ли са став ни дио по сад ни ка у твр ђа ва ма99. Ка ко ислам на ла же 
сва ком свом при пад ни ку да у то ку да на оба вља пет пу та мо ли тву (на маз), 
по ред че га по сто је и за јед нич ке мо ли тве, као што су мо ли тва у ври је ме 
благ да на Бај ра ма, два пу та го ди шње, и јед на сед мич на (џу ма), ко је се не 
мо гу оба ви ти са мо стал но, оту да су Осман ли је у но во о сво је ним твр ђа-
ва ма, као дио по са де, че сто по ста вља ле има ме. Ра ди оба вља ња мо ли тве 
био је по тре бан аде ква тан про стор. За то је тра жен од го ва ра ју ћи обје кат 
адап ти ра њем не ког од по сто је ћих, ко ји је мо гао по слу жи ти на мје ни, или 
су из гра ђи ва ни пот пу но но ви објек ти, тј. џа ми је100. С об зи ром на то да 
су Осман ли је из гра ди ле твр ђа ву у Под го ри ци, у исто ври је ме је из гра-
90 ТКГМ, ТД 417, в. 71.
91 Милан Васић, Градови, 544.
92 Кетхуда или замјеник диздара. У нас је чешће у употреби ријеч ћехаја.
93 У дефтеру број 476 као кетхуда је био уписан Омер.
94 ТКГМ, ТД 417, в. 71.
95 Кетхуда је био Мустафа.
96 БОА, ТД 476, в. 66.
97 Исто, в. 96.
98 ТКГМ, ТД 417, в. 72.
99 О имамској служби у тврђавама видјети рад: Аладин Хусић, О имамској служби у 

тврђавама босанског санџака у 15. и првој половини 16. вијека, Novi Muallim, год. 1, 
бр. 4, Децембар 2000, Сарајево, 84-99.

100 Исто, 86.
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ђе на и џа ми ја, ко ју је дао по ди ћи, као и твр ђа ву, Сул тан Мех мед Фа тих. 
Оту да је и џа ми ја но си ла ње го во име. Као имам и ха тиб у џа ми ји сул та на 
Мех ме да Фа ти ха 1581. го ди не је био упи сан Су леј ман Ха ли фа101. Ти мар 
ово га има ма се на ла зио у се лу Мар ти ни ћи, ко је је би ло у са ста ву на хи је 
Бје ло па вли ћи. При хо ди ово га ти ма ра су из но си ли 2.600 ак чи 102. Од ње га 
је ве ћи при ход имао имам у твр ђа ви Жа бљак, ко ји је за сво ју слу жбу ха-
ти ба и има ма до би јао при ход у из но су од 2.800 ак чи103, али су ма њи би ли 
при хо ди има ма у твр ђа ва ма Дри васт и Ме дун. Имам у Дри ва сту је имао 
при ход 1.600 ак чи104, а имам у Ме ду ну 1.800 ак чи105.

Се ло Мар ти нићи је по пут се ла Пе тру шин би ло за јед нич ки ти мар 
ви ше по сад ни ка. По ред има ма у овом се лу су још че тво ри ца по сад ни ка 
има ла ти мар. Сер бу љук Исмаил, син Ха са нов, ам бар џи ја Му ста фа, син 
Ху се ји нов, не фе ри Мех мед и Су леј ман, син Мех ме дов су има ли за јед-
нич ки ти мар. Исмаил и Му ста фа су има ли при ход у из но су од по 1.600, 
а Мех мед и Су леј ман од по 1.400 ак чи106.

Му је зин у џа ми ји сул та на Мех ме да Фа ти ха је био Еј не хан, син 
Ха са нов107. Он је ужи вао ти мар у из но су од 1.700 ак чи108 у се лу Вре-
ла, ко је је при па да ло на хи ји Вра же грм ци109. У истом пе ри о ду му је зин у 
Дри ва сту је ужи вао ти мар у из но су од 1.400 ак чи110. За му је зи не у твр-
ђа ва ма Жа бљак и Ме дун не ма по да та ка.

Пре ма рас по ло жи вом из во ру, по ред пре глед но сти у са став по сад-
ни ка, до би ја се и увид у при ма ња ко ја су оства ри ва ли раз ли чи ти ро до ви 
у твр ђа ви Под го ри ца. На осно ву по да та ка ко је нам пру жа овај из у зет но 
ври је дан из вор при хо ди сер бу љу ка су би ли исти и из но си ли су по 1.600 
ак чи. Као сер бу љу ци под го рич ке утрв де, по ред го ре по ме ну тог Исма и-
ла, си на Ха са но ва, упи са ни су још: Ах мед, Мех мед син Ту ра ли је, дру ги 
Мех мед син Ту ра ли је111, Су леј ман син Ба је зи дов, Осман син Му ста фин, 
101 Према дефтеру ТД 476 као имам је био уписан Абдуллах. БОА, ТД 476, в. 83.
102 ТКГМ, ТД 417, в. 71. За разлику од њега тимар Абдулаха је износио 2.200 акчи. БОА, 

ТД 476, в. 83.
103 Исто, в. 78.
104 Исто, в. 77.
105 Исто, в. 80.
106 Исто, в. 72.
107 Занимљиво је да је у дефтеру из истога времена као мујезин био уписан Хасан, син 

Ејнехана. Изгледа да је дошло до погрешке у писању самога записивача, гдје је у 
једном од ова два извора дошло до замјене имена оца и сина. БОА, ТД 476, в. 83. Да 
ли се ради о истој особи

108 Према наведеном извору у ноти 107 Хасан, син Ејнехана је имао тимар у износу од 
1.600 акчи. Исто, в. 83.

109 ТКГМ, ТД 417, в. 71; Милан Васић, Градови, 544.
110 ТКГМ, ТД 417, в. 77.
111 У дефтеру су уписана два Мехмеда сина Туралије. Иако се ради о истим именима и 

синова и очева лако је закључити да се ради о двијема потпуно различитим особама.
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Ха мид (?) син Ту ра ли јин, Мех мед син Хи зи ров, Ха сан син Мех ме дов, 
Ис хак и Ху се јин син Али јин.

Ти ма ри ових сер бу љу ка није су се увјек на ла зи ли у истом мје сту. 
Не ри јет ко се де ша ва ло да су сер бу љу ци има ли при хо де у два се ла112, 
или да су ма њи дио при хо да има ли од ме зре113 или од шу ме114. Је дан дио 
ти ма ра је био за јед нич ки. 

При мјер за то је се ло Пав ко ви ће, у на хи ји Бје ло па вли ћи. У овом 
се лу ви ше по сад ни ка је ужи ва ло ти ма ре, нај че шће за јед нич ки. При хо ди 
од се ла Пав ко ви ћи су би ли ве ли ки и из но си ли су укуп но 10.300 ак чи. 
Од сер бу љу ка ко ји су у се лу има ли ти ма ре би ли су Мех мед и Ха мид, 
оба си но ви Ту ра ли је115. Ти ма ри ова два сер бу љу ка у Пав ко ви ћи ма су 
из но си ли по 1.400 ак чи. Дру ги дио при хо да, од по 200 ак чи, има ли су у 
се лу Жа ба ре во ко је је при па да ло на хи ји Жа бљак. 

По ред сер бу љу ка Мех ме да и Ха ми да у Пав ко ви ћима за јед нич ки 
ти мар је имао сер бу љук Осман, син Му ста фин са тро ји цом не фе ра: Али-
ја, син Ну рул ла хов, Али ја, син Хи зи ров и Ху се јин, син Али јин. Осма нов 
при ход је из но сио 1.600 ак чи, а при хо ди не фе ра су из но си ли по 1.400 ак-
чи. По ред ових у се лу Пав ко ви ће су дио ти ма ра, у из но су од 2.400 ак чи, 
има ли и Омер, син Али јин и Али ја, син Хам зин. Дру ги дио при хо да ова 
два не фе ра има ла су од ске ле на Мо ра чи у из но су од 600 ак чи116. Омер је 
имао уку пан при ход у из но су од 1.400 ак чи, а Али ја од 1.600.

Сер бу љук Су леј ман, син Ба је зи да, имао је ти мар у се лу Жа ба ре-
во, у на хи ји Жа бљак,у из но су од 1.600 ак чи117.

Ти мар сер бу љу ка Ах ме да је био у се лу Плав ни ца, у на хи ји Жа-
бљак, и из но сио је 1.400 ак чи. Ах мед је дру ги дио при хо да, од 200 ак чи, 
имао од ме зре Ораш је, ко ја је при па да ла Жа бља ку118.

Дру ги Мех мед, син Ту ра ли је, имао је ти мар у ме зри Бо лут ко ја је 
при па да ла Под го ри ци. При хо ди у овом се лу су би ли у из но су од 2.600 
ак чи, а Мех ме ду је у хи се при па да ло 1.600 ак чи119.

Сер бу љук Ис хак је имао за јед нич ки ти мар са не фе ром Му ста фом, 
си ном Бе ши ра. Они су ди је ли ли при хо де у из но су од 2.700 ак чи у се лу 
Ко ла шин, ко је је при па да ло Бје ло па вли ћи ма. Ис ха ков дио од ово га се ла 
је из но сио 1.300 ак чи, а Му ста фин 1.400. Ис хак је дру ги дио при хо да 
112 Тако су Мехмед и Хамид, синови Туралије, имали тимар у два села.
113 Сербуљуци Ахмед, Мехмед, син Туралије и Исхак су мањи дио прихода имали у 

мезрама.
114 Сербуљук Исхак је имао приходе од шуме и мезре.
115 Нијесмо сигурни да се ради о браћи.
116 ТКГМ, ТД 417, в. 76.
117 Исто, в. 75.
118 Исто, , в. 72.
119 Исто, в. 75.
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имао од ме зре До ла не у Под го ри ци, 200 ак чи, и од шу ме ко ја се на ла зи-
ла у око ли ци Под го ри це, 100 ак чи120. 

Ти мар сер бу љу ка Мех ме да, си на Ха зи ро ва, је био у се лу Ба не, 
у на хи ји Вра же грм ци, а ти мар сер бу љу ка Ха са на, си на Мех ме до ва, у 
се лу Ко тли на, у ис тој на хи ји. Оба ти ма ра су из но си ла по 1.600 ак чи121. 
У на хи ји Вра же грм ци ти мар је имао и сер бу љук Ху се јин, син Али је. 
При хо ди ње го ва ти ма ра су би ли по пут оста лих сер бу љу ка а на ла зио се 
у се лу Гој са лић122.

Не фе ри су има ли за јед нич ке ти ма ре. При хо ди су им из но си ли 
по 1.400 ак чи123. Из у зе так су би ли при хо ди Се ли ма и Увеј ша, си но ва 
Су леј ма на, Али је, си на Хам зи на и Ху се ји на. Ови при хо ди су из но си ли 
као, и код сер бу љу ка, по 1.600 ак чи. Се лим и Увејш су има ли за јед нич-
ки ти мар у се лу Ка ле зић, у на хи ји Бје ло па вли ћи, и у се лу Кр сти нић, у 
на хи ји Вра же грм ци. Али ја је имао за јед нич ки ти мар са Оме ром, си ном 
Али ји ним у се лу Пав ко вић124 и мах сул од ске ле на ри је ци Мо ра ча, а 
Ху се јин је имао за јед нич ки ти мар са још пе то ри цом му стах фи за у не-
ко ли ко се ла у на хи ји Бје ло па вли ћи. Оста ли не фе ри су има ли ти ма ре у 
на хи ја ма Под го ри ца, Бје ло па вли ћи, Жа бљак и Вра же грм ци. Под го рич-
кој на хи ји су при па да ли: ме зра Бо лут, се ло Вра на и ске ла на Мо ра чи, у 
бли зи ни твр ђа ве. У са ста ву на хи је Бје ло па вли ћи ула зи ла су се ла Ка ле-
зи ћи, Пав ко ви ћи, Бо шко ви ћи и Ко ла шин, са јед ном ме зром. Жа бља ку 
су при па да ла се ла Жа ба ре во и Пла ни ца, с ме зром Ораш је, док су се ла 
Кр сти ни ћи, Ба ре, Ко тли на и Гој са ли ћи би ли у са ста ву на хи је Вра же-
грм ци125.

За кљу чак

Под руч је Под го ри це је због сво га положа ја на тра си зна чај них 
тр го вач ких пу те ва би ло ве о ма зна чај но. Ма да се са си гур но шћу не мо-
же утвр ди ти да је увјек на јед ном истом мје сту би ла на се о би на, ар хе-
о ло шки на ла зи и дру ги и сто риј ски по ка за те љи упу ћу ју на то да се на 
овом под руч ју, кроз повијест, раз ви ја ло не ко ли ко на се ља у не по сред ној 
бли зи ни. До па да под осмаснку власт Под го ри ца се, нај вје ро ват ни је, 
раз ви ја ла као трг. На то ука зу ју, пре вас ход но, и сто риј ски до ку мен ти из 
обли жњих ар хи ва у Ко то ру и Ду бров ни ку. За хва љу ју ћи свом ге о стра те-

120 Исто, в. 76.
121 Исто, в. 76.
122 Исто, в. 76.
123 Исто, в. 75, 76.
124 Њихов дио је износио 2.400 акчи. Исто, в. 76.
125 Милан Васић, Градови, 544.
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шком по ло жа ју Под го ри ца је под окри љем но ве вла сти до би ла на свом 
зна чај у. Као рас кр сни ца тр го вачких пу те ва, пре ко чи је су те ри то ри је по-
ве зи ва ни пу те ви пре ко мор ске с тр го ви ном у уну тра шњо сти, она је по-
ста ла ва жно тр го вач ко мје сто, а не са мо ста ја ли ште, ка ко је од ра ни је би-
ла. Ра ди си гур но сти тр го ва ца и без бјед ни је га пре но са ро бе и због сво га 
из у зет ног по ло жа ја Осман ли је су од лу чи ле да у њој из гра де утвр ђе ње. 
По ред раз ло га си гур но сти тр го ви не, твр ђа ва је Осман ли ја ма тре ба ло да 
по слу жи  и у утвр ђи ва њу и за шти ти осво је не те ри то ри је, као и у осва ја-
њу не ких зна чај них мје ста у су сјед ству. 

С град њом твр ђа ве се по че ло, пре ма познатим из во ри ма, нај ка-
сни је до 1474. го ди не. Ра до ви су мо гли тра ја ти до 1476. или 1477. го ди-
не, ка да је, вје ро ват но, из гра ђе на. На осно ву не ких и сто риј ских из во ра 
са зна је се да је град њом под го рич ке твр ђа ве ру ко во дио Ха сан-па ша, 
пре ма за по ви је ди сул та на Мех ме да Фа ти ха, ко ји је дао из гра ди ти и џа-
ми ју уну тар утвр де за по тре бе по сад ни ка.

О број но сти по са де у овом утвр ђе њу и сто риј ски из во ри осман-
ско га по ри је кла да ју из у зет но ври јед не по дат ке. Тај број, ка ко по ка-
зу ју ра зни деф те ри то ком XVI сто ље ћа, ни је се зна чај ни је ми је њао. 
Пре ма јед ном деф те ру из пр ве по ло ви не XVI сто ље ћа у Под го ри ци је 
би ло 36 му стах фи за, ме ђу ко је су убро ја ни ди здар, кет ху да и имам. И 
два деф те ра с кра ја XVI сто ље ћа ука зу ју на то да се број ност по са де 
ни је бит но про мје ни ла. Пре ма јед ном деф те ру број по сад ни ка је био 
37, а пре ма дру го ме је из но сио 41 му стах физ. Број ност под го рич ке 
утвр де је мно го друк чи ја у дру гој по ло ви ни XVII сто ље ћа, ка ко по-
ка зу је за пис Евли је Че ле би је. Пре ма ње го вом за пи су у Под го ри ци је 
би ло 700 хра брих и по жр тво ва них мла ди ћа ко ји су дан-ноћ над зи ра-
ли ко тор ске, кли мент ске и цр но гор ске бун тов ни ке бра не ћи, притом, 
осман ски те ри то риј. Раз лог ово ли ко га повећања бро ја по сад ни ка је, 
нај вје ро ват ни је, си гур но сни, због не ми ра у су сјед ству ко ји су у том 
вре ме ну из ра зи ти.

У овом ра ду су ко ри шће ни по да ци иџ мал деф те ра из 1581. го-
ди не. На осно ву по да та ка ово га из у зет но дра го цје ног из во ра до би ја се 
пре глед ност и увид у ка рак тер по са де, као и о ви си ни при ма ња ко ја су 
по сад ни ци има ли. По са да под го рич ке утвр де је би ла ти мар ска. Од по-
сад ни ка у овом деф те ру су упи са ни ди здар, кет ху да (ње гов за мје ник), 
имам и му је зин у џа ми ји сул та на Мех ме да Фа ти ха. Пре ма овом деф те ру 
11 сер бу љу ка је има ло слу жбу у под го рич кој утвр ди и био је из ра зи то 
ве лик у од но су на уку пан број по сад ни ка. По ред на бро ја них, још 24 не-
фе ра од но сно вој ни ка слу жбо ва ло је у твр ђа ви. Твр ђа ва је има ла и сво га 
ам бар џи ју, осо бу ко ја је би ла за ду же на да во ди бри гу о хра ни, на о ру жа-
њу и дру гим по треп шти на ма.
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Од по сад ни ка је нај ве ћа при ма ња имао ди здар, 4.000 ак чи. Кет ху-
да је при мао 3.000, имам 2.600, а сер бу љу ци и ам бар џи ја по 1.600 ак чи. 
При ма ња не фе ра су, нај че шће из но си ла 1.400 ак чи. Ти ма ри по сад ни ка 
су се на ла зи ли у на хи ја ма Под го ри ца, Бје ло па вли ћи, Жа бљак и Вра же-
грм ци.

До кра ја осман ске вла да ви не Под го ри ца се раз ви ла у из у зет но ја-
ко и зна чај но мје сто. Њен еко ном ски раз вој је био осје тан, на што ука-
зу је град ња ве ли ког бро ја обје ка та, ме ђу ко је се мо гу убро ји ти зна ча јан 
број џа ми ја, мо сто ва, ха но ва, као и ха ма ма и кер ван са ра ја. У из град њи 
ових обје ка та зна чај ну уло гу су има ли тр гов ци, ко ји су град њом ва ку фа 
до при ни је ли раз вит ку Под го ри це.

За хва љу ју ћи из у зет но дра го цје ним по да ци ма овог иџ мал деф те ра 
чи та лач ка јав ност цр но гор ске науке има увид у једно вријеме и јед ан 
за ни мљи ви сегмент из про шло сти Под го ри це у ври је ме Осман ли ја.
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БАЈО ПИВЉАНИН 
- ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ

О исто риј ској лич но сти Ба ја Пи вља ни на и су ви ше се ма ло зна. 
Са зна ње о ње му за сни ва се углав ном на на род ном пре да њу, ко је иако 
не по у здан из вор за исто ри ју, пред ста вља основ за не ка бу ду ћа озбиљ ни-
ја ис тра жи ва ња. Ова пре да ња, као и пје сме, уз по моћ исто риј ске кри ти-
ке мо гу по слу жи ти као илу стра ци ја за текст. Исто ри ја се не мо же по у-
зда но на њих осло ни ти, али их не сми је иг но ри са ти. Ана ли за пје са ма 
из ка сни јег вре ме на, гдје је по сто ја ла мо гућ ност да се из вр ши про вје ра 
(из XVI II и XIX ви је ка), да је нам за пра во да се ипак на њих мо же мо 
осло ни ти, ако не у пот пу но сти, оно бар у нај ве ћем ди је лу, јер ове пје сме 
ка рак те ри ше ори ги нал ност, зре лост и до вр ше ност.

Број ни исто ри ча ри ко ји су се ба ви ли Ба јо вим хај ду ко ва њем, ју-
на штвом, по риј клом и жи во том, из ни је ли су мно штво до ка за и ва ри-
јан ти о овом слав ном Ср би ну из Пи ве. Кроз нај ве ћи дио досад пи са них 
ра до ва про вла че се гре шке, упра во због не до стат ка по у зда них исто риј-
ских по да та ка. Код број них озбиљ них исто ри ча ра, ко ји се ба ве овим 
историјским пе ри о дом о Ба ју Пи вља ни ну, чи ји дух је и са да при су тан 
у сви је сти Пи вља на, ско ро да и не ма ни шта. То је нај вје ро ват ни је сто га 
што ни је су би ли у мо гућ но сти да ко ри сте ар хив ску гра ђу из ко тор ских, 
ду бро вач ких, ве не ци јан ских, пе тро град ских и истам бул ских ар хи ва. Без 
ових ис тра жи ва ња не пре кид но ће се лу та ти при ли ком пре тре са ња пи та-
ња о ње го вом ро ђе њу, дје тињ ству, хај ду ко ва њу, смр ти, од но сно по ги би-
ји. По гре шно од ре ђи ва ње го ди не ње го вог ро ђе ња или по ги би је на во ди 
нас на раз ми шља ње да ли је мо жда не ко од ње го ве бра ће, по то ма ка или 
са бо ра ца узео овај на ди мак, јер је очи глед но са мо пом иња ње име на Ба јо 
Турцима ле ди ло крв у жи ла ма. Ако је то тач но, он да је на ди мак Ба јо био 
сим бол бор бе за осло бо ђе ње, а ујед но и опо ме на сви ма ко ји су са ра ђи-
ва ли са Тур ци ма, јер он се са та кви ма не ми ло срд но об ра чу на вао.

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007

* Аутор је виши истраживач у Историјском институту Црне Горе.
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Овај рад је по ку шај да се син те ти зу ју по зна те чи ње ни це из ли-
те ра ту ре са не ким но вим до ко јих сам до шао при ли ком ис тра жи ва ња 
у ме ни до ступ ним ар хи ви ма. На жа лост, и ова са зна ња су дио на род не 
тра ди ци је.

Из ро ма на “Вр ти јељ ка” Ко сте Ра до ви ћа са зна је мо да се 22. ма ја 
1622. (по ка зи ва њу), у Ру ди ни ца ма ро ди ло му шко ди је те у ку ћи Ни ко ле 
и Ру же -Ру ђић. Кр стио га  је ка лу ђер Пе тро вић, а кум Дра гој лу би ка лу-
ђер Ива но вић. Име Ба јо му је до дао ње гов дје д Си мо.1

У Ива но ви ћи ма, за се о ку До њих Ру ди ни ца, на ла зи ла се ку ла Ба ја 
Пи вља ни на. У До њим Ру ди ни ца ма, пре ма пре да њу, по сто ја ла је и цр ква 
од ка ме на, ко ју је по ди гао Ба јо Пи вља нин. Тур ци су ка сни је, озло је ђе ни 
Ба јо вим ак ци ја ма, по ру ши ли и ку лу и цр кву.2

Пре ма Т. П. Ље ше ви ћу, Ба јо се ро дио у се лу Ру ди ни ца ма 9. ма ја 1643. 
го ди не. Отац му се звао Јо ван Ива но вић. Мај ка му је би ла од Та ди ћа.3

У тре ћој књи зи Срп ских на род них пје са ма Ву ка Ка ра џи ћа сто ји да 
је Ба јо Пи вља нин жи вио на свр шет ку XVII и у по чет ку XVI II ви је ка. У 
Пе ра сту се при по ви је да ло да се Ба јо Пи вља нин он дје звао Ни ко ла сер-
дар, по свој при ли ци му је кр ште но име би ло Ни ко ла, а Ба јо на ди мак. 
Сер дар ство су му да ли Пе ра шта ни.

До го ва ра ју ћи се да уда ре на ку ће Га го ви ћа на Бе зу ју у Пи ви, хај-
ду ци од у ста ју од сво је на мје ре јер су ови уј че ви на Ба јо ва, па рје ша ва ју 
да уда ре на Ка ра џи ће у Пет њи ци, у Дроб ња ку. То је ве о ма раз о ча ра ло 
јед ног од ха рам ба ша Цвјет ка Вла сте ли но ви ћа.4

Ба јов од ла зак у хај ду ке на род но пам ће ње, бри жно чу ва но ве зу је 
за су ро вост Ха сан-аге Коп чи ћа ко ји га због не по слу шно сти си ло ви то 
оша ма ри пред са пле ме ни ци ма на ко ше ви ни “сво јих” ли ва да. При мив-
ши тај ша мар као нај ве ће по ни же ње, тек ста са ли мо мак Ба јо му ње ви то 
ски ну ко су са ра ме на и у је дан мах Тур чи ну од си је че гла ву, и уте че у 
Мо ра чу твр ду.5

У пје сми “За што Ба јо оде у хај ду ке”, ко ја се на ла зи у Ву ко вој збир-
ци, овај ње гов од ла зак се об ја шња ва по ступ ком мор ског ђум ругџи је Тур-
чи на Ри шња ни на ха џа, ко ји му као мор ском џе леб џи ји, ко ји до ће ра на 
мо ре во ло ве, не хтје да ти за њих “гро ше ни ду ка те”. Ба јо је та да “љу то 
1 Коста Радовић, Вртијељка, Подгорица 2003, стр. 221.
2 Момчило Нишић, Културно наслеђе Пиве, Подгорица 1998, стр. 160. (На темељима 

ста рог храма - Бајове цркве, становници Рудиница и околних села 1904. године поди-
гли су Саборну цркву св. Николе)

3 Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 73 (Архив 
Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 1/68)

4 С. М. Сарајлија, Пјеванија, бр. 86. “До три харамбаше”
5 Милорад Р. Блечић, Бајо Пивљанин - етичко као знамење, Дурмиторски зборник, 2, 

Жабљак, 1997.
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ште то вао” и сво ју “ку ћу рас ку ћио”, те по стао гор ски ха рам ба ша. Тр го-
ви на во ло ви ма је ина че би ла вр ло жи ва и кроз цио XVI II и XIX ви јек.

Пре ма пје сми, за јед но са Ли мом има три де сет хај ду ка. Већ у сље-
де ћој пје сми из ове збир ке “Ри шња нин Ха џи ја и Ли мун тр го вац” овај 
дру ги нам кроз сти хо ве са оп шта ва да у Пе ра сту има по бра ти ма Пи вља-
ни на Ба ја и у ње га сто два де сет дру га.

Пре ма Ко сти Ра до ви ћу, у Ни ко ли ној ку ћи, не зна се ка да, Ба јо 
уби је два Тур чи на и та да оде у хај ду ке. Ље ше вић пи ше да му по ло ви ном 
ма ја 1661. го ди не до ђу у ку ћу дви је па ша ли је и учи не зу лум. Ба јо их 
по би је. Уте че у Ја се но ви врх. На ђе че ту Га ври ла Ре нов ца и из ње уби је 
Тур чи на у Ба јо во По ље. Ка сни је у Смри јеч ну уби је Ди ла ве ра.6

По ка зи ва њу Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа Ба јо Пи вља нин је сту пио у 
мле тач ку слу жбу 1651. го ди не, а то зна чи и по чео че то ва ти. И Ан дри ја 
Лу бу рић пи ше да из са вре ме них из во ра зна мо да се Ба јо као но ви ускок 
ја вио мле тач ким вој ним вла сти ма 1651. го ди не.7

На род но пре да ње зна, да су у Теп ци ма ста но ва ле не ке “ба се” и 
да је ту би ло и срп ских до мо ва, ме ђу ко ји ма и дом не ког Ма та. Ње га 
су тур ске бу љу ба ше зло ста вља ле, ујед но исми ја ва ју ћи за штит ни ка срп-
ских до мо ва Ба ја Пи вља ни на. Тур ци Гр да или Гр дан, Де ња и Ба са су се 
пре ко зи ме пр сте на ли са овим си ро ма хом Ма том, и кад год би из гу био 
они су Ма та “ка ре ти ли” и збо ри ли му: “Не мој те, че че, мо ре отић Ба ју на 
да ву”. У про ље ће он и оде Ба ју и на ђе га у Бре зни ма. Ба јо до ве де че ту, 
уда ри на Теп ца и по би је све Тур ке. Де њу ко ји је био оти шао да тр гу је 
со у Фо чу Ма то срет не на По да и уби је, а мје сто гдје је уби јен-се на зо ве 
“Де њин Гроб”. Гр да на са че ка ју из Пље ва ља и уби ју га на мје сту ко је до-
би је на зив “Гр да но ва Пло ча”. По сли је овог до га ђа ја Теп ца су за пу стје ла. 
Још се при ча, да  је Ба јо та да, кад је ра зу рио Теп ца, био још не знат на 
лич ност. Пре ма то ме ово је мо гло да бу де око 1653. го ди не.8

Из јед не на род не пје сме са зна је мо да су Ка ра џи ћи, у пр вим го-
ди на ма че то ва ња Ба ја Пи вља ни на (око 1655. го ди не) би ли вр ло бо га ти. 
Та да су Ба јо Пи вља нин, Цвјет ко Вла сте ли но вић и Ђур ко Ка пе та но вић 
ди гли че ту и по шли у Хер це го ви ну. Кад су до шли у пла ни ну Вој ник 
за поч ну раз го вор, ку да да уда ре. Вла сте ли но вић пред ло жи да уда ре на 
ку лу Ка ра џи ћа, али Ба јо не усво ји овај пред лог, већ обр ну че ту Не ве си-
њу, те уда ри на Љу бо ви ће. Та да је по ха рао ку ле Љу бо ви ћа, по гу био бе га 
Љу бо ви ћа и по сје као ње го вих де вет си но ва.9

6 Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 73, Архив 
Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 1/68

7 Андрија Лубурић, Дробњаци, Београд 1930, стр. 112, 243
8 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/388 и к. 14/104
9 Новица Шаулић, Српске народне пјесме, књига I, свеска II, 1929. година (Бајо Пив-

љанин и бег Љубовић)
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На јед ном за пи су у збир ци Ан дри је Лу бу ри ћа пи ше да је мај ка 
Пе тра Шип чи ћа из Цр не Го ре у Пи ви пам ти ла Ба ја Пи вља ни на. Гле да ла 
му је ра не по ми ши ци од мег да на са Љу бо ви ћем.10

Ба јо је сти зао и до нај ви шег се ла Не ве сињ ске по вр ши. На и ме, по 
стра на ма Слив ског по то ка, де сне при то ке ри је ке Ђе ро пе, на ви си на ма 
1200 ме та ра на ла зи ле су се ку ће се ла Сли вља. Сли вља су би ла у то ври-
је ме чи сто му сли ман ско се ло.

Нај ве ћи дио ста нов ни штва се ра се лио од зу лу ма Ба ја Пи вља ни на, 
а оста так је са мро од ку ге.11

У Кан диј ском ра ту (1645-1669), за раз ли ку од Мо реј ског, срп ско 
ста нов ни штво на про сто ри ма гдје ак ци је во ди Ба јо Пи вља нин је би ло 
углав ном ан ти тур ски рас по ло же но. По слије по ра за на Мо ра чи 1649. и 
по ди за ња твр ђа ве Ко ла шин (од 1647-1651) на ста је пре о крет у ра ту, та-
ко да Мле тач ка ре пу бли ка ви ше не во ди офан зив не ак ци је. Од 1655. до 
1657. го ди не Тур ци пред у зи ма ју ви ше на па да на Гр баљ и још не ка мје-
ста у Бо ки, а 1657. го ди не и сам Ко тор је у тур ској оп са ди. Та да до ла зи 
до вре ња у Бр ди ма и Хер це го ви ни гдје уста нич ку ак ци ју раз ви ја ми тро-
по лит ис точ но хер це го вач ки Ва си ли је Јо ва но вић, ко ји сре ди ном но вем-
бра 1657. го ди не са зи ва скуп на род них стар је ши на и до но си кон крет не 
од лу ке о бор би про тив Ту ра ка. Острог по ста је стје ци ште срп ских ро до-
љу би вих хај ду ка, бо ра ца про тив тур ског зу лу ма. Ту је че сто до ла зио и 
по зна ти ха рам ба ша Ба јо Ни ко лић Пи вља нин.12

У овом ра ту ума ло се Срп ство ни је уга си ло. У то до ба нај ве ћег 
ото ман ског бје сни ла, ја вља ју се на срп ској по зор ни ци но ви срп ски ју-
на ци, са ко ји ма за по чи ње но ва исто ри ја срп ског вас кр са и жи во та, ми-
тро по лит Ва си ли је и Ба јо Пи вља нин. Свје сни су да је у овим те шким 
вре ме ни ма под тур ским зу лу мом и ка то лич ким лу кав ством опа сно би ти 
и оби чан Ср бин, па се за то и скла ња ју у ма ње при сту пач на мје ста.

Хер це го вач ки ми тро по лит Ва си ли је, ју нак и нај ве ћи не при ја тељ 
му ха ме да ни зма упор но је бра нио сво је ста до од ву ко ва, ули ва ју ћи му 
на ду на осло бо ђе ње. Пре да ње ве ли, да не са мо што је па ме ћу ра дио, 
не го је и сво јом ру ком Тур ке уби јао.13 Пе тар Шо ба јић за пи су је да је он 
уви јек под ман ти јом но сио по дви је ку бу ре и зна се да је обил но по ма-
гао ха рам ба шу Ба ја Пи вља ни на и ње го ве чет ни ке.14

10 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/103 (Зна се да је Симо, брат Петров 
умро око 1846. године у 120 години живота)

11 Др Јевто Дедијер, Херцеговина, Српски етнографски зборник, књига дванаеста, Бео-
град 1909, стр. 363. 

12 Др Јустин Поповић, Живот светог Василија Чудотворца, Београд 1990, стр. 14.
13 Максим М. Шобајић, Опис Оногошта - Никшића од старина до 1887. године, Листак 

“Гласа Црногорца” 1887. године.
14 Петар Шобајић, Никшић, Београд 1938, стр. 55. (Бајо је неколико пута к њему у 
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Не ус пјев ши да осло бо ди Хер це го ви ну од Ту ра ка, Ба јо са сво јим 
дру го ви ма хај ду ку је и по ма же у осло ба ђа њу Но вог, Ри сна и Пе ра ста, 
гдје се и на ста нио ка ко ве ли на род но пре да ње. Он је ље ти са по до ста 
дру штва хај ду ко вао или че то вао про тив Ту ра ка по Хер це го ви ни, а зи ме 
је про во дио у при мор ју код Пе ра ста, гдје су се ду го вре ме на за др жа ле 
зи ди не од ку ће и ње го ве и ње го вог дру га Ли ма ха рам ба ше. При по ви је-
да ло се да су под ку ћа ма или ку ла ма има ли там ни це, у ко ји ма су др жа ли 
Тур ке кад би ко га жи ва ухва ти ли.

По моћ ко ју су Мле ча ни пру жа ли по бу ње ним пле ме нима у Кан-
диј ском ра ту би ла је за и ста ма ла и сво ди ла се на обе ћа ња и да ро ве. Иако 
су хај ду ци и уско ци са мле тач ке те ри то ри је пред ста вља ли глав ну сна гу 
про тив Ту ра ка, мле тач ке вла сти су и пре ма њи ма би ле не ис кре не, че-
сто их тре ти ра ју ћи као раз бој ни ке. Да су би ли нај бо љи бра ни о ци мле-
тач ких по сје да го во ри и чи ње ни ца да у Кан диј ском ра ту ги не ве ћи на 
слав них ју на ка (Вук Ман ду шић, Или ја Сми ља нић, Ми јат То мић, Јан ко 
Ми тро вић отац Сто ја на Јан ко ви ћа). Дво ји ца ме ђу нај слав ни ји ма Ба јо 
Пи вља нин и Сто јан Јан ко вић пре жи вје ће Кан диј ски рат.

Хај ду чи ја, раз бој ни штва, пљач ке, ро бље ња, а у ве зи са тим и тр-
го ви на ро бљем, ко је је пре ко Ко то ра и Пе ра ста из во же но у Ита ли ју или 
за роп ски рад на га ли ја ма, би ја ху пра те ћа по ја ва овог ра та. Би јед но и не-
ре дов но пла ће ни за слу жбу Мле чи ћи ма, хај ду ци из во ре при хо да за сво-
ју ег зи стен ци ју на ђо ше у пљач ка ма, оти ма чи ни и тр го ви ни ро бљем.15 
Кр ста ри ли су они и По тар јем и про ди ра ли и до са мих Пље ва ља, ко ја су 
та да би ла сје ди ште сан џак бе га Хер це го ви не.16

У сва ком слу ча ју Ба јо, као хај дук са ви со ким етич ким прин ци пи-
ма ни је уче ство вао у овим рад ња ма ко је су ка рак те ри са ле пре ва ре, не-
људ скост и по ни жа ва ње. Био је же сток мег дан џи ја ко ји ни је под но сио 
при јет ње и увре де. Че сто је по ди зао сво је че те од при мор ја, кр ста рио 
по свој Хер це го ви ни, ту као и су зби јао зу лум ћа ре, па ка жња вао и све оне 
Ср бе ко ји су ма ка кве при ви ле ги је има ли код Ту ра ка. Та ко је опањ кан и 
кнез Ми ро са Ша ран ци ма да има при ви ле ги је код бо сан ског ва ли је. Не 
про вје ра ва ју ћи ове ин фор ма ци је, Ба јо на бр зи ну до ђе на Си ња је ви ну, 
уда ри на ша ран ски ка тун на Са ви ној во ди, за пли је ни сто ку и по ђе на-
траг у Пе раст. Ша ран ци ко ји су би ли у то ври је ме на пољ ским ра до ви-
ма у Ко ла ши ну, до знав ши упу те се у по тје ру. До шав ши до мје ста Кар-
ло вац у бли зи ни Би је ле у Дроб ња ку, ри је ше да се вра те на траг, јер им 
је Ба јо по бје гао. У по тје ру да ље кре не сам Алек са Ша ра нац са сво јим 

Острог долазио)
15 Др Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје, Београд 1979, стр. 116.
16 Сафвет-бег Башагић, Кратка упута у прошлост Босне и Херцеговине, Сарајево 1900, 

стр. 71-72.
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дру штвом. Стиг не хај ду ке на Гло го вом по то ку на пла ни ни Кр но ву. На 
Ага но вом ублу на ђе за спа лу Ба јо ву стра жу, исту по би је, а Ба јо ва че та 
умор на од пу то ва ња оста ви сто ку и по бјег не пре ко Кр но ва. Око оти ма-
ња сто ке по ги не Алек са Ша ра нац зва ни “без о браз”.17

Су прот ста вљао се Бајо са мо они ма ко ји су би ли чу ве ни по сна зи 
и ју на штву, ка ква је би ла и по ро ди ца Ча бри не из Гор ње Би је ле. За мје ре 
се Ба ју Пи вља ни ну, те их он не гдје оп ко ли и све иси је че.18 Пре ма на род-
ној тра ди ци ји и Де де ји ћи су пр ко си ли Ба ју Пи вља ни ну, ко ји из осве те 
уда ри Па влу Де де ји ћу на ов це и овај га је у од бра ни по пје сми убио, а 
по при чи опа сно ра нио.19

Око 1660. го ди не Ба јо и ње гов бар јак тар Лу ка Ми ља нић са хај ду-
ци ма по си је ку у Ба ња ни ма не ког тур ског бу љу ба шу и ње го во дру штво. 
Из осве те Тур ци уда ре на се ло Ми ља ни ће и ту учи не ве ли ки по кољ. 
Пред во дио их је Бе ћа Пе ље вић. При ли ком ове ра зу ре из Ба ња на број не 
по ро ди це по бјег ну пре ко Та ре и та мо се на ста не.20

Пре ма пре да њу ко је су при ча ли Ми ћи ћи, Ба јо Пи вља нин је имао 
ше сто ри цу бра ће. Због ње го вог хај ду ко ва ња Тур ци му уда ре на ку ћу, 
по хва та ју сву ше сто ри цу и уда ре их на му ке. Је дан ус пи је да по бјег не и 
ја ви Ба ју за њи хо во стра да ње. Ба јо до ђе са че том, по би је Тур ке, а бра ћи 
ка же да се ра се ле куд ко ји. Од јед но га су ве ле Ми ћи ћи.21 Сла ве све тог 
Јо ва на. И Та у ша ни у Ко ко ри ни ве ле да су од брат ства Ба ја Пи вља ни на. 
Зва ли су се Че пу ри, а Та у шан на тур ском је зи ку зна чи зец. Пре ко Ко ко-
ри не је у то ври је ме ишао пут из Са ра је ва у Гац ко.

Ба јо је имао се стру Је лу и удао је за Ми ло ви ћа у Ба ња не.22

17 Вуле Кнежевић, Племе Шаранци, Београд 1961, стр. 36, 37. (Према А. Лубурићу 
Милошевићи (Плањани) су осилили толико да су пркосили и самом Бају Пивљанину. 
Од њих двојица су били толики насилници да их народ прозове једног “Јарамазом” 
а другог “Безобразаном”. Бајо их оба смаче. (Дробњаци, стр. 192.) Бајо је Шаранце 
плијенио с Потрка (Збирка А. Лубурића, к. 14/103)

18 Андрија Лубурић, Дробњаци, Београд 1930, стр. 110.
19 Исто, стр. 213.
20 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/104. (Интересантан је и податак из к. 

14/103 о Лиму. Лимо је био један од 4 сина кнеза Носовића. Живјели су у Пађење, 
побили неке потурчењаке, а затим се разурили. Лимо оде у трговину, па у хајдуке, 
дру ги брат му Аџија оде у Лисину, а остала двојица погину у Бијелом Пољу код 
Мостара)

21 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/143 (Догађај се може везати за прве 
године његовог четовања. Мићићи су из села Телац Дола у Горњој Морачи, прешли у 
село Ражанство на Златибору. Одатле неки доцније пређу у Чајетину. Касније су неки 
прешли у Мокру Гору (Чечарићи), Буковик (код Нове вароши - Копитићи), Будожељу 
и Рашчиће код Ивањице, Годовик код Пожеге, у Булатовиће и Љуљаке код Крагујевца 
и негдје код Прокупља).

22 Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба”, за 1897, бр. 73. (Према 
народној пјесми Женидба Пивљанина Баја, сестрић му се звао Јован. Бајо је оженио 
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За ври је ме Кан диј ског ра та Ба јо је убио Ам зу ка пе та на из Тре би-
ња због дје вој ке Јо ко ви ћа, а у до го во ру са кне зом Аћи мом Ље ше ви ћем, 
ко га су Тур ци оп ту жи ли па је мо рао ићи у Ца ри град. Из Ца ри гра да он 
до не се фер ман да Пи ва не мо ра пла ти ти крв ни ну. По но во је ишао у Ца-
ри град, за тим у Ру си ју, и умро је у Мо скви 24. ју на 1671. го ди не.23

Тих го ди на Ба јо је уда рио и на бе го ве Шо ше ви ће, ко ји су ста но-
ва ли у се лу Цу ре ву код Фо че. Би ли су вр ло бо га ти. На Бај рам кад су 
оти шли у џа ми ју у Фо чи, уда ри им Ба јо на се ло, све по ро би и по па ли 
и за ро би Зла ту. При по врат ку, да би сприе чио по тје ру, за па ли ве ли ку 
ћу при ју на Дри ни. Бе го ви Шо ше ви ћи по ну де хај ду ци ма от куп за Зла ту, 
ови је уци је не је да на ест ока ду ка та, ко је Шо ше ви ћи по ло же. Због овог 
они убр зо оси ро ма ше и из гу бе углед ко ји су има ли.24

Очи глед но да је Ба јо ак ци је из во дио му ње ви то, а дио стра те ги је 
му је био и па ље ње мо сто ва при по врат ку. И на ри је ци Та ри ис под По да 
(Ши пље) био је ка ме ни мост ко га је Ба јо Пи вља нин за па лио кад је на-
гнао не ки пли јен и на вео не ко ро бље из Ко ла ши на.25

Ве ли ки по раз од Ту ра ка Ба јо Пи вља нин је пре тр пио код се ла Гр-
ди је ви ћи, гдје је из гу био ве ћи ну сво је дру жи не и мо рао да на пу сти свој 
род ни крај. Тај по раз Ба јов остао је нео све ћен, па је да вао по во да и сто 
пе де сет го ди на ка сни је уста ни ци ма на Та ри да се бо ре и по кре ћу ак ци је 
про тив Ту ра ка.26 Пре ма Лу бу ри ћу, Гр ди је ви ћи код Фо че ра ни је су се на-
зи ва ли До бри је ви ћи, а на зив им је до шао по “грд ној” по ги би ји че те Ба ја 
Пи вља ни на око 1665. го ди не.

У Хер це го ви ни та да ја ча су коб из ме ђу хај ду ка и на ро да. На ин те-
р вен ци ју Мле ча на до ла зи до њи хо вог по ми ре ња. У име хај ду ка, на од-
лу ке умир ног су да 1665. го ди не оба ве зао се ха рам ба ша Ба јо Пи вља нин, 
ређе по знат као и ха рам ба ша Дра гој ло.27

Ба јо се по ми ње у до ку мен ту из 1664. го ди не као че то во ђа хај ду ка 
на под руч ју Ду бро вач ке ре пу бли ке. Ду бро вач ки по кли са ри у ље то 1688. 
го ди не пи шу сво јој вла ди о на па ду хај ду ка на се ло Гр до је вић код Фо че.28

Ба јо Пи вља нин у јед ној мол би ге не рал ном про ви ду ру из 1668. го-
ди не сво је ак ци је на зи ва не ху ма ним, али их оправ да ва по тре ба ма све те 

сестру Сењанина Ива, Анђелију - Босанска вила, бр. 8, 1912. године. Пјесму је од 
Вучића Паповића прибиљежио Душан Осмокровић.)

23 Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 74. 
Интересантан је и податак да је Бајо ударио на Мехмед-бега Љубовића 20. јула 1688.
године и исјекао га са још 23 Турчина. На Залому је убио оџу и заробио многе Турке 
(бр. 80). И према њему погинуо је на Вртијељци 1690. године (бр. 82).

24 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/73.
25 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/103.
26 Павел Аполонович Ровински, Црна Гора, том III, Цетиње 1994, стр. 463-465.
27 Историја Црне Горе, књига трећа, 1975, стр. 148.
28 Радован Самарџић, Велики век Дубровника, Београд 1962, 423.
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вје ре и уз ви ше не и моћ не Ве не ци је. Исте го ди не му син па да у тур ско 
роп ство.29

Спо ми ње се у ак ти ма и 1669. го ди не као чо вјек ко ме мле тач ка 
власт ра ди рат нич ких за слу га и као по гла ви ци хај ду ка, ко ји чу ва ју ко-
тор ски крај, да је нов ча ну на гра ду.30

По сли је кан диј ског ра та бо кељ ски хај ду ци су пре се љени у Ис тру. 
Хај ду ци ће се на се ли ти у око ли ни Пу ле. Би ло је око 600 хај ду ка и њи-
хо вих чла но ва по ро ди ца. Под оруж јем је би ло 200 хај ду ка. По до ла ску 
по че ше да их ма сов но ко се раз не епи де ми је.

Ба јо Пи вља нин ус по ста вља ве зу са аустриј ским ге не ра лом у Кар-
лов цу и пре го ва ра са њим о се о би у аустриј ске зе мље. У ље то 1672. Ба јо 
до ла зи у Бо ку при ват ним по слом. Од до ла ска у Ис тру хај ду ци ни је су 
об ра ђи ва ли зе мљу. Жи вје ли су од мле тач ке по мо ћи и пљач ке. По њи хо-
вом схва та њу би ло је ве ли ко по ни же ње од рат ни ка по ста ти ра тар. По 
зва нич ном мле тач ком по пи су из ма ја 1673. го ди не у Ис три су се на ла-
зи ле са мо 33 хај дуч ке по ро ди це са укуп но 157 ли ца. Нај бр ој ни ја је би ла 
по ро ди ца Ба ја Пи вља ни на, на ста ње ног у Пре ман ту ри, ко ја је бро ја ла 
де сет чла но ва и јед ног ро ба Тур чи на.

Ба јо је имао јед ну га је ту ко ја му је слу жи ла за тр го ви ну са Дал ма-
ци јом и за гу са ре ње по мо ру. Мно ги истар ски ри ба ри стра да ли су од ове 
га је те. За то је сти гла на ред ба да се брод уни шти. Ба јо је одр жа вао и ве зе 
са Ве не ци јом гдје је про да вао сто ку.

Већ у ље то 1675. го ди не и Ба јо Пи вља нин пре ла зи у Дал ма ци ју и 
на ста њу је се у За дру.31 Ту је жи вио до Беч ког ра та. Ка да су по че ле но-
ве бор бе са Тур ци ма, он је 4. но вем бра 1683. ума као из За дра и по вео 
че ту са Или јом Јан ко ви ћем. Од 1684. го ди не по но во је био у мле тач кој 
слу жби у Бо ки. У то ку пр ве го ди не Мо реј ског ра та сви хај дуч ки ус пје си 
ве за ни су за име глав ног че то во ђе Ба ја Пи вља ни на.

Ник шић ки вој во да Ву ка шин Га ври ло вић, по чет ком ју ла 1684, у 
име свих ник шић ких и хер це го вач ких кне зо ва, у пи сму ко тор ском про-
ви ду ру ка же: “Ба јо се за крат ко ви дио, а за тим не ста де, а ми са да под но-
си мо сва ко зло”.32

Са ха рам ба шом Јо вом Си ки ми ћем 1684. по ру ши се ло Ка зан це у 
Гац ку.33 Пли је нио је и хри шћа не, те 1684. го ди не. Уда рао на ов це Чу пи-
29 Историја Црне Горе, књига трећа, 1975, стр. 155.
30 Ст. Станојевић, Народна енциклопедија, Загреб 1928, стр. 478.
31 Др Глигор Станојевић, Насељавање Истре у XVII вијеку с освртом на исељавање из 

Црне Горе и црногорског приморја, Историјски записи, 3, 1965, стр. 429-467.
32 Г. Станојевић, Прилози о учешћу Никшићког племена у Морејском рату, Историјски 

записи, 1, 1962, стр. 67.
33 Јован Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пив ља-

нина, Београд 1901, стр. 10.
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ћа и Ча ра пи ћа на Крно ву и на Кља ји ће из за се о ка До бри је ви ћи у Би је лој, 
ко ји због то га ја ко оси ро ма ше.

Ба јо је по ги нуо у клан цу на Вр ти јељ ци око сед мог ма ја 1685. бра-
не ћи уза луд Тур ци ма про дор пре ма Це ти њу. Ње го ву гла ву, као ве ли ки 
тро феј Су леј ман-па ша Бу ша тли ја ће по сла ти у Ца ри град. По је ди ни ис-
тра жи ва чи Ба јо ву по ги би ју ста вља ју чак у 1712. го ди ну.

Ба јо је жи вио у нај го рем вре ме ну цр но гор ске исто ри је. Из ну тра 
ме ђу соб ни раз дор и кр вље ње, а спо ља ја ки не при ја те љи би ја ху до ве ли 
Цр ну Го ру до про па сти. Цр на Го ра се при др жа ва Мле тач ке ре пу бли ке, а 
ова Цр ну Го ру тре ба са мо због сво је ко ри сти.
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То по ни ми (од грч ке ри је чи to pos -мје сто и ono ma -име) као на зи-
ви људ ских на се ља и ра зних фор ма ци ја коп не них и во де них по вр ши на, 
но се у се би дио исто ри је јед ног кра ја, че сто чу ва ју ћи тра го ве је зи ка 
ста рих, па и не ста лих на ро да.

То по но ма сти ка, за јед но са оста лим гра на ма на у ке и по моћ них на-
уч них ди сци пли на, омо гу ћа ва нам да из вр ши мо ре кон струк ци ју про-
шлос ти не ко га кра ја и на ро да па је оп штепри хва ће но ми шље ње да се 
истори ја мо ра ис тра жи ва ти мул ти ди сци пли нар нo .

И са ми то по ни ми има ју сво ју исто ри ју и ма ло је њих очу ва но у 
пр во бит ним об ли ци ма, њи хо во по ри је кло се же у там не ду би не про-
шлос ти. Из о бра жа ва ња и са о бра жа ва ња су до ла зи ла као ре зул тат се о бе 
на ро да, при ла го ђа ва ња је зи ку осва ја ча и из дру гих исто риј ски усло вље-
них раз ло га. Ипак су се сви на ро ди тру ди ли да у то ме са чу ва ју дио сво је 
исто ри је као из вје сни дра гуљ и за вјет про шло сти и по ру ку бу ду ћим на-
ра шта ји ма. Про шлост се опи ра ла са да шњо сти, а ста ро но во ме.

То по ни ми нај че шће по ка зу ју искон ску те жњу су штин ских про-
мје на кроз ста ре фор ме, ди ја лек тич ку ве зу на ре ла ци ји не ста ја ња ста ро-
га и ра ђа ња но во га и са вре ме но га у кри лу не ке ствар но сти. Чу ва ње, па 
и пра ста рих то по ни ма, усту пак је про ху ја лим вре ме ни ма, но стал гич ни 
осје ћај жа ље ња због не ми нов не про ла зно сти.

Мно ги на ши то по ни ми но се у се би искон ско, пра сло вен ско по ри-
јек ло и по ду да ра ју се са то по ни ми ма дру гих сло вен ских на ро да и зе ма-
ља или кра је ва ко ји су не ка да би ли сло вен ски. Је дан од тих то по ни ма 
прасло вен ског по ри је кла је и онај за на шу пла ни ну Си ња ви ну, на сје ве-
ро за па ду од Ко ла ши на. 

Си ња ви на се на ла зи у ви со ко пла нин ском сво ду Ди на ри да, ко ји по-
лу кру жно за тва ра ју Цр ну Го ру са сје вер не и сје ве ро и сточ не стра не. Ду га 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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је 37 км а нај ши ра је у сје ве ро за пад ном ди је лу (око 24 км), гдје је пре ко 
ма си ва Иви це (1718 м) по ве за на са Дур ми то ром. Нај ви ши вис је Ја бла-
нов врх (2203 м) ода кле пре ма сје ве ро за па ду ње на ви си на опа да и пре ла-
зи у про стра не ви со рав ни Је зе ра и Дроб ња ка. Оби лу је буј ним паш ња ци-
ма и су ва ти ма, мада је си ро ма шна и во дом и шум ским по кри ва чем.

О то ме да ли се пла ни на зо ве Си ња ви на или Си ња је ви на (а понекад 
се чује и Сињајвина), с об зи ром на упо тре бу оба на зи ва у сва ко днев ној 
прак си, пи са ли су у ли сту По бје да: Са во Др ље вић (у бро ју од 21.фе-
бру а ра 1975.го ди не), Ми ло рад Шће пано вић (26.фе бру а ра 1975.го ди не) 
и Урош Зе ко вић (29.мар та 1976.го ди не). Сви су је дин стве но ста ли у за-
шти ту ста рог на зи ва ове про стра не пла ни не, на зи ва Си ња ви на, за ко ју 
су и за ви чај но ве за ни.

Ре дак ци ја ли ста По бје да је уз тре ћи на пис из ве ла за кљу чак “да су 
у рав но прав ној уло зи оба име на ове пла ни не, Си ња ви на и Си ња је ви на”, 
по зи ва ју ћи се при том на на во де у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је (За греб 
1968), Ен ци кло пе ди ји Лек си ко граф ског за во да (За греб 1964) и Ма лој ен-
ци кло пе ди ји Про свје те (Бе о град 1969).

Аутор пр во га на пи са (ина че ге не рал-пу ков ник ЈНА)на во ди да је 
до за мје не на зи ва Си ња ви на, као аутен тич ног, оним дру гим на зи вом Си-
ња јеви на до шло три де се тих го ди на два де се тог сто ље ћа ка да је вр ше но 
кар то гра фи са ње те ре на за вој не по тре бе и “да су то ме ку мо ва ли Ру си, 
бјело гар деј ци”. Дру ги аутор је при хва тио на во де прет ход ни ка и до дао 
као да су Ру си не ка квом “чуд но ва том и по ма ло слич ном асо ци ја ци јом 
име на -Си нај..»из ве ли и по гре шно на пи са ли име Си ња је ви на”. Тре ћи 
аутор је не ги рао твр ђе ња прет ход ни ка, на во де ћи вр ло ка рак те ри стич ну 
чи ње ни цу да је у то по граф ским кар та ма Вој но ге о граф ског ин сти ту та 
ста ре Ју го сла ви је био упи сан пра ви на зив - Си ња ви на.

Овим при ло гом же ли мо до при ни је ти раз ја шње њу пи та ња да ли 
су оба та то по ни ма у рав но прав ној упо тре би и ка ко је до шло до те двој-
но сти ко ја ни је по сље ди ца ва ри јан ти (ис точ не и за пад не) та да шњег 
срп ско-хр ват ског је зич ког под руч ја.

Пре мје ра ва ње под руч ја Ко ла ши на ра ди кар то гра фи са ња за вој не 
пот ре бе вр ше но је у 1925. и до пу ње но у 1948. го ди ни. Све вој не то по-
граф ске кар те,штам па не при је и по сли је по след њег ра та, ра ђе не су на 
по дло зи тих пре мје ра ва ња.1 У свим тим кар та ма ова пла ни на је упи са на 
под ста рим на зи вом Си ња ви на.

1 Пред рат ним вој ним кар та ма за по је ди на мје ста у на шој зе мљи слу жи ли су се и на ши 
не при ја те љи у по след њем ра ту, као и на ши са ве зни ци. 

 По сје ду јем аме рич ку ко пи ју то по граф ске кар те за Ко ла шин из 1938. го ди не, штам па ну 
ћи ри ли цом, на ко јој су ла ти нич ким цр ве ним сло ви ма до штам па ни на зи ви ва жни јих 
мје ста. На њој је по ред ле ген де (ту ма ча зна ко ва) упи са но: “Co pied from a Yugo sla vian 
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Не ма осно ва ни за прет по став ку да су Ру си асо ци ја ци јом на Си нај 
из ве ли по гре шан на зив Си ња је ви на, јер они не ма ју та кав то по ним, на-
про тив има ју сли чан на шем - Си ња ви но. У Мгин ском ре јо ну та да шње 
Ле њин град ске обла сти, на пру зи Ле њин град-Во ло хов, по сто ји на се ље 
град ског ти па зва но Си ња ви но. Чуд ном ко ин ци ден ци јом и та мо, су као 
и на на шој Си ња ви ни, у зи му 1942/43. го ди не во ђе не же сто ке бор бе, та-
мо про ти ву ње мач ких за во је ва ча а код нас про ти ву до ма ћих из дај ни ка 
под окри љем ита ли јан ских оку па то ра, та мо тзв.”си ња вин ска опе ра ци ја 
1942”, код нас зва на “Си ња вински сек тор 1942/43.”2

Пр ви пи са ни по мен ове пла ни не на ђен је у за пи су на ми не ју Ма-
на сти ра До бри ло ви не из 1625. го ди не и гла си:

“Си ја све та ми не ја мо на сти ра До бри ло ви не, на ре це Та ри, ва под-
кри лие го ри Си наи”.3

Дру ги по вре ме ну пи са ни за пис, на истом ми не ју, са пот пу ним 
на зи вом Си ња ви на, по ти че из 1733. го ди не и гла си:

“Си ја кни га ок тои мо на сти ре До бри ло ви не да слу жи све то му Ге ор-
гију на ре це Та ри, го ри Си ња ви ни ва ле то ро жан ства Кри сто ва (1733)”4

За пи си из Ма на сти ра у До бри ло ви ни, ко је на ве до смо, би ли су по-
хра ње ни у На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду (пр ви под ред ним бро јем 160, 
а дру ги под бр.107). Не зна се ка ко су та мо и ка да до спје ли (Би бли о те ка је 
осно ва на 1832. го ди не), ода кле их је Љ. Сто ја но вић ис пи сао и са оп штио. 
Зна се да су ко ла шин ски Тур ци на па ли Ма на стир у До бри ло ви ни 1833.
го ди не и “раз ју ри ли ње го во брат ство”, па је цр ква об но вље на и”про по ја-
ла” тек 1866. го ди не, ка да је та мо за упра ви те ља до шао Ми ха и ло До жић-
Ме дени ца (1844-1911), ко ји је на кон то га био ар хи ман дрит у Ма на сти ру 
Мо рачи. За пи си ни је су са чу ва ни, јер је На род на би бли о те ка у Бе о гра ду 
униш те на до те ме ља у бом бар до ва њу, 6. апри ла 1941. го ди не од Ње ма ца.

У пр вом из да њу Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, штам па ног у Бе чу 
1818. го ди не, не ма на зи ва ове на ше пла ни не, а већ у дру гом из да њу из 
1852. уне сен је као “Си ња е ви на (ф), го лет на и без вод на ве ли ка пла ни на 
у Хер це го ви ни, из ме ђу Ко ла ши на, Дроб ња ка и Мо ра че”.5

Map da ted 1939. He li o grap hed bo O.S. 1943.Ge o grap hi cal Sec tion Staff No 4396.WAR OF-
FI CE, 1943”.Ту вој ну кар ту до био сам од аме рич ких ави ја ти ча ра ко ји су се па до бра ни ма 
спу сти ли ок то бра 1944.го ди не ме ђу нас бор це Сед ме омла дин ске цр но гор ске бри га де 
на Пе ште ру, искочивши из по го ђе них ави о на од ње мач ке про тив а ви он ске ар ти ље ри је. 

 По сли је рат на (вој на) “По вјер љи ва кар та Ко ла ши на”, раз мје ра 1:100.000 ко ју је ре про-
ду ко вао G.I.J.A. 1948.го ди не, исто вјет на је са оном пред рат ном из 1938.го ди не.

2 Ве ли ка Со вјет ска ен ци кло пе ди ја, II из да ње, 1956, књ.39, 137.
3 Љуб.Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. I, Бе о град 1902, стр.312 (ред.

бр.1165).
4 Исто, књ. II, Бе о град 1903, 92 (ред.бр.2613),
5 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Срп ски рјеч ник, Беч (штам па но у штам па ри ји јер мен ског 

ма на сти ра),1852, 681.
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За ни мљи во је да је ова кав на зив за пла ни ну уне сен и у тре ће из да-
ње Срп ског рјеч ни ка из 1898. го ди не. Вук је у свом при руч ном при мјер ку 
дру гог из да ња Срп ског рјеч ни ка упи си вао но ве ри је чи, за ко је је чуо или 
са знао, ра ди пот пу ни јег из да ња, па је тај ње гов рад по слу жио као осно ва 
за тре ће из да ње. Ме ђу тим, он је би ље же ћи на род не еп ске пје сме чуо за 
пра ви на зив ове пла ни не и то упи сао (у пје сми По ха ра Ко ла ши на):

“Окре ну ше рав ном Си ња ви ном, 
Кад до ђо ше вр ху Ја бла но ву, 
Ту их био да нак оста вио 
А там на их ноћ ца при хва ти ла...”

“Уз пла ни ну вој ску по ве до ше 
Си ња ви ну здра во при је ђо ше
При ми ше се Вр ха Ја бла но ва...”6 

(у пје сми Мо ра ча ни и Ко ла шин ци): 
“Ево да нас не пу на го ди на 
Од ка ко смо бо ја по же ље ли, 
Да се сју тра с њи ма из и гра мо, 
По пла ни ни рав ној Си ња ви ни...”

“И при је ђе во ду Бу ко ви цу,
До кле до ђе рав ној Си ња ви ни...”7 

(и у на род ној пје сми Кр нов ка):
“Тад им по пе ве ли Ни ко ди ме,
Уза шли су Ко ла шин ци Тур ци,
Од зе ле не го ре Си ња ви не,
До ви со ка Ја бла но ва вр ха,
Иза шли су на пла ни ну Тур ци,
Има двје ста тур ски је ка ту на, 
Дај те бра ћо да се по слу ша мо,
да ми на шу вој ску за др ма мо, 
Лом ну Го ру и сед мо ро Бр да,
И Мо ра чу и До њу и Гор њу,
Да удри мо Ја бла но ву вр ху,
И зе ле ној го ри Си ња ви ни”.8

6 В.Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме о во је ва њу Цр но го ра ца и Хер це го ваца, Бе о град 
1902, 280-281,

7 Вук Ка ра џић, На род не пје сме, књ. IV, Бе о град 1896, 362,
8 Вук Ка ра џић, На род не пје сме, књ. IV, Бе о град 1932, 54.
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Ву ка је за рад на Срп ском рјеч ни ку под ста као Ко пи тар, ко ји му 
је по ма гао при ре ди го ва њу и про на ла же њу из да ва ча, а ди је лом и фи-
нан си рао. На овом по слу Вук је имао ви ше са рад ни ка, ме ђу ко ји ма је 
био нај бо љи Ђу ра Да ни чић, ко ји је до шао у Беч 1845. го ди не. Сво јим 
по зна тим ра дом Рат за срп ски је зик и пра во пис, ко ју је штам пао о Ву-
ко ву тро шку 1847. го ди не у Бу ди му, дао је ја ку по др шку Ву ку у ра ду на 
Срп ском рјеч ни ку,9 на ро чи то у “пре во ђе њу ри је чи на ње мач ки и ла тин-
ски је зик и око по прав ља ња и над гле да ња у штам па њу”, што Вук на во-
ди, за хва љу ју ћи му се, у пред го во ру дру гом из да њу Рјеч ни ка. Ме ђу тим, 
по сли је из ла ска из штам пе дру гог из да ња Срп ског рјеч ни ка, Да ни чић је 
на пу стио Беч...”10 

У пред го во ру пр вом из да њу Вук на во ди:
“Ја сам ов ђе Срп ски је зик раз ди је лио на три на реч ја (као што је 

сам по се би раз ди је љен), тј. Ер це го вач ко, ко јим го во ре сви Ср би ји, ко ји 
жи ве по Ер це го ви ни, по Бо сни (ка ко Грч ко га та ко и тур ско га За ко на), по 
Цр ној Го ри, по Дал ма ци ји, по Рват ској, и по Ср би ји озго до Ма чве, до 
Ва ље ва и до Ка ра нов ца; Ре сав ско, ко јим го во ре Ср би ји по Бра ни че ву, 
по Ре са ви, по Ли јев чу и по Тем ни ћу и го ре да ље уз Мо ра ву, по на и ји Па-
ра ћин ској, по Цр ној Ри је ци и по кра ји ни Не го тин ској и Сре мач ко, ко јим 
го во ре Ср би по Сри је му, по Бач кој, по Ба на ту, по Гор њој Ма џар ској и по 
Ср би ји око Са ве и око Ду на ва (до Мо ра ве)”.

У пред го во ру дру гом из да њу, сто ји:
“Све Срп ско га рјеч ни ка и по дру ги пут на кон три де сет и три го-

ди не. Као што сам у огла су ка зао, ја сам оне ри је чи што су на штам па не 
при је до нио у гла ви, па сам их по сли је пи сао ка ко сам их се мо гао опо-
ми ња ти; ово пак што се сад до да је ку пио сам од он да по раз лич ни јем 
кра је ви ма на ро да на ше га, и ово га по сла ра ди пу то вао сам ко је ку да, као 
на пр. у Хр ват ску, Дал ма ци ју, Ду бров ник, Бо ку и Цр ну Го ру. Да сам 
ко јом сре ћом мо гао оти ћи у Бо сну и Хер це го ви ну и у Ко со во и у Ме то-
хи ју, ја мач но бих на шао још мно го знат ни јех ри је чи; али по ред ове мо је 
же ље то се ни је мо гло. Ме ђу ови јем са да шњи јем ри је чи ма има их мно го 
ко је су ми би ле по зна те још од при је, али ми при је ни је су па ле на ум, а 
има их мно го ко је сам по сли је ко је ку да пр ви пут чуо...”

При ре ђи ва чи тре ћег из да ња Срп ског рјеч ни ка на во де да су “из 
Ву ко ва руч но га при мјер ка дру го га из да ња рјеч ни ка ис пи са не и у ово 
тре ће из да ње уне се не, гдје им је мје сто по азбуч ном ре ду, све оне но ве 
ри је чи ко је је Вук у том при мјер ку сво јом ру ком био до дао”... “За об ја-
шње ње не ких, ге о граф ских, име на ду жни су за хва ли ти се и проф.др. Јо-
9 Ж.Мла де но вић, Вук Ка ра џић и Ма ти ца срп ска, Бе о град 1965, 155,
10 Ж.Мла де но вић и Вл.Не дић, Срп ске на род не пје сме, из нео бја вље них ру ко пи са, XVI-

XVI II (у пре го во ру).
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ва ну Цви ји ћу а би ла им је од по мо ћи и ва ља на рас пра ва арх. Н.Ду чи ћа 
Цр на Го ра (у Ску пље ним спи си ма, књ.II)”.11

Гдје год је по ме нуо ову пла ни ну у при ку пље ним на род ним пје сма-
ма, Вук је уно сио њен пра ви на зив Си ња ви на. И по је зич ком пра ви лу 
зва ном си ре не за два са мо гла сни ка се сли ва ју у је дан (ае=а). Ме ђу тим, и 
по ред то га што је Вук у при ку пље ним на род ним пје сма ма при ми је нио 
ово пра ви ло и унио пра ви на зив ове пла ни не, при ре ђи ва чи тре ћег из да-
ња Срп ског рјеч ни ка ни је су на шли осно ва да у то из да ње уне су пра ви 
на зив, већ су га оста ви ли не ип сра вље ног и по ред то га што на гла ша ва ју 
(уз за хвал ност проф. Ј.Цви ји ћу за об ја шње ње не ких ге о граф ских име-
на) да им је би ла од по мо ћи Ду чи ће ва рас пра ва Цр на Го ра, у ко јој је за 
ову пла ни ну уне сен на зив Си ња ви на.12 

И Ње гош је у сво јим еп ским пје сма ма уно сио пра ви на зив ове 
пла ни не: Си ња ви на. Та ко у пје сми Чар дак Алек си ћа (о до га ђа ју око ло 
Ми тровад не 1847):

“Хај де с вој ском пре ко Ко ла ши на, 
окре ни се рав ном Си ња ви ном, 
те уда ри на Си ро вац твр ди”,13  

и у пје сми Ускоч ка осве та (1834): 
“Ста ше Ср би вој ску уре ђи ват; 
Пред јед ном је Ми тар ка лу ђе ре, 
и за њи ма вој ске не ко ли ко, 
и при је ђе во ду Бу ко ви цу, 
до кле до ђе рав ној Си ња ви ни, 
да пре те че од Ник ши ћа Тур ке
да не бје же к рав ну Ко ла ши ну”.14 
Ђу ра Да ни чић (1825-1882) је у сво јим ра до ви ма оти шао ко рак да-

ље у из о бра жа ва њу пра вог на зи ва ове пла ни не. У дје лу Осно ви срп ског 
или хр ват ско га је зи ка он на во ди: пе ра је ви на (од пе ра ја), про шње ви на 
(од про шње). Та ко ће би ти још и Си ња(ј)еви на (ја мач но од ри је чи ко ја 
ни је у оби ча ју: си ња ја, ис по ре ди кри ва ја).15 

У ра ду Ко ри је ни с ри је чи ма од њих по ста ли јем, сто ји: “си њи, 
сињав, си ња ви ти, си њаст, син гав, сињ га ви ца, Си ња(ј)еви на.16

Наш чу ве ни ге о граф Јо ван Цви јић до вр шио је из о бра жа ва ње пра-
вог на зи ва ове на ше пла ни не, та ко што је из о ста вио за гра де око сло ва (ј) 
11 Вук Ка ра џић, Срп ски рјеч ник III, Бе о град 1898. (пред го вор су на пи са ли П.П.Ђор ђе-

вић и Љуб.Сто ја хо вић).
12 Н.Ду чић, Цр на Го ра, Бе о град 1974, 16 и 17.
13 П.П.Ње гош, Цје ло куп на дје ла, књ.I, Бе о град 1967,198,
14 П.П.Ње гош, Цје ло куп на дје ла књ.V, Бе о град 1967,419,
15 Ђ.Да ни чић, Осно ви срп ског или хр ват ског је зи ка, Бе о град 1876,167,
16 Ђу ра Да ни чић, Ко ри је ни с ри је чи ма од њих на ста ли јем, За греб 1877,
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ко је је унио Да ни чић и на звао је Си ња је ви ном. Ово је пр во бит но обја-
вљено у ра ду Ле де но до ба у Про кле ти ја ма и окол ним пла ни на ма.17

Цви јић је ро дом из Ја дра, а ње го ви пре ци су до се ље ни та мо из 
Дроб ња ка, са Си ња ви не. Пи сао је о овој пла ни ни и ње ним Уско ци ма 
и Дроб ња ци ма, о су ро вом Дур ми то ру и ње го вом ка ме ну као нај ве ћој 
“ла бо ра то ри ји кла сич ног кра са... при би рао све ње го ве по сне об ли ке и 
на зи ве и уно сио у свјет ску на уч ну тер ми но ло ги ју”.18 

За Цви ји ћем као ве ли ка ном на у ке, по вео се на ро чи то “уче ни сви-
јет”, па је од по ја ве тог ње го вог ра да (1913.и 1921. го ди не) ова пла ни на 
и да ље на зи ва на Си ња ви ном од ње них и окол них јој ста нов ни ка, а од 
шко ло ва них љу ди и љу ди од на у ке на зи ва на је Си ња је ви ном.

Све до по ја ве Цви ји ће ва ра да из 1913. го ди не ова пла ни на је ис-
кљу чи во на зи ва на Си ња ви ном и ни гдје тај на зив ни је “био упи сан друк-
чи је осим у дру гом из да њу Срп ског рјеч ни ка (1852) и у на ве де ним ра до-
ви ма Ђ.Да ни чи ћа (1876. и 1877).

Под пра вим на зи вом Си ња ви на, ова пла ни на је би ла упи са на и у 
званич ним до ку мен ти ма као што су:

1. “Кар та Цр не Го ре по ко ми си јо ном огра ни че њу од 1859/60. год. 
из ра ђе на у Др жав ној ка ме но ре зни ци у Бе о гра ду” (ко пи ја је при ло же на 
уз рад Ни ки фо ра Ду чи ћа, Цр на Го ра, об ја вље н у Гла сни ку СУД, у Бе о-
гра ду 1874. го ди не);

2.”Кар та Кња жев ства цр но гор ског, са ста вље на у Вој но-то по граф-
ском одје ље њу Глав ног шта ба 1860-66 и 1879-81. год., до пу ње на по да-
ци ма и са оп ште њи ма П.А.Ро вин ског у 1889. год.”, и

3.”Кар та о по вла че њу гра ни це из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре од 30. 
ок тоб ра 1913.го ди не”, ко ја је при лог Про то ко лу о раз гра ни че њу (пот-
пи са на и овје ре на од вој ног ми ни стра Ср би је ђе не ра ла Бо жа но ви ћа и 
иза сла ни ка Цр но гор ске вла де Мир ка Ми ју шко ви ћа, ми ни стра про свје те 
и цр кве них по сло ва).

Ов дје ће мо на ве сти не ке од тих ра ни јих ра до ва (од при је 1913) у 
ко ји ма се пла ни на на зи ва пра вим на зи вом Си ња ви на:

- Ни ки фор Ду чић, Ко ла шин, при је дјел и пле ме у Хер це го ви ни, (у 
часопису Брат ство), Бе о град 1888,

- Ба шо Бо жо вић, Ме мо а ри 1876-1878, Ар хив Ист. ин сти ту та у 
Под го ри ци, фасц. 43, стр. 104 и др.,

- Љу бо мир Ко ва че вић, Трг Бр ско во и жу па бр сков ска и љу бо виђ-
ска, Глас СА НУ XXX, Бе о град 1891, стр.12 и да ље,

17 Јо ван Цви јић, Ле де но до ба на Про кле ти ја ма и окол ним пла ни на ма, Глас СА НУ, XCI, 
Бе о град 1915, 250-256, и Глас СА НУ XCII, Бе о град 1921, стр.4-6, 25.

18 Па вле Ра ду си но вић, ча со пис “Гло бус” за 1974, 145.
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- Жив ко Дра го вић, Гра ђа за ђе о гра фи ју Цр не Го ре, Ље то пис Ма-
ти це срп ске, књ.153, св.I за 1888, 47-63, и

- Т. Бо жо вић и Ј.Ђоно вић, Цр на Го ра и на пред ни по крет, Бе о град 
1911, 14-15.

Тај пра ви назив пла ни не на ла зи мо и у мно гим ка сни јим ра до ви-
ма, као на при мјер:

- На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка, књ.IV, За-
греб 1929,103,

- Ан дри ја Лу бу рић, Дроб ња ци, пле ме у Хер це го ви ни, Бе о град 
1930,18,

- Пе тар Шо ба јић, Цр на Го ра и Цр но гор ци (књи га На ша зе мља), 
Бе ог рад 1927, књ. III, 9,

- За ри ја Бе шић, Но ви при ло зи за раш чла њи ва ње фор ма ци ја на 
пла ни ни Си ња ви ни - Цр на Го ра, Ге о ло шки ана ли XVI, Бе о град 1939,

- За ри ја Бе шић, Ге о ло шка про ма тра ња у обла сти пла ни не Си ња-
ви не, Гла сник СА НУ I, св.III, Бе о град 194-9.,

- За ри ја Бе шић, Ге о ло ги ја Цр не Го ре, књ.II, Пла ни на Си ња ви на, 
Бео град 1969, 193-203,

- Ду шан Вук сан, Пе тар I Пе тро вић Ње гош и ње го во до ба, Це ти-
ње 1951, 55 и да ље,

- Ри сто Ко ви ја нић, По ме ни цр но гор ских пле ме на у ко тор ским 
спо ме ни ци ма XIV-XV ви је ка, књ.II, Ти то град 1977, 181, и

- Ми ли ја Ста нић, Ускоч ка то по но ма сти ка,”Оно ма сти ка Ју го сла-
ви ка”, Љу бља на 1969. (Овај рад се од но си на Уско ке као ста нов ни ке 
цен трал ног ди је ла пла ни не Си ња ви не, ко ји ову пла ни ну зо ву пра вим 
име ном: Си ња ви на; глав на се ла у Уско ци ма су: Си ро вац, Туши ња, Струг, 
Малин ско, Ба ре и ка ту ни на Си ња ви ни: От ми че вац, За ко си, Шље ме и 
дру ги).

У Др жав ном ар хи ву у Це ти њу и у Ар хив ском одје ље њу За ви чај-
ног му зе ја у Ник ши ћу на ла зе се исто вјет ни при мјер ци “Сен тен ци је пла-
ни не бје ло па влић ке и уста шке у Си ња ви ну, од 7.ав гу ста 1887. го ди не” 
и да је Сре тен Ву ко са вље вић у књи зи Исто ри ја се љач ког дру штва I, 
об ја вљу ју ћи исту са не на ве де ног пре пи са из 1892. го ди не, на вод но овје-
ре ног од су да, као на зив унио Си ња је ви на, да би у ре ги стру пој мо ва на 
кра ју књи ге до дао: “на род из го ва ра и Си ња ви на”. 19 

Пла ни на Си ња ви на је до ра то ва 1876-78. го ди не би ла у тур ској 
гра ни ци (Ко ла шин је осло бо ђен од Ту ра ка 4. ок то бра 1878. г. а Ко ла-
шин ска По ља апри ла 1886. го ди не), па ка ко су и пла ни на и др жав на 
гра ни ца ри је ком Та ром би ле још не мир не и не си гур не а да би их оја-
19 ДАЦ, фасц, “Упут ства и на ред бе”, омот 5, спис 13, и За ви чај ни му зеј у Ник ши ћу-Арх. 

одје ље ње-Ар хи ва Јев та Ни ко ли ћа, фасц. 8, омот 3, спис 11,
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чао, књаз је ја ком пле ме ну Бје ло па вли ћи ма дао ве ли ки дио ове пла ни не, 
иако они до исте не мо гу до ћи при је три да на, ка же Ву ко са вље вић.20

Пе де се тих го ди на про шло га сто ље ћа, у окви ру сво јих пре да ва ња 
на Шу ма р ском фа кул те ту у Бе о гра ду, проф. Па вле Чер њав ски је ра до 
при чао о пла ни ни Си ња ви ни, а на ро чи то о по себ ној вр сти та мо шњег 
би је лог бо ра (pi nus sil ve stris) ко је га је на зи вао “си ња вин ски бје ло ко-
рац”. Ка зи вао је да је про кр ста рио сва про стран ства ове див не и ве ли ке 
пла ни не, у чи јим кра је ви ма по сто је оста ци ма њих бо ро вих шу ма ове 
вр сте бо ра.21

У на ро ду ко ји жи ви на Си ња ви ни и окрај ним на се љи ма по сто ји 
још жи ва тра ди ци ја о ста рој бо ро вој шу ми на ци је лом про стран ству ове 
пла ни не и ле ген да да је то шум ско про стран ство не ста ло у не кој дав ној 
ог ње ној сти хи ји па се у зе мљи на ла зи ко ри је ње тих ми ну лих ори ја ша.

Из све га из ло же ног про из и ла зи свод ни за кљу чак да су Ђу ра Да-
ни чић и Јо ван Цви јић, на до ве зу ју ћи се на до да то сло во е у за гра да ма 
-(е),у сре ди ни на зи ва у дру гом из да њу Срп ског рјеч ни ка пре о бра зи ли 
пра ви на зив ове пла ни не до да ва њем сло ва ј ис пред сло ва е у за гра да-
ма,те је бри са њем за гра да пла ни ни дат но ви на зив: Си ња је ви на. Про-
ми је ње ни на зив су пр во бит но при хва ти ли шко ло ва ни и љу ди од на у ке 
а, по во де ћи се њи хо вим ауто ри те том, ка сни је су то учи ни ли и оста ли 
шко ло ва ни ко ји ни је су из ње да ра ове пла ни не и ње не око ли не, ни ти су 
ср цем при рас ли за ње на при ма мљи ва про стран ства, сло бод на бес пу ћа 
и сви је тле ви со ве. На род из ње да ра ове пла ни не и ње не око ли не остао 
је вје ран сво јој тра ди ци ји и са чу вао пра во њено име. 

Ми кро то по ни ми ја за пад ноцр но гор ских и хер це го вач ких кра је ва 
пред ста вља из ван ред ну по твр ду тво рач ке сна ге хер це го вач ког ди је лек-
та и от кри ва ве за ност љу ди за за ви чај но тло, за ко је су ве за ни не рас ки-
ди вим ни ти ма и тра ди ци јом.

То по граф ски на зи ви су не раз двој ни дио исто ри је јед но га кра ја, 
чес то сво је вр сни исто риј ски спо ме ни ци. Њи хо ви ко ри је ни се жу ду бо ко 
у там не сло је ве про ху ја лих вре ме на и има ју пра во на сво је би ти са ње и 
за шти ту.

На род са про стран ста ва Си ња ви не и ње не око ли не твр до кор но је 
чу вао и са чу вао пра ви на зив ове пла ни не, што је дио ње го ве и исто ри је 
ње го ва кра ја, ње го ва ста ри на и дио ње го ва би ћа и би ти са ња.

20 Сре тен Ву ко са вље вић, Исто ри ја се љач ког дру штва I, Бе о град 1953, 247.
21 Ка зи ва ње Дра ги ше Ме де ни це, дипл.инг. шу мар ства, из Вој ко ви ћа код Ко ла ши на.

Двојност топонима за планину Сињавину
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Јелисавета БЛАГОЈЕВИЋ*

БЕЧКИ КОНГРЕС - ОСВРТ НА ОКВИР 
ДИПЛОМАТСКИХ ДЕШАВАЊА И 

ПОСЉЕДИЦЕ ОДЛУКА

Пад На по ле о на Бо на пар те 1814. озна чио је по че так ус по ста вља ња 
но вог ме ђу на род ног по рет ка у ко ме је до ми нант ну уло гу има ло не ко ли ко 
си ла ко је су узе ле на се бе ду жност да за јед нич ки чу ва ју оп шти мир. Ри јеч 
је о одр жа ва њу Беч ког кон гре са иза ко га су ста ја ли пред став ни ци че ти-
ри ве ли ке си ле, ко је су нај ви ше до при ни је ле оба ра њу На по ле о на: Ве ли ке 
Бри та ни је, Аустри је, Ру си је и Пру ске. У аустриј ској пре сто ни ци Бе чу, сеп-
тем бра 1814, оку пи ло се 216 пред став ни ка свих европ ских др жа ва, осим 
Тур ске. Све до Кон фе рен ци је ми ра у Вер са ју, Беч ки кон грес ће по бро ју 
уче сни ка оста ти нај ве ћи ме ђу на род ни ди пло мат ски скуп у исто ри ји. На 
ње му је до ни јет до ку мент под на зи вом Пра ви ла ди пло мат ског по на ша ња. 

До ку мент је имао ка рак тер пра вил ни ка а ко ди фи ко вао је по стој-
еће ме ђу на род не оби ча је и све оно што је то ком исто ри је по ста ло са-
став ни ди о оба вља ња ди пло мат ских ду жно сти. Док су се од и гра ва ле 
по сљед ње гро зни ча ве сце не На по ле о но вих пу сто ло ви на, оп шти ди пло-
мат ски скуп, у Бе чу1, ба вио се ши рим пи та њи ма, ко ја су му по вје ре на 
пр во бит ним Па ри ским уго во ром од 30 ма ја.2
* Аутор је апсолвент на Факултету политичких наука Универзитета Црне Горе.
1 “Аустријска престоница, у коју су током септембра 1814. стигле делегације држава 

учесница, био је у то вријеме град од око 250.000 становника. Изнад живописног 
средњовјековног центра уздизала се црква Св. Стефана, позната бечка катедрала, 
окружена мно штвом радњи и кафана у уским, завојитим улицама. Раштркане по 
граду и првим модерним предграђима биле су принчевске палате Кауница, Турма и 
Таксиса, Естре хазија и остале. Неке од тих кућа изнајмљене су за дипломатске госте, 
а у другим су власници, Аустријанци, били домаћини вртоглавом броју пријема, 
банкета и балова. Међутим главно дипломатско састајалиште био је царски двор 
Хабзбурга, огромни Хофбург, гдје је цар Франц I имао госте сваке ноћи заредом, са 
прекомјерним издацима. На свим тим соареама, вечерама и у лововима говорило се 
о љубавним аферама самог цара, Метерниха и остале велике господе. Само мало 
важније била су питања о дипломатским тајнама, правим и измишљеним.“Френклин 
Л.Форд, Европа у доба револуција 1780 –1830, стр. 303.

2 Четворна алијанса и поражена Француска су 30 маја 1814. у Паризу, потписале уговор 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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Основ ни за да так Кон гре са био је да по но во ус по ста ви европ ски 
по ре дак и да ство ри усло ве ко ји су нео п ход ни да то ре кон стру и са но 
дје ло до би је ра зу ман из глед да пре жи ви. Сви ње го ви уче сни ци би ли су 
про тив ни ци ре во лу ци је и же ље ли су ре кон струк ци ју Евро пе на прин ци-
пи ма ле ги ти ми зма и што пот пу ни ју ре ста у ра ци ју ста рих ре жи ма. Сви 
су они зна ли да ре кон струк ци ја и ре ста у ра ци ја Евро пе не мо же би ти 
иден тич на оној од 1789. За то су на Кон гре су, умје сто про стог вра ћа ња 
на ста ро ста ње, при хва ти ли низ ком про ми са из ме ђу ста рог и но вог, те-
же ћи кон цеп ту рав но те же сна га. 

Пре ма Та леј ра ну3, пр ви за да так Кон гре са са сто јао се у ус по ста вља-
њу „ле ги тим них пра ва вла да ра“, али и ус по ста вља њу „истин ске рав но-
те же“ ме ђу њи ма, ка ко није дан не би оја чао. На тај на чин су шти ће ни 
ин те ре си ве ли ких си ла (Ве ли ке Бри та ни је, Ру си је, Пру ске, Ауса три је), 
ко је су же ље ле да тек ми ну ле по тре се ис ко ри сте за ши ре ње сво јих др жа-
ва и ути ца ја. Овим су би ле оште ће не ка ко по би је ђе не при ста ли це ре во-
лу ци је и На по ле о на та ко и оне по би јед нич ке, ко је су оче ки ва ле вра ћа ње 
сво јих из гу бље них при ви ле ги ја и по зи ци ја, као што су би ле мно ге ње-
мач ке кне же ви не, Ве не ци ја, Ђе но ва бив ше ита ли јан ске ари сто крат ске 
ре пу бли ке, а знат но је те ри то ри јал но оште ће на и Пољ ска.

I

 Пет на е сто го ди шњи пе риод европ ске исто ри је, ко ји на зи ва мо 
“На по ле о но вим до бом”, при ча је о ве ли ким по бје да ма Фран цу ске, чи ја 

о миру. Он је садржао један јавни и један тајни одјељак. Јавним одјељком, који има 33 
члана, прије свега, утврђују се нове границе Француске. Она ће се вратити на границе 
од 1 јануара 1792, укључујући и Авињон, Венсенско грофовство, Монбелијар и Милуз, 
затим на сјеверу Бомоно и Симе, на истоку Ландо и на југоистоку Самбери. Енглеска би 
вратила Француској њене колоније, изузев Тобого и Свету Луцију, Il de Frons, Il Rodrig 
и Sesel, с резервом да Француска не утврђује своје положаје у Индији. С друге стране, 
Велика Британија задржава скоро све што је освојила, укључујући Малту. Шпанији 
је враћен стари посјед на Сан Домингу. Холандија ће, стављена под суверенитет 
куће Оранжа, увећати своје територије. Њемци ће бити независни и уједињени 
федерацијом, Швајцарска независна, а Италија ће, ван граница оних земаља које се 
враћају Аустрији, бити састављена од суверених држава.Тајни одјељак имао је  циљ да 
у потпуности смањи утицај Француске на Конгресу. Међу његовим одредбама су и оне 
на основу којих се аустријска власт у Италији протеже до Тесена и Поа,а Сардинија 
добија Ђенову. Силе ће гарантовати политичку организацију Швајцарске, затим на 
основи, коју су оне утврдиле, све земље између Француске, Сјеверног мора и Мезе 
биће дате Холандији, територија између Мезе и лијеве обале Рајне служиће увећању 
Холандије или, као накнада, Пруској и другим њемачким државама итд. На тај начин 
побједнице су стварале круг држава око Француске, с циљем да је контролишу, што 
је она безпоговорно морала прихватити.Антонен Дебидур, Дипломатска историја 
Европе од Бечког конгреса до закључења Берлинског(1814-1878) I, стр. 20,21.

3 Тадашњи министар спољних послова Француске.
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је пре о бим ност на кра ју иза зва ла њен слом и по раз. Лич ност ко ја је оби-
ље жи ла тај пе риод био је чо вјек нео бич не ин те ли ген ци је, за па њу ју ће 
бр зи не за па жа ња и од лу чи ва ња, го то во нео гра ни че не рад не енер ги је, 
али и не у то љи ве ам би ци је, ко ја га је стал но го ни ла на но ве и но ве по-
ду хва те. Ни је дан ре зул тат га ни је мо гао за до во љи ти, ни на јед ном ци љу 
се ни је мо гао за у ста ви ти.

На по леон Бо на пар та, си ро ма шни пле мић, ро ђен је 1769. на остр-
ву Кор зи ка. Као по руч ник из ла зи из Вој не ака де ми је у Па ри зу 1785. 
За тим се уса вр ша ва у школ ској пу ков њи Ла Фер у Ва лан су, у ко јој је 
про вео дви је го ди не, по том узео од су ство и два де сет је дан мје сец про-
вео на Кор зи ци. Ка да се вра тио са Кор зи ке, рас по ре ђен је у гар ни зон 
Ок сон по ред Ди жо на, гдје га је 1789. за те кла ре во лу цја. Узи ма од су ство 
и од ла зи ку ћи у Аја чио, гдје са бра том Жо зе фом, до ла зи на че ло “на-
ци о нал ног по кре та”, ко ји је тра жио што ја че те ме ље ве зи ва ња Кор зи ке 
са Фран цу ском. Због че га до ла зи у су коб са про тив ни ци ма ре во лу ци је, 
на чи јем се че лу на ла зио пле мић Па о ли, при че му би ва при мо ран да се 
вра ти, 1792, у сво ју је ди ни цу. То је би ло ври је ме по чет ка ра та из ме ђу 
Фран цу ске, с јед не и Аустри је и Пру ске, са дру ге стра не4. Бо на пар та 
је био у Па ри зу са сво јом је ди ни цом као свје док бур них до га ђа ја, ко ји 
су кул ми ни ра ли ре во лу ци ом 10. ав гу ста 1792. Ок то бра 1792. на шао се 
на Кор зи ци, гдје во ђа се па ра ти ста Па о ли при кри ве но ра ди на одва ја-
њу Кор зи ке од Фран цу ске. За то ће рат из ме ђу Фран цу ске и Сар ди ни је, 
кра јем 1792. до ве сти до де фи ни тив ног су ко ба Бо на пар те и Па о ли ја. 
Сто га бу ду ћи цар бје жи у Ту лон. Као при ста ли ца мон та ња ра, у Ави-
њо ну 1793. об ја вљу је пам флет ”Le So u per de Be a u ca i re” (“Ве че ра у Бо-
ке ру”) у ко ме из ра жа ва сво ја ја ко бин ска увје ре ња. По зван је у вој ску, 
уна при је ђен у чин ка пе та на и по ста вљен за ко ман дан та ар ти ље ри је, 
ко ја је по сла та у по бу ње ни Ту лон, ко ји су др жа ли ро ја ли сти. Бо на пар та 
за у зи ма Ту лон и би ва уна при је ђен у чин ге не ра ла. Го ди не 1795. гу ши 
ро ја ли стич ке по бу не5, осво ја Ита ли ју 1796-976, во ди не у спје лу екс пе-
ди ци ју на Си ри ју и Еги пат и из вр ша ва др жав ни удар 9. но вем бра 1799. 
Пред њим је би ла не вје ро ват на ка ри је ра. Тај по бје до но сни ми ро тво рац 
и тво рац Кон кор да та 16. ју ла 1801, до жи вот ни кон зул 3. ав гу ста 1802, 
цар свих Фран цу за 1804, по бјед ник над аустриј ским и ру ским ца рем 
код Аустрел ца 2. де цем бра 1805, по бјед ник над пру ском вој ском код 
Је не и Ауер шта та 14. ок то бра 1806. Го ди не 1807 у Тил зи ту из лаже свој 

4 Чедомир Попов, Грађанска Европа (1770-1876) - основи европске историје XIX вијека 
I, стр. 221.

5 2\3 Законодавне скупштине, по новом Уставу, морали су чинити бивши посланици 
Конвента, што је изазвало побуну ројалиста.

6 Кампоформијски мир са Аустријом 18 октобра 1797.
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план ру ском ца ру за но ви европ ски по ре дак, осва ја Шпа ни ју 1808. и 
1810. од Фран цу ске ства ра “ве ли ко цар ство”.

Ве ли ко фран цу ско цар ство, ко је је 1811. има ло 130 де парт ма на 
на су прот 83 из 1789, на сје ве ру је сти за ло до Бал тич ког мо ра; ис точ-
на гра ни ца му је нај ве ћим ди је лом ишла ри је ком Рај ном, укљу чу ју ћи 
у са став Фран цу ске Же не ву и кан тон Ва ле; на ју го и сто ку при по је не су 
му те ри то ри је: Ђе но ва, Пи је монт, То ска на и Рим ска област; пре ко Ита-
ли је, фран цу ска те ри то ри ја се ши ри ла на за пад не дје ло ва Бал ка на, ис-
точ ну оба лу Ја дра на и на Јон ска остр ва; на Пи ри не ји ма Фран цу ска је 
1812. од у зе ла Шпа ни ји дје лић те ри то ри је. Око Фран цу ске и под ње ним 
вођством ши рио се си стем ва зал них др жа ва: Кра ље ви на Ита ли ја 1805. 
ко јом је упра вљао Езен Бо ар не; Кра ље ви на Хо лан ди ја, ко ја је пре о те та 
од Ба вар ске ре пу бли ке (до 1810. вла дао Луј Бо на пар та); На пуљ ска ре-
пу бли ка пре тво ре на је у На пуљ ску кра ље ви ну, ко јом је вла дао Жо зеф до 
1808; ка да је пре мје штен у Шпа ни ју, на ње го во мје сто до ла зи мар шал 
Ми ра. По ред ових кра љев ства дио ве ли ког цар ства би ло је и Ве ли ко вој-
вод ство Берг, Вест фал ска кра ље ви на, Лу ка, Пјон би на, Хел вет ска кон-
фе де ра ци ја, Ра јан ска кон фе де ра ци ја.7

Ве ли ко цар ство је би ло сла бо еко ном ски, по ли тич ки и со ци јал-
но ин те гри са но, та ко да се без мир них и си гур них гра ни ца ни је мо гло 
од бра ни ти од на ци о нал но-осло бо ди лач ких по кре та, а ни од два стал на 
не при ја те ља, на за па ду Ве ли ке Бри та ни је а на ис то ку Ру си је. 

Ру си ја је би ла не за до вољ на са кон ти нен тал ном бло ка дом, као и 
са На по ле о но вим те жња ма да Пољ ску ве же што чвр шће за се бе. Ве ли-
ка Бри та ни ја је, та ко ђе, била не при ја тељ ски рас по ло же на пре ма Фран-
цу зи ма, с об зи ром на то да још од 1793. ове дви је зе мље на сто је да 
јед на дру гу осла бе мје ра ма еко ном ског при ти ска. По ред то га, Ен гле-
ска је и На по ле о нов не по бје ди ви по мор ски не при ја тељ. Го ди не 1812. 
про тив На по ле о на су би ле ује ди ње не дви је ве ли ке си ле, Ру си ја (на кон 
Бу ку ре шког уго во ра 28. ма ја 1812. тј. ми ра са Тур ском) и Ве ли ка Бри-
та ни ја, ко ја је го спо да ри ла свим мо ри ма и др жа ла под сво јом вла шћу 
Пор ту га ли ју, пот по ма га ла по бу ње не Шпан це пр о тив Фран цу ске и рас-
по ла га ла Сар ди ни јом, Си ци ли јом и Јон ским остр ви ма. По том, Ка ли-
шким уго во ром од 28. фе бру а ра 1813. Пру ска се при дру жи ла Ру си ји, а 
Аустри ја 12. ав гу ста об ја вљу је рат Фран цу ској и, за јед но са по сто је ћом 
ко а ли ци јом, успијева да порази На по ле о на код Лај пци га. Ова че твор на 
али јан са при до би ла је Швај цар ску, по бу ни ла је Хо лан ди ју, на ве ла дан-
ског кра ља да се пре да Швед ској, као и на пуљ ског кра ља Ми ра да из да 
свог шу ру (На по ле о на). Фран цу ска је би ла до брим ди је лом осво је на и 
7 Чедомир Попов, Грађанска Европа – (1770-1876) - основи европске историје XIX 

вијека I , стр. 266, 267.



271

На по леон је мо рао при сту пи ти пре го во ри ма о ми ру. Усло ви по бјед ни ка 
су се у осно ви сво ди ли на сље де ће:

1. Уки ну ти или пре у ре ди ти ва зал не др жа ве ко је је На по леон 
ство рио или пот чи нио сво јој по ли ти ци и вра ти ти Фран цу ску у 
гра ни це од 1 ја ну а ра 1792;

2. При сту пи ти по дје ли те ри то ри ја ко ји ма се бу де рас по ла га ло на 
тај на чин, та ко да јед не слу же за обра зо ва ње или ја ча ње др жа-
ва, од ре ђе не да др же Фран цу ску у овим но вим гра ни ца ма, а 
дру ге да по ве ћа ју моћ че ти ри ве ли ка са ве зни ка или њи хо вих 
шти ће ни ка;

3. Ис кљу чи ти Фран цу ску из пре го во ра, ко ји би се од но си ли на 
ову по дје лу.8

На рав но, тре ба ло је кри ти ове за хтје ве, ко ји би ску по ко шта ли ко-
а ли ци ју, ако би се рат на сре ћа обр ну ла у ко рист На по ле о на. Лу ка ви ди-
пло ма та Ме тер них Ви не бург у но вем бру 1813. ра ди на то ме да се ца ру 
по ну де при род не гра ни це Фран цу ске тј. Рај на и Ал пи, под усло вом да 
он на пу сти све дру ге зе мље. Овај пред лог се мо гао при хва ти ти да је био 
искрен... За пра во, ти ме се хтје ло са мо до би ти на вре ме ну да се об ма не 
јед на не срећ на зе мља, за мо ре на сво јим ше фом и да се по ку ша одво ји ти 
од ње га вар љи вом на дом да ће се ства ри ри је ши ти спо ра зу мом. У “Ме-
мо а ри ма” Ме тер них ка же: “У те жњи да се На по леон што ви ше оса ми, 
и да се у исто ври је ме ути че на дух вој ске, ја сам пред ла гао да се на иде-
ју о при род ним гра ни ца ма на до ве же и по ну да за не по сред не пре го во ре. 
По што је цар Фра ња9 усво јио мој пред лог, ја сам га под нио ру ском ца ру 
и пру ском кра љу увје ра ва ју ћи их да На по леон ни ка да не би ра до при хва-
тио ове по ну де...”.10 До спо ра зу ма ни је до шло, јер га ни Ен гле ска ни је 
хтје ла. Бу ду ћи да је до шао у очај ну си ту а ци ју, На по леон 2. де цем бра 
1813. од го ва ра да при хва та пре го во ре. Тек ка да су се са ве зни ци на ла зи-
ли 50 км од Па ри за по ру че но је да би се ми ров на кон фе рен ци ја мо гла 
одр жа ти у ва ро ши Ша ти љон на Се ни. 

Ша ти љон ски кон грес био је са мо обич на ди пло мат ска ко ме ди ја. 
Нијед на стра на, за и ста ни је же ље ла мир. На по леон је по слао ми ни стра 
ино стра них по сло ва Ко лен ку ра11, ко ји је имао за да так са мо да оду го вла-
8 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 

Берлинског (1814-1878) I , стр. 6.
9 Фрањо II, њемачки цар, рођен у Флоренцији 1768, наслиједио свог оца цара Леополда 

II 1792, умро марта 1835.
10 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 

Берлинског (1814-1878) I, стр. 8.
11 Коленкур (Арман-Огистен-Луј), рођен у Коленкуру 1772;амбасадор у Петрограду 

1801; ађутант првог конзула, девизијски генерал 1805, сенатор и министар иностраних 
послова 1813, поново позван у владу од “Сто дана” 1815, умро у Паризу 1827.
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чи пре го во ре, за ко је би се ври је ме рат на сре ћа мо жда обр ну ла у На по-
ле о но ву ко рист. С об зи ром на то да су са ве зни ци иза бра ли ди пло ма те 
дру гог ре да да их пред ста вља ју у Ша ти љо ну, ви дје ло се да га мо жда чак 
ни је су ни же ље ли. Цар Алек сан дар ни је мо гао опро сти ти На по ле о ну 
што је ушао у Мо скву, па је же лио да по што-по то уђе у Па риз. Са ве зни-
ци су Ко лен ку ру 17. фе бру а ра пре да ли зва нич не пред ло ге. Ме ђу тим, 
На по леон је по слије не ко ли ко успје ха по слао Ко лен ку ру на ре ђе ње да не 
чи ни ве ли ке уступ ке. За то ври је ме са ве зни ци су пот пи са ли Шо мон ски 
уго вор, смрт ну пре су ду за цар ство и пре те чу Све те али јан се.

Овим све ча ним ак том Аустри ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Пру ска и Ру-
си ја се оба ве зу ју да не рас пу шта ју вој ску све док Фран цу ска не ис пу ни 
њи хо ве усло ве; сва ка од ове че ти ри си ле би ла је ду жна да по ма же оства-
ре ње за јед нич ког про гра ма свим сво јим сна га ма, или бар са вој ском од 
сто пе де сат хи ља да љу ди. Ове си ле су се оба ве за ле да ће за јед нич ки 
пре го ва ра ти са про тив ни ком. На че ла њи хо вих усло ва би ла су: да Фран-
цу ска бу де све де на на сво је гра ни це од 1. ја ну а ра 1792. го ди не; да све те-
ри то ри је ко је ле же ван ових гра ни ца бу ду осло бо ђе не ње ног ути ца ја; да 
се ста ра кра ље ви на Хо лан ди ја удру жи са бел гиј ским про вин ци ја ма ка ко 
би се ство ри ла на за пад ном бо ку Фран цу ске Ни зо зем ска кра ље ви на; да 
она на ис то ку бу де под над зо ром Ње мач ке, ор га ни зо ва не у не за ви сну 
кон фе де ра ци ју; да Швај цар ска обра зу је, та ко ђе, фе де рал ну за јед ни цу, 
за чи ју ће не у трал ност га ран то ва ти Евро па; да Ита ли ја бу де по ди је ље на 
на др жа ве не за ви сне од Фран цу ске (али ко је ће би ти под не по сред ном 
или по сред ном аустриј ском вла шћу); да се Шпа ни ја вра ти Фер ди нан-
ду VII; да Ен гле ска за др жи Мал ту, не ра чу на ју ћи ко ло ни је ко је су би ле 
од у зе те цар ству; нај зад да Фран цу ска не ма ни ка кво пра во по сре до ва ња 
при по дје ли оста лих осво је них те ри то ри ја. Че ти ри си ле су утвр ди ле са-
вез на два де сет го ди на, обе ћа ва ју ћи јед на дру гој да ће у слу ча ју на па да 
ста ви ти на рас по ла га ње оста ли ма шест хи ља да љу ди за од бра ну.12

Ко лен кур је под нио про тив пре длог из ко га се ви дје ло да се На по-
леон не од ри че ни гра ни це Рај не, ни кра ље ви не Ита ли је, а још ма ње пра-
ва да уче ству је у по ли тич кој об но ви Евро пе. Сто га, на кон че ти ри да на 
са ве зни ци су об ја ви ли да је кон грес за вр шен и да ће се спор на пи та ња 
ри је ши ти оруж јем. Уза луд је На по леон, ко га је рат на сре ћа била на пу-
сти ла за у ви јек, из дао Ко лен ку ру на ре ђе ње да све за хтје ве при хва ти. Са-
ве зни ци су про кла ма ци јом у Ви триу јав но из ло жи ли раз ло ге због ко јих 
су пре ки ну ли пре го во ре. Бур бо ни ко ји одав но мо ле за по моћ да би се 
вра ти ли на пре сто из гле да ли су по де сни ји за за кљу чи ва ње бу ду ћег ми ра. 
Још у ја ну а ру, у Лан гру, че ти ри си ле су се од лу чи ле на ре ста у ра ци ју.
12 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 

Берлинског (1814-1878) I, стр. 12.
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Ка да су са ве зни ци ушли у Па риз 31. мар та 1814. ста ли су у за шти-
ту Бур бо на, по зи ва ју ћи вој ни ке да се сло бод но из ра зе ко ју вла да ви ну 
же ле, не про пу шта ју ћи да им пре до че ка ко су Бур бо ни већ у мно гим гра-
до ви ма по здра вље ни. Го во ри ли су да ће, ако се Фран цу ска вра ти “му дрој 
вла да ви ни” и та ко им пру жи “јем ство за мир”, по што ва ти ин те гри тет 
ње не ра ни је те ри то ри је и да би чак “мо гли ура ди ти и не што ви ше”, јер 
ис по ви је да ју на че ло да је за сре ћу Евро пе по треб но има ти “Фран цу ску 
ве ли ку и ја ку”. При род но је што се Фран цу ска ба ци ла у на руч је Бур бо на. 
Се нат је из гла сао сврг ну ће На по ле о на и од лу чио да му до ди је ли до жи-
вот ну су ве ре ност над остр вом Ел бом и два и по ми ли о на фра на ка. Кра-
љев ску власт је пр вих да на вр шио про сто ду шни и не ис ку сни брат Лу ја 
XVI II-гроф Ар то. Ње га су са ве зни ци увје ри ли да би он, док се мир не 
за кљу чи, за слу жио за хвал ност Фран цу ске ако би је осло бо дио ствар не 
оку па ци је, на тај на чин што ће на ре ди ти ева ку а ци ју 53 утвр ђе на мје ста, 
ко ја су би ла бо га ти ма га ци ни: ар се на ла, ла ђа.., чи ме би се мо гло ра то ва-
ти го ди на ма и то би бар по слу жи ло као услов за пот пи си ва ње ми ра на 
Кон гре су. Ме ђу тим, кра љев ски на мје сник пот пи су је кон вен ци ју ко ја је 
на ре ђи ва ла хит ну ева ку а ци ју 53 утвр ђе на мје ста и та ко до вео Фран цу ску 
у по ло жај да пре го ва ра са сво јим про тив ни ци ма са ма и раз о ру жа на.

По сле не ко ли ко не дје ља у Па риз је сти гао Луј XVI II, са ве зни ци 
су, при је све га, же ље ли да он при сту пи за кљу чи ва њу ми ра. При је ти ли 
су да не ће на пу сти ти Па риз док се уго вор о ми ру не пот пи ше. Краљ је 
на ре дио Таље ра ну да за вр ши пре го во ре. Он се с успје хом бо рио про тив 
те шких за хтје ва Пру ске, ко ја је тра жи ла ве ли ку рат ну оште ту, спа сио је 
не ко ли ко ко ло ни ја од Ен гле ске, успио да Фран цу ска бу де за сту пље на на 
кон гре су, иако да ле ко од свих ва жни јих пи та ња и уго во ра. До го во ре но 
је да се кон грес одр жи за два мје се ца у Бе чу, гдје ће све за ин те ре со ва не 
си ле у по след њем ра ту по сла ти пред став ни ке ” да ута на че спо ра зу ме 
ко ји тре ба да до пу не од ред бе уго во ра од 30 ма ја”13.

 II

Ме ђу пред став ни ци ма европ ских др жа ва, ко ји су сеп тем бра 1814. 
отво ри ли рас пра ву о суд би ни Кон ти нен та, пре кра ја ју ћи ње го ве гра ни це 
и ми је ња ју ћи по ли тич ке ре жи ме, глав ну ри јеч су во дили ру ски цар Алек-
сан дар, пру ски ми ни стар гроф Хар ден берг, аустриј ски кан це лар кнез 
Ме тер них, бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва Ка слреј, па и фран цу-
ски ми ни стар спољ них по сло ва Таље ран. Ру ски цар14 је у јед ном тре нут-
13 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе - од Бечког конгреса до закључења 

Берлинског (1814-1878)  I, стр. 22.
14 Александар I Павлович, син Павла I, унук Катарине II, рођен у Петрограду. 17. 
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ку био ве ли ко ду шан, дру гом раз дра жљи во се би чан, до сље дан је ди но у 
не пред ви дљи во сти. Са со бом је до вео тро ји цу ру ских ди пло ма та, гро фа 
Не сељ ро деа, Ра зу мов ског и Ста кел бер га. Ме ђу тим, мно го зна чај ни ји 
ути цај на ста во ве Алек сан дра I у ве ли ком бро ју пи та ња има ли су ње го ви 
са вјет ни ци из ино стран ства: Ње мац Штајн, пољ ски принц Чар то риј ски, 
швај цар ски учи тељ Ла Арп, ба рон из Ал за са Ан стет, Грк Ка по ди стри јас 
са Кр фа и још је дан по ли ти чар ро ђен на остр ву, Кор зи ка нац Po co di Bor-
go. Ни је чу до да је та ко че сто би ло те шко схва ти ти и пред ви дје ти ру ску 
по ли ти ку. Же љан пли је на са Бал ка на, од лу чан да сам на пи ше ре цепт за 
об но вље ну Пољ ску кра ље ви ну, цар је охо ло сма трао да у за пад но е вроп-
ским пи та њи ма тре ба да има во де ћи глас, па су пред став ни ци дру гих 
на ро да и држава би ли исто вре ме но и збу ње ни и озло ја ђе ни.

Ме ђу пред став ни ци ма, на са мом по чет ку, из гле да ло је да ће нај-
вје ро ват ни је од лу чу ју ћи ути цај има ти аустриј ски ми ни стар спољ них 
по сло ва, Кле менс фон Ме тер них, ко ји је на том по ло жа ју био од 1809. 
го ди не.15 Тај Ње мац из Ра јан ске обла сти, Ме тер них, био је за го нет на 
лич ност и у мно го че му го то во са вр ше на су прот ност озбиљ ном, али си-
ло ви том ре фо р ма то ру. Ли јеп, ду хо вит, рас ка ла шан, вје штих ма невара, 
али не по пу стљив у од бра ни оно га што га је нај ви ше за о ку пља ло - ми ра, 
ста бил но сти и очу ва ња пле ми ћа на во де ћим мје сти ма по ци је лој Евро-
пи, а по себ но у Аустриј ском цар ству ко је је би ло са ста вље но од мно-
штва ма њих дје ло ва. Бур кен је о Ме тер ни ху за би ље жио: .“Кон зер ва ти-
вац по тем пе ра мен ту и обра зо ва њу, Ме тер них је био и по функ ци ји. А 
функ ци ја му је би ла: во де ћи др жав ник јед не ап со лу ти стич ке мо нар хи је, 
што ни ка ко ни је мо гло да се уса гла си са но вим иде ја ма. Син про вин-
циј ског пле ми ћа из Рајн ске обла сти, ко ји је пре шао у слу жбу Цар ства, 
Кле мент Ме тер них ће и сам при хва ти ти тра ди ци о на ли стич ко схва-
та ње о уни вер зал но сти Рим ског цар ства, ве зу ју ћи га за Хаб збур ге и 
пре но се ћи га на Аустриј ску ца ре ви ну, про гла ше ну 1806. Да ју ћи уни вер-
зал ни зна чај ди на сти ји, он га је мо рао оспо ри ти и на ро ду и на ци ја ма. 
За то је био не по мир љив не при ја тељ свих по кре та за на род ну сло бо ду 
и на ци о нал ну не за ви сност, гле да ју ћи у њи ма глав не по лу ге ре во лу ци је. 
А ре во лу ци је су смрт на опа сност за ап со лу ти стич ку Хаб збур шку ца-
ре ви ну.“ Ме тер них је био, ка ко је сам о се би искре но при ми је тио, „лош 
у чар ка ма..., али до бар у бит ка ма“.16 Уз ње га је стал но био ње мач ки 

децембра 1777, постао руски цар 1801, умро у Таганрогу 1. децембра 1825.
15 Метерних Винебруг (Клеменц, - Венцеслав – Непомук – Лотар, гроф, потом кнез), 

војвода од Портела, итд., рођен у Кобленцу 15. маја 1773; секретар свога оца на 
конгресу у Раштату (1798 – 1799); аустријски министар у Дрезди (1801), потом у 
Берлину (1803); амбасадор у Француској (1806); канцелар и аустријски министар 
спољних послова од 8. октобра 1809. до 13. марта 1848; умро је у Бечу 5. јуна 1859.

16 Чедомир Попов, Грађанска Европа (1770-1876) - основи европске историје XIX вијека 
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пи сац Фри дрих фон Генц, ко ји је по мо гао у са ста вља њу др жав них и 
прав них до ку ме на та.

Ме ђу нај зна чај ни јим ди пло ма та ма на Кон гре су био је и Ро берт 
Стју арт, ви конт Ка слреј, бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва, ко ји је 
у Беч сти гао по ло ви ном сеп тем бра и за ку пио скром ну ку ћу, у ко јој је 
жи вио са сво јом су пру гом свих тих мје се ци док су тра ја ли пре го во ри.17 
Ни шта ма ње ври је дан од Ме тер ниха, овај ан гло-ир ски пле мић био је са-
свим дру га чи ји као лич ност: ис пра ван у при ват ном жи во ту, хлад но љу-
ба зан пре ма стран ци ма, по не кад дје ло тво ран у рас пра ви, али увјек нео-
бич но не спре тан у пи са ном из ра зу. Ме ђу тим, по пут Ме тер ни ха, упор-
но се др жао глав не по тре бе да се Евро па ста би ли зу је, с тим што ни је 
ра чу нао на оси гу ра ње дру штве не и по ли тич ке „за ко ни то сти“, већ на 
обез бје ђи ва ње трај не рав но те же ме ђу вр хов ним си ла ма. „ Рав но те жа 
мо ћи“ би ла је пред мет то ли ке кри ти ке, оп ту же на да иза зи ва ра то ве, па 
се тре ба под сје ти ти па мет ног за кљу чи ва ња ко је је ру ко во ди ло Ка слре ја 
и мла ђег Пи та при је то га да за у зму став ко ји су бра ни ли. Њи хо во на че-
ло би ло је за сно ва но на увје ре њу да пра ви на ци о нал ни ин тре си, ако су 
до бро про ту ма че ни, мо гу да ство ре у Евро пи рав но те жу сна га због ко је 
не ће би ти мо гућ рат ни јед не из дво је не си ле, па чак ни ко а ли ци је осим 
ако ни је усмје рен про тив уса мље ног на па да ча.

Ве о ма зна ча јан уче сник Беч ког кон гре са био је и фран цу ски ми ни-
стар, ше зде се то го ди шњи принц де Та леј ран - Пе ри гор.18 Иако, фи зич ки 
ин ва лид, још од дје тин ства, у исто ри ји се из два ја сво јом истин ски не-
вје ро ват ном спо соб но шћу да се, бар сли ко ви то, до че ка на но ге по слије 
сва ког свог по ли тич ког па да, а би ло их је мно го. Под ста рим ре жи мом 
био је ка то лич ки би скуп, за тим по сла ник ре во лу ци о на ра у Скуп шти ни 

II, страна 20.
17 Каслреј (Роберт – Хенри Стјуарт, други маркиз Лондондери, виконт), рођен у Маунт 

– Стјуарту (грофовија Даун, у Ирској), 18. јуна 1769; члан ирског Дома комуна (1789), 
енгленског Дома комуна (1794); чувар печата за Ирску (1797); један од главних 
твораца савезног акта; тајни савјетник и предсједник контролне комисије (1802); 
војни министар од 1805 – 1806, потом од 1807 – 1809, министар иностраних послова 
од 1812. до 1822; шеф владине стране у Доњем дому од 1812; умро 12. августа 1822.

18 Таљеран Перигор (Сарл – Морис), кнез од Беневента, рођен у Паризу 13. фебруара 1754; 
генерални повјереник француског свештенства (1780); владика у Отену (1. октобра 
1788); посланик свештенства на Скупштини сталежа (1789); члан директоријума 
сенског департмана (јануар 1791); од 1791 – 1792 имао је више дипломатских мисија 
у Енглеској; изгнаник (од 1792 до 1795); послат с нарочитом мисијом у Пруску (од 
1795 до 1796); члан Института (1797); министар спољних послова (од 15. јула 1797. 
до 20. јула 1799. и 22. новембра 1799. до 9. августа 1807); кнез од Беневента (1806); 
државни врховни канцелар (1808); члан регентског савјета (јануара 1814); представник 
привремене владе (1. април 1814), министар спољних послова (12. мај 1814. до 25. 
септембра 1815); први краљевски коморник Луја XVIII и Карла X; амбасадор у 
Лондону (од септембра 1830. до новембра 1834); 17. маја 1838. умро у Паризу.
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глав них ста ле жа 1789. го ди не, про тје ран у Аме ри ку за ври је ме Те ро ра, 
за тим ми ни стар спољ них по сло ва у ври је ме Ди рек то ри ју ма и при ста-
ли ца Бо на пар те кад је до шло до про мје не сна га на вла сти. Све до 1807. 
го ди не био је на че лу На по ле о но вог ми ни стар ства спољ них по сло ва, а 
за тим се по сте пе но одво јио од ца ра и по мо гао да се спро ве де ње го ва аб-
ди ка ци ја 1814. го ди не. Са да је опет био пр ви фран цу ски ди пло ма та, али 
у слу жби Лу ја XVI II. На беч ку сце ну на сту пио је са сво јим та јан стве-
ним сми слом за пра ви час, а ту је осо би ну сте као муч ним ис ку ством и 
оштром ло ги ком свог хлад ног ума.

Оста ли пред став ни ци, као лич но сти, ни је су та ко ви со ко ста ја ли, 
иако не тре ба за бо ра ви ти Пру се, ко је је пред во дио краљ Фри дрих Вил-
хелм III19 На че лу рад не гру пе ди пло ма та био је принц Хар ден берг20, 
ко ји се уви јек за ла гао за управ не, али не и дру штве не ре фор ме. У ње го-
вој прат њи би ло је ја то вој них и тех нич ких са вјет ни ка, али и ба рон Вил-
хелм фон Хум болт, пе да гог и фи ло зоф, чи је је при су ство би ло дра го цје-
но, има ју ћи у ви ду Хар ден бер го ву глу во ћу. Осим њих швед ски де ле гат, 
ва ти кан ски по сла ник, кар ди нал Кон сла ви, шпан ски ги зда ви ам ба са дор, 
дон Пе дро Ла бра дор, мо гли су да до при не су са мо сво јом бу ком.21

Ме ђу мно штвом за сту па них ин те ре са на ла зи ли су се су пар нич ке 
ита ли јан ске фрак ци је, три де сет ње мач ких сит них кне же ви на, па чак и 
Је вре ја из Франк фур та на Мај ни, али су њи хо ви за ступ ни ци би ли са мо 
по сма тра чи.

Пред став ни ци ве ли ких си ла стал но су се са ста ја ли ме ђу соб но и 
са оста лим стра на ма, ако су то зах ти је ва ла пи та ња о ко ји ма су раз го-
ва ра ли. У ме ђу вре ме ну се де сет по себ них ко ми си ја ба ви ло по себ ним 
пи та њи ма, од пре у ре ђе ња Ње мач ке и Швај цар ске до ста ти стич ке об ра-
де ста нов ни штва, ди пло мат ских пре се да на и тр го ви не ро бо ви ма. Беч ки 
кон грес се, у ства ри, са сто јао од ра да по од бо ри ма и не зва нич них раз го-
во ра во де ћих иза сла ни ка, и тра јао је осам мје се ци. Пле нар на сјед ни ца 
свих уче сни ка одр жа на је тек при ли ком пот пи си ва ња ци је лог спо ра зу-
ма - Ко нач ног до ку мен та.

19 Фридрих Вилхелм III, најстарији син и наследник Фридриха Вилхелма II, рођен 3. 
августа 1770, постао краљ Пруске 1797, умро 7 јуна 1840.

20 Харденберг (Карло – Август, кнез), рођен у Хановеру 30. маја 1750, најприје у 
служби војводе од Хановера, потом војводе од Браунсвајга, маркграфа од Бајрајта и 
Анспаха, и најзад краља Пруске (1791); овлашћен да закључи мир у Базелу (1795); 
министар спољних послова у Пруској (августа 1804); послије Аустрелица замијењен 
Хуговицом; након Јене поново враћен у владу (1806); послије Тилзита опет смијењен 
(1807); државни канцелар (1810); умро у Ђенови (26. новембра 1822 године); писац 
„Мемоара“.

21 Френклин Л.Форд, Европа у доба револуција 1780 –1830, стр. 305.
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III

Ума ње на, оп ко ље на, уса мље на Фран цу ска је из гле да ла са свим 
не моћ но. Све је го во ри ло да би са ве зни ци ла ко, без от по ра, мо гли при-
сту пи ти по дје ли 32.000.000 по да ни ка, ко је су јој се отр гли. Међу тим, 
са ве зни ци умје сто да оста ну ује ди ње ни и сло жни као при је по бје де, они 
су сво јом не сло гом да ли шан су Фран цу ској да се по диг не ко ју, на рав но, 
њен пред став ник на Кон гре су ми ни стар Таље ран не ће про пу сти ти.

Ме ђу са ве зни ци ма се већ на са мом по чет ку Кон гре са могао уочи-
ти су коб ин те ре са: ру ско - пру ски на су прот ан гло - аустриј ским.

Да би до бро ра зу мје ли ди пло мат ске ком пли ка ци је, ко је су се по-
ја ви ле на Беч ком кон гре су, тре ба тач но уочи ти ин те ре се ко је је сва ки од 
ова че ти ри са ве зни ка имао по себ но да бра ни и пред ста вља.

Ин те рес Ве ли ке Бри та ни је био је усмје рен на ши ре ње ње ног ко-
ло ни јал ног и по мор ско-тр го вач ког мо но по ла. Но ви ја осва ја ња су удво-
стру чи ла ње но ко ло ни јал но цар ство, али ње не на се о би не није су би ле 
до вољ не као тржиште за ње ну ин ду стри ју. Ако би не ке др жа ве за др жа ле 
и да ље про стра не обла сти с оне стра не мо ра, не би за њу би ло тржишта 
за ко јим је те жи ла. Због то га је на мје ра ва ла да на мет не уго во ре са те-
шким усло ви ма Пор ту га ли ји и Шпа ни ји, па се тај но спо ра зу ми је ва ла са 
ко ло ни ја ма ових дви ју кра ље ви на, од ко јих су не ке већ би ле по бу ње не, 
а дру ге на пу ту да се по бу не. По што је уки ну ла тр го ви ну црн ци ма 1807, 
же ље ла је да се ова ре фор ма про ши ри сву да. Нај по у зда ни је сред ство да 
очу ва у сви је ту ве ли ки по ло жај ко ји је за у зи ма ла би ло је за др жа ва ње и 
не у тра ли са ње опо зи ци је фран цу ске и ру ске. Пр ва од ових си ла, сво јом 
мор на ри цом и сво јом тр го ви ном, ја ко ју је за сје њи ва ла, а дру га, сво јим 
стал ним по гле ди ма на Ца ри град, при је ти ла је да је ис ти сне на Ис то ку. 
Бри тан ска вла да је же ље ла да се Ни зо зем ска кра ље ви на, ство ре на да би 
сте гла Фран цу ску, про ши ри пре ко Ме зе и Рај не, па чак и да ље, ако би 
то би ло мо гу ће. Са дру ге стра не, Ни зо зем ска кра ље ви на би се ве за ла с 
Ње мач ком пре ко Ха но ве ра, ко ји би био по диг нут на сте пен кра ље ви не 
и до био би знат на про ши ре ња. Кра ље ви ну Сак со ни ју би оста ви ла Пру-
ској. У на кна ду за овај “по клон“ Пру ска би узе ла све дје ло ве Пољ ске 
ко ји су јој не кад би ли до ди је ље ни и по ти сну ла Ру си ју, ко ја је те жи ла 
да об но ви кра ље ви ну Пољ ску. Аустри ја би до би ла на траг све што је 
на сил но од у зе ла овој не срећ ној зе мљи, та ко би Ру си ја би ла по ти сну та 
с оне стра не Ви сле. Ње мач ка би би ла ста вље на под упра ву Пру ске и 
Аустри је, ка ко би се ме ђу овим си ла ма ус по ста ви ла што ве ћа со ли дар-
ност. Аустри ја би има ла јак ути цај у Ита ли ји, ако не да вла да пот пу но 
са ма, он да бар да др жи у рав но те жи фран цу ски ути цај.22

22 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 
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Та ко су Ен гле зи же ље ли да ство ре свој си стем „европ ске рав но-
те же“ у ко јем би се кон ти нен тал не си ле ме ђу соб но кон тро ли са ле и 
ис цр пљи ва ле, што би Бри та ни ји да ло одри је ше не ру ке на мо ри ма и оке-
а ни ма. То су би ли раз ло зи што је Ка слреј и то ком Кон гре са стал но под-
стре ки вао Аустри ју и Пру ску про тив ру ских пре тен зи ја на Пољ ску и 
што се по ка зи вао јед ним од нај твр ђих про тив ни ка Фран цу ске.

Аустри ја је до шла на Кон грес са на мје ром да ра ди на тра же њу 
ефи ка сних сред ста ва за очу ва ње фе у дал но-ап со лу ти стич ког си сте ма, 
као и за ја ча ње сво је угње тач ке вла сти над мно гим на ро ди ма про стра не 
Хаб збур шке им пе ри је. Ње ни ин те ре си су нај ви ше ве зе има ли са ин те-
ре си ма Ве ли ке Бри та ни је. Као лон дон ски двор, и беч ки двор је нео-
бич но же лио да га не над ма ше ни Фран цу ска, ни Ру си ја. Аустрија је 
на мје ра ва ла да на су прот Фран цу ској, по диг не Ни зо зем ску кра ље ви ну 
и Ње мач ку ор га ни зо ва ну у кон фе де ра ци ју, чи ји би ра зни кне же ви, до-
бив ши рајн ске те ри то ри је, има ли пу но раз ло га да мо тре на Фран цу ску. 
У Швај цар ској би во ди ла глав ну ри јеч, под из го во ром да пот по мог не 
по ли ти ку Фран цу ске. Бечка монархија је те жи ла да што ви ше ита ли јан-
ских те ри то ри ја, би ло ди рект но пот чи ни (Лом бар ди ја, Ве не ци ја), би ло 
под врг не по ли тич кој кон тро ли пре ко ма ри о нет ских ре жи ма у мно гим 
ита ли јан ским др жа ви ца ма (Пар ма, Мо де на, Лу ка, То ска на). 

На Бал ка ну је Аустри ја же ље ла ци је лу Ја дран ску оба лу, а у Пољ-
ској што ви ше те ри то ри ја на ра чун Ру си је. Оту да ње но су про ста вља ње 
об но ви Пољ ске под ру ко вод ством ру ског ца ра; стал ним над зо ри ма са-
чу вао би са Ду нав од ру ских на ле та.

У по гле ду Пру ске, Ме тер ни хо ва по ли ти ка се ни је по кла па ла са 
Ка слре јо вом по ли ти ком. Пошто Аустри ја ни је же ље ла ви дје ти Ру се у 
Кра ко ву, још ма ње је во ље ла ви дје ти Пру се у Дре зде ну. Сак со ни ја под 
вла дом Фри дри ха Вил хел ма, зна чи ла би по ње ном ми шље њу на ру ша-
ва ње гер ман ске рав но те же - че шки клан ци и пут за Беч би ли би отво ре-
ни нај о па сни јим и вје чи тим не при ја те љи ма Хаб збур го ва ца. Аустри ја се 
за ла га ла да се Пру ска уве ћа на Ра јан ској обла сти, чи ме би скре ну ла па-
жњу и усмје ри ла сна ге сво га су пар ни ка на Фран цу ску. Ме ђу тим, ка ко, 
по Ме тер ни хо вом ми шље њу, Пру ска ни је смје ла пре ћи Мај ну, би ло је 
по треб но ство ри ти про тив те жу, то јест Ба вар ску, ко ја би „над гле да ла“ 
и Фран цу ску и Пру ску. Ба вар ска би вра ти ла Аустри ји Ти рол, Салц бург 
и је дан дио Гор ње Аустри је, а за уз врат би вла да ла Вир тем бер гом и ве-
ли ким вој вод ством Бо де ном и вој нич ки би го спо да ри ла Рај ном по мо ћу 
утвр ђе ња код Мајн ца. Ње на ин тим на же ља је би ла да ње мач ка кон фе де-
ра ци ја бу де што ла ба ви ја, иако је су прот но го во ри ла, јер уко ли ко се ви-
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ше бу де по што вао пар ти ку ла ри зам ње мач ких др жа ви ца, уто ли ко ће она 
мо ћи лак ше да вр ши ја чи ути цај на сва ку од њих по себ но. На тај на чин, 
за шти ће на од Ру си је, Пру ске и Фран цу ске, вла да ју ћи у исто ври је ме 
Ње мач ком и Ита ли јом, чу ва ју ћи Бал кан, Аустри ја се сма тра ла осно вом 
јед не огром не згра де, ко ју је Кон грес био по зван да по диг не.

Ин те рес ру ске де ле га ци је са сто јао се у то ме да се спро ве де што 
пот пу ни ја ре ста у ра ци ја фе у дал них од но са и да се што ви ше про ши ри 
ути цај Ру си је у Евро пи. Као што смо ви дје ли из пред ход ног из ла га ња, 
ње на гле ди шта су се пот пу но раз ли ко ва ла од ен гле ских и аустриј ских 
гле ди шта. Цар Алек сан дар, ко ји је сво јим от по ром про тив На по ле о на 
1812. го ди не и великим оду ше вље њем по кре нуо Евро пу, вје ро вао је 
да се без ње га ве ли ка али јан са не би мо гла ство ри ти, ни ти по би је ди-
ти. Ње го ве те ри то ри јал не пре тен зи је би ле су усмје ре не пре ма нај ве ћем 
ди је лу Ве ли ког вар шав ског вој вод ства, пре ма Фин ској и Бе са ра би ји, 
ко је су већ би ле осво је не и за ко је се оче ки ва ла фор мал на санк ци ја 
Евро пе. Да би оства рио сво је пре тен зи је пре ма Пољ ској, цар је ра ди 
при до би ја ња на кло но сти пољ ске ари сто кра ти је од лу чио да овој зе мљи 
по да ри устав и са чу ва јој ауто ном ни ста тус у окви ру Ру ског цар ства. 
Исто вре ме но, да би убла жио пру ско су пар ни штво у Пољ ској, он се за-
ла гао за ли кви да ци ју сак сон ске др жа ве и при па ја ње ци је ле ње не те ри-
то ри је Пру ској.

По др жа вао је пру ско - аустриј ско су па р ни штво у ње мач ком сви је-
ту и за ла гао се за очу ва ње до вољ но сна жне Фран цу ске, по мо ћу ко је би 
се па ра ли са ло пре ве ли ко сна же ње Бри та ни је и Ње мач ке на Кон ти нен ту. 
Он је же лио да има сна жан ути цај на Ње мач ку кон фе де ра ци ју, ко ја би 
про сти ру ћи се пре ко че шких кла на ца, би ла стал на при јет ња Аустри ји, 
а у исто ври је ме и са ма би ла под на зо ром ове си ле. Што се ти че беч ког 
дво ра, он се на дао да њи ме вла да нај при је пре ко овог са ве зни ка, по том 
по мо ћу кра ље ви не Пољ ске, а мо жда и Фран цу ске, ко ју би јој ста вио на-
су прот у Ита ли ји. По што се ни је мо рао ни шта бо ја ти за Бал тич ко мо ре 
от ка ко је осво јио Фин ску, до ди ру ју ћи Ду нав од Бу ку ре шког уго во ра, 
он је ра чу нао да би уско ро мо гао, упр кос Ен глен ске, обр ну ти све сво је 
сна ге ка Ис то ку.

Сла би ја од оста лих си ла, али ве о ма енер гич на, на ср тљи ва и ак-
тив на Пру ска је смје ра ла хе ге мо ни ју са ве за ње мач ких др жа ва, ма да то 
ни је смје ла ре ћи. Зах ти је ва ла је да јој се по вје ри уло га пред стра жа ра у 
ра јан ским про вин ци ја ма, тра же ћи за се бе да чу ва не са мо Келн, не го 
Мајнц и Лук сем бург. С дру ге стра не, оче ки ва ла је да јој се да Сак со ни ја, 
чи ји је су ве рен ка ко је го во ри ла, са мо из дај ник ко ји ни шта не за служ је. 
Сак со ни ја је за њу пред ста вља ла стра те гиј ску тач ку пр вог ре да про тив 
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Аустри је. Да би је до би ла, она се до бро вољ но од ре кла го то во свих ра-
ни јих пољ ских про вин ци ја.23

Пру ска је по ла га ла пра во и на мно га дру га уве ћа ња, у По ме ра-
ни ји, у Вест фал ској, и сву да гдје је мо гло до ћи до ка кве ко ри сне ве зе 
из ме ђу ње них раз ба ца них и не по ве за них те ри то ри ја. Ни је хтје ла ни да 
чу је да дру ге ње мач ке др жа ве до би ју уве ћа ње сра змјер но ње ном. Она 
се на ру чи то, свом сна гом, про ти ви ла ба вар ском гле ди шту. Што се ти че 
Аустри је, тру ди ла се да је по ти сне што ви ше и да окре не ис кљу чи во у 
сво ју ко рист фе де рал но уре ђе ње ко је ће се да ти ње ма чим др жа ви ца ма. 
Ме ђу тим, да би све те ци ље ве оства ри ла био јој је по тре бан са ве зник, 
ко га је на шла у Ру си ји, оче ку јући при ли ку кад ће је мо ћи пре ва ри ти.

IV

Као што смо ви дје ли не сла га ња из ме ђу ве ли ких си ла су би ла до-
вољ но ве ли ка да је то мо гла ис ко ри сти ти опо зи ци ја. Али ко ја опо зи ци ја 
је би ла до вољ но сна жна за тај чин?

Ве ли ке и ста ре др жа ве, Пољ ска и Мле тач ка ре пу бли ка, би ле су 
уни ште не и ни јесу би ле ни по зва не да бра не сво ју ствар. Ђе но ва је би ла 
при мље на са мо да чу је из ри ца ње смрт не пре су де. Не ко ли ко кра ље ва је 
би ло ис кљу че но са Кон гре са без ика квог об ја шње ња. Зба че ни Гу став IV 
тра жио је уза луд свој швед ски прије сто. Дан ски краљ је, из гле да, до шао 
са мо да сво јим при су ством санк ци о ни ше рас па да ње сво је мо нар хи је. 
Па пин пред став ник Кон сал ви, оби ла зио је са ве зни ке и по ни зно тра жио 
не ко ли ко про вин ци ја за ко је ни је био увје рен да ће их до би ти. Го ми ла 
ње мач ких прин че ва на пу ни ла је и за кр чи ла Беч. Сва ко је те жио да се 
до пад не и да ис так не сво је вла сти те ин те ре се, че сто на ште ту су сје да. 
Ма ле др жа ве су би ле су ви ше сла бе и се бич не да би мо гле рас пу сти ти 
али јан су, али ту је би ла Фран цу ска ко ја ће и по ред свог па да, му дром ди-
пло ма ти јом за не ко ли ко мје се ци по вра ти ти свој по ли тич ки кре дит и на-
гна ти Евро пу да ра чу на с њом. Шеф фран цу ске де ле га ци је на Кон гре су, 
Та ље ран, ни кад бо ље ни је ис ко ри стио сво ју не по ко ле бљи ву хра брост, 
сво ју фи но ћу, са вр ше ну ла ко ћу ди пло ма те ве ли ког го спо ди на, као за 
ври је ме сво је ми си је у Бе чу. Ње го ве ин струк ци је ис та кле су при је све га 
на че ло да са мо осва ја ње не да је и пра во на вла сни штво; да се кру ном и 
нијед ном те ри то ри јом не мо же рас по ла га ти ако се њен ле ги тим ни вла-
сник ни је фор мал но од ре као; да, пре ма то ме, сва ка при зна та вла да, чи ји 
шеф ни је аб ди ци рао ни ти од ре као јед ног ди је ла сво је др жа ве, тре ба да 
бу де пред ста вље на на Кон гре су; да се у ње ну сво ји ну не ди ра ако се 
23 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе - од Бечког конгреса до закључења 
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оспо ра ва и да јој се вра ти ако ју је из гу би ла. Ова те о ри ја, ви ди се, ни је 
има ла ни че га за јед нич ког са те о ри јом на род но сти. За ко ни то пра во кра-
ље ва, а не на ро да ис та као је Луј XVI II у Бе чу кроз Та ље ра но ва уста.24

Фран цу ска, по зи ва ју ћи се на за ко ни то пра во, је ди на је пред ста-
вља ла иде ју прав де, док су се дру ге зе мље углав ном по зи ва ле на пра-
во си ле. Око Та ље ра но вог гле ди шта гру пи са ле са се ма ле др жа ве, због 
стра ха да их ја че не ап сор бу ју, ства ра ју ћи ли гу сла бих, ко ја ће убр зо 
по ста ти ве ли ка сна га. Таље ран је по кра ље вим на ло зи ма имао да у Ње-
мач кој са чу ва Сак со ни ју, за то што је тре ба ло за др жа ти ши ре ње Пру ске. 
Ру ског ца ра је тре ба ло оме те ти у ње го вим пла но ви ма с Пољ ском, с об-
зи ром на ве зу руског про гра ма са про гра мом Пру ске. С дру ге стра не, ва-
ља ло је по ма га ти Аустри ју и ње не ње мач ке са ве зни ке, на ру чи то Ба вар-
ску. Али, ако би се по сти гао спо ра зум са беч ким дво ром о гер ман ским 
ин те ре си ма, тре ба ло би му, у том слу ча ју, енер гич но ста ви ти на су прот 
фран цу ски ути цај у Швај цар ској, а на ру чи то у Ита ли ји. Што се ти че 
Ен гле ске, тре бао је чи ни ти све да по вра ти ње но по вје ре ње.

Са ве зни ци су 22. сеп тем бра, при је до ла ска Та ље ра на и њи хо вих 
пу но моћ ни ка, пот пи са ли два про то ко ла, из ко јих се ви ди да су хтје ли да 
се до хва те вођ ства Кон гре са, да ову скуп шти ну учи не из ли шном, ре гу-
ли шу ћи са мо ва жна и ве ли ка пи та ња ко ја су та да за да ва ла бри гу Евро пи. 
Би ли су од луч ни у то ме да све сво је од лу ке са оп ште са мо Фран цу ској 
и Шпа ни ји и да ми шље ње Фран цу ске о спор ним пи та њи ма ве за ним за 
Пољ ску, Ње мач ку и Ита ли ју, тра же на кон го то во нео по зва ног спо ра зу ма 
из ме ђу са ве зни ка. То је зна чи ло да ће јав но пра во од са да би ти пра во 
ја че га. Ка да је са знао за овај про грам Та ље ран је апе ло вао на зе мље 
дру гог ре да, го во ре ћи да по зва не др жа ве мо гу би ти не јед на ке по сна зи, 
али да су јед на ке у пра ву; да Кон грес, то јест скуп ових др жа ва мо же 
јед на ко до но си ти пу но ва же ће од лу ке; да је те жња че твор не али јан се за 
дик ти ра њем го то вих од лу ка Кон гре су сасвим неприхватљива. Не ко ли-
ко др жа ва дру гог ре да се сло жи ло са Та љера ном и али јан са је мо ра ла 
по пу сти ти. Осмог ок то бра са ве зни ци су из ја ви ли да ће се оп ште сјед-
ни це Кон гре са отво ри ти 1. но вем бра; да ће је дан од бор би ти за ду жен да 
при пре ми про грам ра да, а ње га ће, по ред са ве зни ца, чи ни ти Фран цу ска, 
Ита ли ја, Пор ту га ли ја и Швед ска; да се за сва ку вр сту пи та ња име ну је 
по себ на ко ми си ја у ко ју ће ући пред став ни ци за ин те ре со ва них др жа ва; 
да спо ра зу ми ко ји тре ба да се скло пе бу ду у са гла сно сти са прин ци пи ма 
јав ног пра ва. Овај про то кол од 8. ок то бра је био са мо мо рал на по бје да 
фран цу ског ми ни стра. Са ве зни це су се по ста ра ле да му ума ње зна чај, 
на сто је ћи да све ре гу ли шу без од бо ра, а Кон грес ни је отво рен ни 1. но-
24 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 
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вен бра, ни ти икад, јер не мо же се ре ћи да је имао и јед ну ком плет ну 
сјед ни цу.25

Из оног што је ре че но се ви ди да су ин те ре си во де ћих уче сника 
кон гре са би ли у осно ви осва јач ки и за то ме ђу соб но су ко бље ни. У то ку 
ра да Беч ког кон гре са то је до во ди ло до на ста ја ња при вре ме них спо ра-
зу ма јед них, на ра чун дру гих др жа ва.

Као пред став ник по би је ђе не си ле Таље ран је на кон грес до шао 
са де фан зив ним пла ном, игра ју ћи на кар ту не су гла си ца ме ђу по бјед ни-
ци ма. Ње го ва де фан зив на и не га тив на так ти ка до кра ја је пре тво ре на у 
офан зив ну и по зи тив ну стра те ги ју, чи ји је циљ био оне мо гу ћа ва ње пре-
ве ли ког ја ча ња Пру ске, одр жа ва ње што ве ће рас цјеп ка но сти Ње мач ке и 
Ита ли је и очу ва ње њи хо ве ре ал не не за ви сно сти пре ма Аустри ји. Фран-
цу ски ми ни стар је успио да ита ли јан ско пи та ње ста ви на днев ни ред и 
ри је ши суд би ну Сар ди ни је и на тај на чин је за шти тио ову кра ље ви ну 
од скри ве них ам би ци ја Аустри је. У де цем бру 1814. го ди не он  ће бити 
ини ци ја тор ства ра ња три ва жне ко ми си је ко је су про у ча ва ле сље де ћа 
пи та ња: пр во, пи та ње тр го ви не са црн ци ма, дру го, пи та ње сло бо де пло-
вид бе ме ђу на род ним ри је ка ма и, тре ће, о ран гу и пр вен ству ди пло мат-
ских по вје ре ни ка. У та квим усло ви ма Таље ран је Аустри ји и Ен гле ској 
био све ви ше по тре бан. Аустриј ски кан це лар Ме тер них се по ми рио са 
тим да при хва ти ње го ву по моћ, али је из ра зио сум њу да Фран цу ска ра-
ди пот пу но не ко ри сто љу би во и да је њен основ ни циљ уве ћа ње сво је 
те ри то ри је. Ме ђу тим, фран цу ски ми ни стар га је стал но раз у вје ра вао и 
кад је пр ви пут при мљен да зва нич но рас пра вља о пи та њу Сак со ни је и 
Пру ске, ни је про пу стио при ли ку да под вуче ка ко ње гов су ве ре ни краљ, 
Луј XVI II, не тра жи ни за се бе ни за сво ју зе мљу ни ка кву ко рист. Ове су 
ри је чи би ле упу ће не не са мо Аустри ји не го и Ен гле ској.

На кон из вје сног окли је ва ња ми ни стра Ке слре ја, 3. ја ну а ра 1815. 
Ве ли ка Бри та ни ја и Аустри ја су за кљу чи ле тај ни спо ра зум са Фран цу-
ском о за јед нич кој ак ци ји про тив ру ских пре тен зи ја на Пољ ску и пру-
ских на Сак со ни ју. Пре ма овој кон вен ци ји, три др жа ве су се удру жи ле 
и оба ве за ле да се у слу ча ју ра та ме ђу соб но по ма жу са 150.000 љу ди, и 
да ни јед на од њих не мо же за кљу чи ти се па рат ни мир.26 То је, ви ди се, 
био рас кид че твор не али јан се, нај о че вид ни ји три јумф ко ји је фран цу-
ска по ли ти ка мо гла по сти ћи на Беч ком кон гре су. Ре зул тат спо ра зу ма је 
био тај да Прус ка не ће до ћи до ци је ле Сак со ни је, али би Ру си ја до би ла 
нај ве ћи дио Пољ ске.
25 Антонен Дебидур, Дипломатска историја Европе-од Бечког конгреса до закључења 
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Иако се пре го во ри из ме ђу три си ле и за кљу чи ва ње уго во ра вр ши-
ли тај но, би ло је не мо гу ће да Ру си ја и Пру ска не осје те опа сност ко ја 
је до ла зи ла од њи хо вих про тив ни ка. Ме ђу тим, цар Алек сан дар ни је же-
лио да ула зи у рат са ове три ве ли ке др жа ве.

На кон пот пи си ва ња тај ног спо ра зу ма, Фран цу ска, ко ју су у по чет-
ку др жа ли по стра ни, отво ри ла је, до сто јан ствено, вра та Кон гре са. То су 
би ли ус пје си ко ји ма су се Таље ран и Луј XVI II мо гли за до во љи ти.

На кон ових до га ђа ја Кон грес се по за ба вио ње мач ким пи та њем, 
ко је је би ло од су штин ског зна ча ја за одр жа ва ње европ ске ста бил но-
сти. Сла ба и по ди је ље на Ње мач ка је сво је су сје де, по себ но Фран цу ску, 
увјек под сти ца ла на екс пан зи о ни зам. Са дру ге стра не, окол не др жа ве 
су стре пје ле од са ме иде је о ује ди ње њу Ње мач ке.“Ње мач ка би би ла или 
су ви ше сла ба или су ви ше ја ка да би у Евро пи мо гао да се очу ва мир.“27 
Кан це лар Ме тер них је пред ло жио неку вр сту “ње мач ког са ве за“ на че-
лу са “ње мач ким са бо ром“. У тај са бор би ула зи ле Аустри ја, Пру ска и 
све дру ге ње мач ке др жа ве (њих 38). Ње мач ки са вез би био су ви ше јак 
да би га на па ла Фран цу ска, али и су ви ше слаб да би угро зио су сјед не 
зе мље. Тим са ве зом би се ус по ста ви ла рав но те жа из ме ђу над моћ не пру-
ске вој не сна ге и ве ћег угле да и ле ги ти ми те та Аустриј ског цар ства.

V

У ври је ме ка да је Фран цу ска по сти гла ве ли ки успјех и ка да је 
има ла ве ли ки ути цај на до но ше ње од лу ка на Беч ком кон гре су, аустриј-
ски кон зул у Ђе но ви је из вје стио Ме тер ни ха да је На по леон Бо на пар та 
на пу стио остр во Ел бу. Тај нео че ки ва ни до га ђај је до вео у пи та ње, ка ко 
суд би ну Евро пе, та ко и Фран цу ске.

Пр вог мар та На по леон се ис кр цао у Фран цу ској, а три не де ље 
ка сни је 20. мар та 1815. ушао у Па риз. За ври је ме бо рав ка на остр ву Ел-
би раз ми шљао је са мо о то ме ка ко да по но во до ђе на прије сто, са ко га 
су га рат и из дај ни ци зба ци ли. Оно што га је, без сум ње, опре ди је ли ло 
да ви ше не че ка би ли су по ку ша ји Лу ја XVI II да из деј ству је ње го во 
ин терн и ра ње у не ко да ље мје сто, гдје би се мо гао тре ти ра ти као рат ни 
за ро бље ник.

Кад је до шао у свој ка би нет На по леон је на сто лу про на шао тај-
ни уго вор од 3. ја ну а ра 1815. пот пи сан из ме ђу Аустри је, Ве ли ке Бри-
та ни је и Фран цу ске. Од мах је за по ви је дио да се до ку мент пре да ца ру 
Алек сан дру. Цар је по ка зао тај ни до ку мент Ме тер ни ху, ко ји се, вид но 
из не на ђен, то ли ко збу нио да ни је знао шта да сла же. Ме ђу тим, цар га је 
уми рио ре кав ши му да има ју за јед нич ког не при ја те ља - На по ле о на.
27 “Хенри Кисинџер, Дипломатија I, стр. 61.

Бечки конгрес - осврт на оквир дипломатских дешавања ...



284 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

Од мах по до ла ску На по ле о на у Фран цу ску, до ни је та је од лу ка да 
се он ста ви ван за ко на и про тив ње га по зо ве Евро па у рат до ис тре бље-
ња. Онда је 13. мар та до ни је та де кла ра ци ја у ко јој се, из ме ђу оста лог, 
ка же: “Си ле из ја вљу ју... да се На по лен Бо на пар та ста вља ван свих гра-
ђан ских и со ци јал них од но са, да га као не при ја те ља и на ру ши о ца свјет-
ског ми ра мо же свак го ни ти.“ У Бе чу, 25. мар та, пот пи сан је уго вор на 
ини ци ја ти ву Аустри је, Ве ли ке Бри та ни је, Пру ске и Ру си је, ко јим је по-
но во об но вље на али јан са. Таље ран и пред став ни ци дру гих др жа ва би ли 
су са мо по зва ни да јој “при сту пе“.

Са дру ге стра не, На по леон је го во рио да је до шао са мо да обез-
би је ди сло бо ду Фран цу ској и да ни јед на си ла не би тре ба ло да се уз не-
ми ра ва ње го вим по врат ком, јер нијед ну од њих он не би хтио на па сти. 
Ме ђу тим, Евро па ко ју је ду го угње та вао ни је му хтје ла вје ро ва ти. У 
де кла ра ци ји од 13. мар та и у уго во ру од 25. марта, са ве зни ци су све ча но 
из ја ви ли да су са мо про тив На по ле о на, да оне ни је су про тив фран цу-
ског на ро да, ни ти про тив Лу ја XVI II.

По сле по нов ног по врат ка на власт На по леон по ку ша ва да ство ри ли-
бе рал но цар ство, али се ло ми из ме ђу ауто ри та ри зма и на род не мо нар хи је.

У Бел ги ји На по ле о на до че ку ју бри тан ско-хо ланд ске и пру ске сна-
ге под ко ман дом Ве линг то на и Бли хе ра и до ла зи до ве ли ке бит ке код 
Ва тер лоа. У овој би ци Фран цу зи су по ту че ни. По слије по ра за код Ва-
тер лоа На по леон је пао у апа ти ју и пре пу стио се суд би ни. При хва тио 
је без у слов ну ка пи ту ла ци ју, на пу стио Па риз и оти шао на југ. Послије 
тога се 13. ју ла у Рос фо ру пре дао Ен гле зи ма, ко ји су га од ве ли на остр-
во Св. Је ле ну, из гу бље но у Атлан ском оке а ну. Од ла зе ћи из Фран цу ске, 
Наполеон је казао: “Fi ni ta la co me dia!“.28

* * *

Не ко ли ко да на пред Ва тер ло, 9. ју на 1815. године, уче сни ци Кон-
гре са пот пи са ли су уго вор о “ре кон струк ци ји“ Евро пе. Њи хо вим од лу-
ка ма Фран цу ска је вра ће на у гра ни це при је 1790. го ди не. Они ни је су 
хтје ли рас цјеп ка ти Фран цу ску, сма тра ју ћи да би ра зо ча ра на по но во по-
сег ну ла за оруж јем - за то је бо ље да бу де ре ла тив но за до вољ на да би се 
са чу вао мир у Евро пи.

Бел ги ја је при по је на Хо лан ди ји и ство ре на је Ни зо зем ска Кра ље-
ви на, ко јој је за тим при кљу че но и Вој вод ство Лук сем бург. 

Ње мач ка је и да ље оста ла по ли тич ки раз ди је ље на, умје сто не ка-
да шњих 350 има ла је 38 са мо стал них др жа ва ко је су чи ни ле Ње мач ки 
28 Чедомир Попов, Грађанска Европа (1770-1876)- основи европске историје XIX вијека 
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са вез (Bund). Овај са вез је имао стал ну скуп шти ну - Бун де стаг-ко ју су 
чи ни ли пред став ни ци: Аустри је, Пру ске, Сак со ни је, Ба вар ске, Вест фа-
ли је и Вир тем бер га.

Као и Ње мач ка и Ита ли ја је од лу ка ма Беч ког кон гре са оста ла 
“нео р га ни зо ва на те ри то ри ја“, тј. за др жа на је у ста њу по ли тич ке рас-
цјеп ка но сти. Ње на по ли тич ка кар та кро је на је по ин те ре си ма Аустри-
је. Од по себ ног је зна ча ја би ло ства ра ње Ње мач ке кон фе де ра ци је од 38 
др жа ва чла ни ца, ко ја у том об ли ку ни је уоп ште мо гла за до во љи ти ни 
ели те ни Ње мач ког на ро да за ства ра њем јед не чвр шће еко ном ске и на-
ци о нал не цје ли не. Фе у дал на рас тр га ност Ње мач ке ни је укло ње на, јер 
је ви је ће та кве кон фе де ра ци је са сје ди штем у Франк фур ту би ло на мјер-
но на пра вље но сла бим и не моћ ним. Чи ње ни ца да је про стор Ње мач ке 
остао и да ље рас цјеп кан и не у је ди њен, је дан је од мо жда нај зна чај ни јих 
ре зул та та Беч ког кон гре са, на ро чи то сре ћан за по ра же ну Фран цу ску.29 
Аустри ји је при пао ве ћи дио Апе нин ског по лу о стр ва са Лом бар ди јом 
и Ве не ци јом. По ред те ри то ри јал них до би та ка у Ита ли ји и на Бал ка ну 
(укљу чу ју ћи и Бо ку Ко тор ску), Кон грес је Аустри ји до ди је лио и те ри-
то рију бив ше пољ ске Га ли ци је. 

Швај цар ска је об у хва та ла 22 кан то на, не ке ма ње те ри то ри је су јој 
усту пи ле Сар ди ни ја и Аустри ја.

Уз нај ве ћи дио Пољ ске, Кон грес је Ру си ји при знао пра во на Фин-
ску и Бе са ра би ју. Ен гле зи су нај при је при сво ји ли Мал ту на Сре до зе мљу, 
а за тим бив ше хо ланд ске и фран цу ске ко ло ни је Кап (у Ју жној Афри ци), 
Цеј лон (у Ин диј ском оке а ну), Тир ни над (у Ка рип ском мо ру) и др.

Као бив ша На по ле о но ва са ве зни ца, Дан ска је ка жње на од у зи ма-
њем Нор ве шке, ко ја је при по је на Швед ској. Кра ље ви на Сак со ни ја је за-
др жа на, с тим што су дви је пе ти не ње не те ри то ри је при па ле Пру ској, ко-
ја је до би ла и Дан циг, Швед ску По ме ра ни ју и нај ве ћи дио Вест фа ли је.

Ово је, углав ном, ста ње ства ри ко јим је Беч ки кон грес пре тен до-
вао да у Евро пи за ми је ни На по ле о нов ре жим. Ни је те шко уви дје ти шта 
је фали ло овом аран жма ну да по ста не ја ка га ран ци ја ми ра и ста бил но-
сти. Уве ћа ли су се не при ја те љи Фран цу ске, ко ји ни је су при зна ва ли да 
се она осје ћа ума ње ном усљед њи хо вих са мих уве ћа ња.

Аустри ја је до би ла 28 000 км2 и 4 000 000 по да ни ка. Ме ђу тим, са-
ста вље на од ра зно род них еле ме на та, у њој ни кад ни је мо гло би ти ста-
бил но сти. 

Пру ска се у Ње мач кој не ће сми ри ти док не ис ти сне Аустри ју; а на 
Рај ни њен вје чи ти сан би ће да сма њи и по ни зи Фран цу ску.

Пре кра ја ју ћи кар ту Евро пе, Кон грес се уоп ште ни је оба зи рао на 
ет нич ке, на ци о нал не, еко ном ске и по ли тич ке ин те ре се и по тре бе ма лих 
29 Владимир Иблер, Дипломатска историја, стр. 23.

Бечки конгрес - осврт на оквир дипломатских дешавања ...
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на ро да. Има ју ћи у ви ду са мо прин цип ле ги ти ми зма и ин те ре се ве ли ких 
европ ских зе ма ља, иг но ри сао је два еле мен тар на прин ци па: прин цип 
на род ног и на ци о нал ног су ве ре ни те та. 

У по бјед нич ком за но су, европ ској фе у дал ној ре ак ци ји чи ни ло се 
да је, са уни ште њем На по ле о на, уни шти ла и ова два ве ли ка на че ла. Бр-
зо ће има ти при ли ку да се увје ри ка ко та на че ла и иде је ни је су мр тви. 
Оно што је по ве зи ва ло европ ске зе мље био је страх да та на че ла и иде је 
не сру ше њи хо ве до ма ће ин сти ту ци је. 

Ме тер ни ху, као пред став ни ку ста ре ца ре ви не на из ма ку, по шло је 
за ру ком да уби је ди Пру ску и Ру си ју да иде о ло шка опа сност од ре во-
лу ци је пре ва зи ла зи њи хо ве вла сти те стра те гиј ске мо гућ но сти. Кле менс 
фон Ме тер них је омо гу ћио Аустри ји да оп ста не још је дан ви јек, али и 
у мно го ме до при нио очу ва њу европ ског ми ра. Пу них че тр де сет го ди на 
ни је из био није дан рат из ме ђу ве ли ких си ла, а по слије Крим ског ра та 
из 1854, још ше зде сет го ди на ни је из био оп шти су коб. Беч ки кон грес је 
по ста вио те ме ље нај ду жег ми ра у европ ској исто ри ји и до Бер лин ског 
кон гре са 1878. го ди не сма тран нај ва жни јим ди пло мат ским до га ђа јем 
XIX ви је ка

Још јед на од ве о ма ва жних од лу ка до ни је тих то ком тра ја ња Кон-
гре са ти че се ко ди фи ка ци је од ре ђе них обла сти ме ђу на род ног пра ва. 
На и ме, односи се на три пи та ња ме ђу на род ног пра ва – 8. фе бру а ра 
1815. го ди не до ни је та је Де кла ра ци ја про тив тр го ви не црн ци ма. Њо-
ме др жа ве при зна ју по тре бу уки да ња тр го ви не ро бљем и обе ћа ва ју да 
ће пред у зе ти по треб не мје ре у том прав цу, али не пре у зи ма ју ипак на 
се бе пре цизне прав не оба ве зе ве за не за од ре ђе ни рок. Дру га ствар се 
ти че основ них на че ла о сло бо ди пло вид бе на ме ђу на род ним ри је ка ма. 
И тре ће, Пра вил ник о ран гу ди пло мат ских пред став ни ка утвр ђу је кла су 
и ранг ди пло мат ских пред став ни ка. Беч ки пра вил ник је уста но вио три 
кла се ди пло мат ских пред став ни ка: ам ба са до ре, по сла ни ке и от прав ни-
ке по сло ва. Ахен ски кон грес од 1818. го ди не до пу ни ће ова пра ви ла уво-
ђе њем но ве кла се – ми ни стра ре зи ден та.30

30 Милан Бартош, Међународно јавно право, 54. 
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Цветко ПАВЛОВИЋ* 

ЗНАМЕНИТИ ХРВАТИ У ЦРНОЈ ГОРИ - 
др ВАЛТАЗАР БОГИШИЋ

Не мјер љив до при нос очу ва њу аутен тич них ври јед но сти и иден-
ти те та цр но гор ског на ро да, ње го вој кул ту ри и прав ним спо ме ни ци ма 
оби чај ног и пи са ног пра ва дао је зна ме ни ти на уч ник др Вал та зар Бо-
ги шић.

Уоб ли ча ва ње прав не и др жав но-по ли тич ке ми сли у Цр ној Го ри 
ра зви ја се кра јем XVI II и то ком XIX сто ље ћа ко ја сво је уте ме ље ње и 
исто ри јат има у мно го ста ри јим спо ме ни ци ма, па штров ским, гр баљ-
ским и ста ро цр но гор ским ис пра ва ма.

Др жав на са мо стал ност и ме ђу на род но при зна ње Цр ној Го ри би-
ће при зна то од лу ка ма Бер лин ског кон гре са од 13. ју ла 1878. го ди не. У 
ци љу учвр шће ња и из град ње др жа ве и афир ма ци је вла да ви не пра ва у 
сво јој др жа ви, књаз Ни ко ла I Пе тро вић је за мо лио ру ског им пе ра то ра 
Алек сан дра II да му по ша ље ком пе тент ног и ис ку сног струч ња ка за ко-
ди фи ка ци ју гра ђан ског пра ва.

Ру ски цар је кња же вој мол би удо во љио кра јем 1872. го ди не и од-
ре дио др жав ног са вјет ни ка, ре дов ног про фе со ра Но во ро сиј ског уни-
вер зи те та у Оде си, др Вал та за ра Бо ги ши ћа.

Вал та зар Бо ги шић је ро ђен у Цав та ту 1834. го ди не. Још у ра ној 
мла до сти са вла дао је ита ли јан ски, ње мач ки, ла тин ски и грч ки је зик. Уз 
ђе да и оца, ко ји су би ли суд ски слу жбе ни ци, упо зна вао је пра вну те о-
ри ју и прак су.

У 24. го ди ни на пу шта род ни Цав тат и од ла зи у Ве не ци ју гдје за вр-
ша ва ли цеј. У Бе чу сту ди ра прав не на у ке и исто ри ју. Док то рат из исто ри-
је, кла сич не фи ло ло ги је и фи ло зо фи је сте као је у Ги зе ну 1862.го ди не.

Бо ги шић је 1868.го ди не до био по ча сни док то рат из обла сти др-
жа вног пра ва. Био је са рад ник у Двор ској би бли о те ци у Бе чу. По стао је 
ино стра ни члан Фран цу ске ака де ми је на у ка.
* Аутор је савјетник у СО Бар.
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Др Вал та зар Бо ги шић по чет ком 1873. го ди не до ла зи у Цр ну Го ру. 
Те мељ ну па жњу по све тио је про у ча ва њу цр но гор ског за ко но дав ства и 
цр но гор ског оби чај ног пра ва. Из вр шио је де таљ ну ана ли зу и про уча ва-
ње “Сте ге” из 1796, За ко ни ка оп шчег цр но гор ског и брд ског из 1798. и са 
до пу на ма из 1803, За ко на ота ча ства из 1833, Оп штег зе маљ ског за ко ни ка 
из 1855. као и па штров ских, гр баљ ских и ста ро цр но гор ских ис пра ва. 

Та ко ђе, из вр шио је де таљ ну ана ли зу и ис тра жи ва ње фон до ва цр-
но гор ских су до ва и Се на та као за ко но дав не уста но ве. На осно ву упит-
ни ка, ко ји је са др жа вао 2000 пи та ња, спро вео је ан ке ту ко јом је при-
ку пио од го во ре нај бо љих по зна ва ла ца оби чај ног пра ва у Кња же ви ни 
Цр ној Го ри - ис так ну тих лич но сти, државних првака и Цр но гор ске пра-
во слав не цр кве.

Из вр шио је упо ре ђе ње са оби чај ним пра вом у Хер це го ви ни и јед-
ном ди је лу ал бан ских пле ме на.

Ви ше пу та је од ла зио у Пе тро град, ода кле се вра ћао у Цр ну Го ру 
да би на ста вљао на уч но ис тра жи ва ње.

Ка пи тал но дје ло, Оп шти имо вин ски за ко ник за Књаже ви ну Цр ну 
Го ру, на уч ну син те зу цр но гор ске прав не ми сли, др Вал та зар Бо ги шић је 
за вр шио 1886. го ди не.

Др Бо ги шић је сма трао да оби чај но-прав не уста но ве и инс ти ту ти 
као на чин ре гу ли са ња дру штве них од но са чвр сто жи ве у на ро ду, па ка-
же: “Во дио сам ра чу на, с јед не стра не, о прав ци ма и вла да ју ћим ми шље-
њи ма у за пад но е вроп ској за ко но дав ној те о ри ји и прак си, али, с дру ге 
стра не, и о ори ги нал но сти са ме зе мље ко јој је за ко ник на ми је њен.”

Бо ги шић је сма трао да сна га за ко на не мо же по ти ца ти из сна ге и 
мо ћи за ко но дав ца, већ она мо ра из ви ра ти из сна ге на род ног жи во та и 
да тих усло ва сва ког вре ме на, из прав не “са мо ро ди це” на ро да за ко ји се 
до но си гра ђан ски за ко ник.

У Ука зу о про гла ше њу Оп штег имо вин ског за ко ни ка за Кња же-
ви ну Цр ну Го ру, књаз Ни ко ла I, из ме ђу оста лог, ка же:

“Увје ре ни бу ду ћи: да ни шта та ко не уна пре ђу је пра ви лан раз ви-
так на ро да и др жа ва, да им ни шта та ко не утвр ђу је бла го ста ње, ка ко 
до бро уре ђе но, свуд и за сва ко га јед на ко пра во су ђе - на ђо смо се по-
бу ђе ни, да, у за ко но твор ној рад њи На шој, обра ти мо осо би ту па жњу 
пра во суд ној стру ци... Али та ко из ван ред но те шко и за ма шно под у зе ће, 
па и за сва ку ве ли ку др жа ву, за Цр ну је Го ру би ло тим те же, што Ми 
уна при јед од лу чи ли би ја смо, да се у ово ме за ко но творно ме по слу, по-
ред свих нео п ход них об зи ра на по дат ке на у ке и на за ко но дав не рад ње 
дру гих обра зо ва них др жа ва, глав на па жња об ра ћа на на род не пој мо ве 
о прав ди и пра ви ци, на оби ча је, пре да ња и на жи ве по тре бе цр но гор-
ског на ро да...”
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У Ука зу књаз Ни ко ла I да ље ис ти че:
“На ма је за ру ком по шло, те на ђо смо, ово ме огром ну и у мно го-

ме об зи ру вр ло муч ну под у зе ћу, чо вје ка и умом, и на у ком, и енер ги-
јом, и ода но шћу пот пу но до ра сла у осо би ре дов ног про фе со ра Одеског 
Уни вер зи те та, пра во га др жав ног са вјет ни ка Г. Дра. В. Бо ги ши ћа, си на 
су сјед не Нам дич не ду бро вач ке обла сти. Ње му је у Бо гу по чив ши Им-
пе ра тор Алек сан дар II пре ми ло сти во за по ви дио, да ову рад њу лич но на 
се при ми, а Ње го во Ве ли чан ство са да срет но царству ју ћи Им пе ра тор 
Алек сан дар III, да ју на ста ви и до вр ши...” Књаз Ни ко ла I Пе тро вић је 
Указ о про гла ше њу Оп штег имо вин ског за ко ни ка за Кња же ви ну Цр ну 
Го ру пот пи сао на Це ти њу, на Бла гови је сти, 25. мар та 1888. го ди не. За-
кон је сту пио на сна гу 1. ју ла 1888. го ди не. Овај За кон је штам пао Ђор ђе 
Ша мро (G. Cha me rot) у Па ри зу.

Др Вал та зар Бо ги шић је био ми ни стар прав де Кња же ви не Цр не 
Го ре од 1893. до 1899. го ди не. Као др жав ни са вјет ник у Ру си ји је до био 
ви со ку пен зи ју.

На Бо ги ши ће ву ини ци ја ти ву осно ва но је пр во Цр но гор ско књи-
жев но дру штво.
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Овај зна ме ни ти на уч ник је об ја вио пе де се так на уч них ра до ва 
и сту ди ја, од ко јих су нај зна чај ни је: Прав ни оби ча ји у Сло ве на, 1867, 
Ста нак по Ду бро вач ком за ко ни ку, 1867. Пи са ни за ко ни на Сло вен ском 
Ју гу, 1872. Збор ник са да шњих прав них оби ча ја у Ју жних Сло ве на, 1874, 
Опис ду бро вач ких прав них књи га, 1893, Прав ни оби ча ји у Цр ној Го ри, 
Хер це го ви ни и Ал ба ни ји, 1894, Ду бро вач ки ста тут,1872. Др Вал та зар 
Бо ги шић је умро у Ри је ци 1908.го ди не.

У знак за хвал но сти за не мјер љив до при нос раз во ју цр но гор ске 
пра вне ми сли и ко ди фи ка ци ји цр но гор ског оби чај ног пра ва др жа ва Цр-
на Го ра по ди гла му је спо ме ник ко ји се на ла зи ис пред Прав ног фа кул-
те та у Под го ри ци.
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ЛАЛИЋЕВО ВИЂЕЊЕ БИВШЕГ УЈЕДИЊЕЊА И 
СРПСКО - ЦРНОГОРСКИХ ОДНОСА

Цр пу ћи те ме и мо ти ве за сво је про зно ства ра ла штво из дру штве-
но-исто риј ске ствар но сти Цр не Го ре пр ве по ло ви не два де се тог ви је ка, 
Ми ха и ло Ла лић je до спио и до ак ту ел не те ме бив шег ује ди њ е ња ју го-
сло вен ских на ро да, оме ђе них екс-Ју го сла ви јом, a та ко ђе и до срп ско-
цр но гор ских од но са to kom пр ве по ло ви не 20. ви је ка. Toj те ма ти ци по-
све ћу је мо овај рад.

Сло же на те ма ује ди њ е ња ју го сло вен ских на ро да, у за јед ни цу ка-
ква je на ста ла 1918. го ди не, Ла ли ћа je ин те ре со ва ла, при је све га, са ста-
но ви шта њене свр сис ход но сти и оно га што je усли је ди ло ка сни је у но во-
ство ре ној др жа ви, a ма ње je за ла зио у исто риј ске ко ри је не иде је и са др-
жа ја пој ма ју го сло вен ства. Чак се пој мо ви ју го сло вен ство и Ју го сло вен 
рје ђе сре та ју у њего вој про зи и има се ути сак да их по ти ску ју пој мо ви 
ује ди њ е ње, Ср бин, срп ство, с тим, на рав но, што их не иден ти фи ку је. Не 
пра те ћи траг иде је ју го сло вен ства, Ла лић ни је пра тио ни по јав не об ли ке 
те иде је, на при мјер и не за др жа ва се на Га ју и њего вом по кре ту, ни ти на 
ка сни јем ожи вља ва њу те иде је ме ђу Хр ва ти ма, a на срп ској стра ни том 
иде јом не овјен ча ва ни јед ног њези ног про та го ни сту ни ти je ви ди као по-
кре тач ку сна гу би ло ко јег њези ног но си о ца. To се од но си и на Цр но гор-
це. Па ипак, у њего вој сви је сти, Ла ли ће вој, иде ја ује ди њ е ња присутна je 
би ла стал но, че му je, вје ро ват но, при по ма га ла иде о ло шка ори јен та ци ја 
Пар ти је ко јој je при па дао ср цем и ду шом. Сти че се ути сак да je Ла лић 
по ли тич ку осно ви цу ује ди њ е ња су жа вао и сво дио, углав ном, на ује ди њ е-
ње Ср би је и Цр не Го ре, те да, кад го во ри о ује ди њ е њу, има на уму од но се 
Цр не Го ре и Ср би је и по зи ци ју Цр не Го ре у том је дин ству.

Не ма су мње, Ла ли ће ви ју на ци су ства ра ње др жа ве СХС оци је ни-
ли као не што што се иш че ки ва ло у сно ви ма, да кле као на пре дак ко ји je 
* Аутор је доктор књижевности у пензији.
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обе ћа вао пер спек ти ву. Има ју ћи на уму ме ђу рат ни вре мен ски кон текст 
ва со је вић ког про сто ра, Ла лић у при по ви је ци Отац u син са оп шта ва 
да je ује ди њ е њ ем „на род то га кра ја нај зад до жи вио оно што je сма трао 
оства ре њ ем сво јих нај ве ћих же ља”,1 a у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на дру-
мо ве спо ми ње се као по зи тив на цр та ју на ка то што се сво је вре ме но „бо-
рио за на пре дак, за ује ди њ е ње Сло ве на”.2 Ta ми сао у та ко екс пли цит ном 
об ли ку ри јет ко je ка сни је по на вља на.

Ве о ма ин те ре сант ну за би ље шку о ује ди њ е њу и оно ме што се ка-
сни је зби ва ло оста вио je Ла ли ћев ју нак Пе јо Гру јо вић у ро ма ну За точ-
ни ци, пa по гле дај мо: „При ста ли це кра ља Ни ко ле”, ка же се, „Се ку ло ви 
фе де ра ли сти, се па ра ти сти, пa и ко му ни сти кад до би ју во луј ском жи лом 
пo та ба ни ма те се озло је де - оно ста ње што je на ста ло по сли је ује ди-
њ е ња на зи ва ју ср би јан ском оку па ци јом Цр не Го ре. Не са мо они, но и 
га зди це и ћиф ти це ср би јан ске на сли чан на чин схва та ју ту ствар и де ша-
ва ло се до ста че сто да пи та ју бра ћу Цр но гор це: „Je ли вам бо ље от кад 
сте под на ма, или док сте би ли под Ни ко ли цом?” Ja, по ред све га не за до-
вољ ства у ко јем сам се ки се лио два де сет го ди на из ме ђу два ра та, ипак 
не при ста јем да je то би ла оку па ци ја. О то ме ћу ре ћи ви ше ако стиг нем 
до тих до га ђа ја, a ов дје са мо да на зна чим: ни је би ла оку па ци ја, но je то 
је дин ство и ује ди њ е ње с бра ћом Ср би ма и оста лим Ју го сло ве ни ма хтио 
на род Цр не Го ре и за то се из ја снио ве ли ком ве ћи ном гла со ва”. У про-
ду жет ку сво је ис по ви је сти Ла ли ћев ју нак се освр ће и на при ли ке у но-
во ство ре ној др жа ви на ши рем пла ну, пa ка же: „С дру ге стра не, у тој за-
јед ни ци, под ре жи ми ма што су се ре ђа ли го ри од го ре га, ни Ср би ја ни је 
би ла мно го сло бод ни ја, но су и њени ко му ни сти и штрај ка чи до би ја ли 
пo та ба ни ма та ман ка на ши, a по сље дњ их да на би ла je на вла ду озли је-
ђе на и Ср би ја ни шта ма ње но не срећ на Цр не Го ра или Хр ват ска”.3

У на ве де ном ци та ту ри је чи Ла ли ће ва ју на ка ни је те шко пре по-
зна ти са мо га Ла ли ћа, пa ми сли ва ља при пи са ти ко ли ко Пе ју Гру јо ви ћу 
то ли ко и Ла ли ћу. Пот цр та ва мо ми сао „ипак не при ста јем да je то би ла 
оку па ци ја”.

Ује ди њ е ње се иш че ки ва ло и у дру гим по ро ди ца ма Ла ли ће вих ју-
на ка. Ла до Та јо вић, ју нак бли зак Ла ли ће вим схва та њ и ма, у „Злом про-
ље ћу” са оп шта ва да му je отац „за ври је ме цр но гор ске др жа ве био клу-
баш, и да су га за тва ра ли за то што je био за ује ди њ е ње”.4 У кон крет ној 
се квен ци ни ти Ла дов отац, ни ти Ла до као при ча лац (при че) не опо вр га-

1 М. Лалић, Изабране приповијетке, Народна књига, Цетиње 1950, стр. 221.
2 М. Лалић, Гледајући доље на друмове, Сабрана дјела, Нолит - Побједа, Београд - 

Титоград 1985, стр. 59.
3 М. Лалић, Заточници, Сабрана дјела, о.ц. стр. 61.
4 М. Лалић, Зло прољеће, Сабрана дјела, о. ц. стр. 33.
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ва ју ми шље ње су прот не стра не „да су се мно ги клу ба ши по ка ја ли и раз-
о ча ра ли”, што тре ба узе ти као оцје ну ста ња у др жа ви на ста лој по сли је 
ује ди њ е ња.

Клуб цр но гор ских сту де на та ко ји су се шко ло ва ли у Бе о гра ду по-
чет ком 20. ви је ка, у сво јој про грам ској ори јен та ци ји имао je иде ју ује-
ди њ е ња као ко хе зи о ну сна гу ко ја je на да хњ и ва ла ак тив ност и мо би ли-
са ла дух. Ла лић о то ме свје до чи у ро ма ну Рат на сре ћа, али се од но сне 
ми сли на ла зе ра су те и дру гдје у про зи то га ства ра о ца. Ин фор ма ци је о 
то ме пру жа ју ју на ци Ла ли ће ве про зе. Сту ден чи ћи, уско га ће, па ли лул ци, 
ка ко су их у Цр ној Го ри на зи ва ли, про гла ша ва ни су га лам џи ја ма, ује ди-
њ а ши ма, иде а ли сти ма - ује ди ни те љи ма. Том по ко ље њу сту де на та иде ја 
ује ди њ а ња би ла je јед на од оних иде ја ко ја je озна ча ва на као „не ис цр-
пан из вор са њ а ри ја”. У Рат ној сре ћи Пе јо Гру јо вић би ље жи: „И за и-
ста: да смо до ни је ли ишта ви ше осим пра зне при че о „ве ли чан стве ној 
за јед нич кој срп ској згра ди” и о бал кан ској кон фе де ра ци ји, лак ше би смо 
се спо ра зу мје ли са ста рим књ а зом...”5 Јед на лич ност у ро ма ну За точ-
ни ци у ди ја ло гу са Пе јом Гру јо ви ћем осло вља ва га са „мој клу ба шу и 
бје ла шу огор че ни, мој ва тре ни ује ди ни те љу”,6 a на дру гом мје сту Пе ју 
ка жу да су од ре ђе ну ра дњу вр ши ли „они тво ји ује ди ни те љи”.7 У Рат-
ној сре ћи Пе јо Гру јо вић ка же да je „наш по крет, цр но гор ски, ан ти ап со-
лу ти стич ки, ује ди њ а шки” у јед ном мо мен ту „по чео да сти че сла ву” пa 
je, као та кав, до био „по др шку но ви на ра”.8 Ме ђу сту дент ским пр ва ци ма 
не ма по ле мич ких ста во ва у ве зи са те мом ује ди њ е ња.

Ла ли ће ви ју на ци, ути сак je, су жа ва ли су те му ује ди њ е ња и по-
мје ра ли je пре ма од но си ма Цр не Го ре и Ср би је. У том сми слу ка рак-
те ри сти чан je од нос цр но гор ских ко ми та пре ма иде ји ује ди њ е ња. У 
ко мит ској ре зо лу ци ји, са са стан ка ко ми та у За бо ју, ре че но je да су се 
ко ми ти „јед но гла сно од лу чи ли за ује ди њ е ње са Ср би јом”.9 Истом ре-
зу лу ци јом де тро ни зи ра ни су и Пе тро ви ћи у Цр ној Го ри. Има тра го ва 
су прот ста вље них ста во ва ме ђу ко ми ти ма, од ко јих на во ди мо онај о 
ме ђу соб ном по зна ва њу на ро да ко ји ће би ти об у хва ће ни ује ди њ е њ ем. 
На и ме, у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на дру мо ве (163) је дан од ко ми та ка-
же: „Не ће мо се ни упо зна ти: спо ро то иде кад се сто бр да и до ли на, 
не ђе ри је ка, не ђе ба ра, трњ ак, шу ма, и све се то ис при је чи ло ме ђу 
на ма. Ви не ки што сте шко ле учи ли ми шља сте да ће све то за тре ну-
так. Де кик по сла, два - три го во ра с не ка квог бал ко на, пa све бра ћа 

5 М. Лалић, Ратна срећа, Сабрана дјела, о. ц. стр. 280.
6 Заточници, о. ц. 72.
7 Ибид, 75.
8 Ратна срећа, о. ц. 103.
9 Гледајући доље на друмове, о. ц. 318.
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на све стра не!... Ha ваш те мин, ви ује ди ни сте Цр но гор це - не са мо са 
Ср би јан ци ма, но и с Бо сан ци ма, Ли ча ни ма, Хр ва ти ма до иза За гре ба. 
На цр та ли ђа ци ма пе, пa им све до шло рав но, бли зу, не ма ба ра ни пре-
гра да, све ујед но, a за бо ра ви ли да je то са мо на па пи ру... Бу ра зе ру, ja 
сам ви дио још кад смо би ли на Бре гал ни ци да до тле има да се ро ди 
меч ка!... Ko год ни је то ви дио, нек сад по гле да: до ве ла нам Аустри ја 
бра ћу на шу да по ка же шта нам ми сли Бо шњо, шта Ли ко та, и ка ко то 
они за ми шља ју да нас ује ди не. Има, бре, до то га ује ди њ е ња да ти очи 
по би је ле, да ро диш Аса на с опан ци ма и да опет не свр шиш ствар ка-
ко ва ља. Не мо жеш да збли жиш два ада ља са два кра ја Цр не Го ре, да 
упо знаш Ва со је ви ћа с Па штр о ви ћем - ни кад се при је ни је су сре ли, 
ни кад чу ли ни шта до бро, но са мо зло је дан о дру го ме - a ка мо ли ко га 
из да ље...”

У при по ви је ци Отац u син, Ла лић кон ста ту је шта се зби ва ло у 
но вој др жа ви по сли је ује ди њ е ња, пa ка же: „Раз о ча ре ња су убр зо до-
шла, јер су на гра де уви јек ис под оче ки ва ња”.10 Пе јо Гру јо вић, у ро ма ну 
Гле да ју ћа до ље на дру мо ве, у кон тек сту ко мит ског по кре та, ма ло за ма-
гље но ка же да ће „бу дућ ност по пра ви ти гдје je про шлост згри је ши ла, 
пa на Скуп шти ни ује ди ни те ља, у Под го ри ци но вем бра мје се ца 1918, 
ви ше не ће би ти ни ме не”.11 Те шко je од го нет ну ти ко ли ко у тој из ја ви 
има пи шче вог на кнад ног при сје ћа ња. Чи њ е ни ца je да су Ла ли ће ви ју-
на ци, до ста ра но, по че ли да се хла де ка ко пре ма ује ди њ е њу та ко и у 
од но су на но ву др жа ву. У ро ма ну Рат на сре ћа ју нак кон ста ту је: „Рат 
се свр шио, пре да до смо Цр ну Го ру без жа ље ња на ми лост и не ми лост 
Бе о гра ду, цр но гор ски за ко ни се по га зи ше и пре су де за бо ра ви ше”.12 И 
у ро ма ну До кле го ра за зе ле ни Пе јо Гру јо вић са оп шта ва да je „жа ло сна 
суд би на (сту дент ских пр ва ка) Бо жо ви ћа, Да ко ви ћа, Пре ле ви ћа, Ива но-
ви ћа, пa и мо ја” те да je то „по ко ље ње иде а ли ста - ује ди ни те ља по ху ли-
ло на свој иде ал и за вр ши ло у раз о ча ре њу”.13 Ви ше стру ки су чи ни о ци 
ко је спо ми њу Ла ли ће ви ју на ци a еле ме нат су раз о ча ре ња у но вој др-
жа ви и под но вом вла шћу. Спо ми њ у ћи у Пру том пo во ди Мар ка Да-
ко ви ћа да „je био је дан од ак те ра ује ди њ е ња Цр не Го ре и Ср би је, без 
че га сва ка ко не би би ло ни ства ра ња Ју го сла ви је”, Ла лић кон ста ту је 
да у „не сло жној на шој зе мљи раз ди ра ној вје ко ви ма од три сва ђа лач ке 
ре ли ги је” иде а ли ује ди њ е ња ни је су мо гли ни да ти оче ки ва не пло до ве. 
Ла лић да ље на ста вља: „Све у све му, ви дио сам да му je (Да ко ви ћу - 
К.П.) та да би ло ја сно да je њего ва, и њего ве ге не ра ци је, ује ди ни тељ ска 
10 Изабраие пржовијетке, о. ц. 221.
11 Гледајући доље на друмове, 318.
12 Ратна срећа, о. ц. 28.
13 Докле гора зазелени, Сабрана дјела, 216.
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аван ту ра - „кр вљу ка ље на и ко ва на у три ра та” -ис ко ри шће на од уског 
кру га, из и гра на и осра мо ће на”.14

Ла ли ће ви ју на ци са оп шта ва ју да су од ује ди њ е ња оче ки ва ли ви-
ше, a осо би то од Ср би је. Пе јо Гру јо вић, у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на 
дру мо ве ка же да je са сво јим дру гом, ко ми том Ла за ром, рас пра вљао „о 
Ср би ји и њеној уло зи у бу ду ћим до га ђа ји ма”, али са др жај раз го во ра не 
са оп шта ва.15 По сма тра ју ћи ује ди њ е ње са по зи ци је Цр не Го ре у но вој 
др жа ви Ла ли ће ви ју на ци ис ти чу да je Цр на Го ра ма ло до би ла, a да се ни 
Ср би ја ни је мно го офај ди ла од Цр не Го ре. Ју нак у ро ма ну За точ ни ци 
ка же да су „за ових два де сет го ди на от кад смо се уто пи ли у ју го сло вен-
ској за јед ни ци на ста ла ми је ша ња, ми је њ а ња” да су на ши љу ди што шта 
и на у чи ли и у иро ни ји ка же „на у чи ли су, при је све га, да соп стве ни ин-
те рес ста ве ис пред оп штег”.16 У ро ма ну Рат на сре ћа ли ко ви рас пра-
вља ју шта je ко ћа рио и офај дио од ује ди њ е ња, пa ка жу: „Из гле да да од 
ује ди њ е ња ко рист има ше са мо они што по кра до ше рат ну од ште ту, ни ко 
дру ги. Ни ти на ма од њих при о ну, осим што на ши чи нов ни чи ћи при хва-
ти ше ека ви цу; ни њима од нас, осим скло но сти да до ко ли че, у ко јој су 
и при је би ли до вољ но ја ки. И још je ко ло ср би јан ско код нас про др ло 
без от по ра, од мах по сли је про шлог ра та. На ше не ус пје у Ср би ји, иако 
га на ше оазе, на се ље нич ке и пе чал бар ске, упор но др же. Про сто ро ђа ци 
Ср би јан ци не ма ју чу ла за на ше ско ко ве пра ће не кри ци ма - са мо се оку-
пе да се чу де и да се по друг ну са са жа ље њ ем лу дој бра ћи и се стра ма: 
„Ала ри па!” За и ста je њихо ва игра ти ша, фи ни ја, жен стве ни ја, али за то 
не би тре ба ло да се то ли ко уобра зе...”17

Из не вје ра ва ња оче ки ва ног од ује ди њ е ња ра су та су Ла ли ће вом 
про зом. Не гдје се на гла ша ва шта je из не вје ре но, не гдје су оп ште кон-
ста та ци је, по пут Та јо ви ће ве из ро ма на Зло про ље ће, у ко јој ка же: „Но ва 
др жа ва, же ље на и ко ва на у зви је зде, на зва на про ље ћем на ше га на ро да 
- по сте пе но, по ста ја ла je сплет квр га ко је не ко гра бе жљив сте же из да-
ле ка”.18 О сва ђа ма Шу ма дин ца и Цр но го ра ца, Ла ли ће ви ју на ци ин фор-
ми шу у Злом про ље ћу, a из те сва ђе, за ову при ли ку, из два ја мо сље де ће: 
„Ми што смо се бо ри ли за ово, ми сли ли смо ево сре ће: осло бо ди ли се, 
ује ди ни ли се, од Ма ри бо ра до Ђев ђе ли је, pa сa мла да, др жа ва мла да, 
има све да цвје та ка про ље ће. A сад по гле дај: бо ље нам je про цвје та ло 
че ру па ње но шта дру го. To нам про ље ће не би с ан ђе лом, но га ђа во ли 
угра би ше и отро ва ше. Ви ше се не зна ка ко ће мо се и кад ће мо се на го-

14 М. Лалић, Прутом пo води, Дневник, Нови Сад 1992, стр. 259 и 260.
15 Гледајући доље на друмове, о. ц. 346.
16 Заточници, о. ц. 157.
17 Pamнa срећа, о. ц. 183.
18 Зло прољеће, о. ц. 65.
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ди ти, би ће не гдје о Ку ко ву да ну...”19 О сва ђа ли ца ма цр но гор ским и шу-
ма диј ским ри јеч иде и да ље.

Већ je спо ме ну то да Ла ли ће ви ју на ци ује ди њ е ње, по не кад, по сма-
тра ју кроз при зму шта je Цр на Го ра до би ла тим до га ђа јем. Тра го ве тих 
ми сли на ла зи мо у Хај ци и Рат ној сре ћи, али и дру гдје. У Хај ци ју нак 
се сје ћа да je био „бје ла шки по ку шај укљу че ња Цр не Го ре у при вре ду 
Ју го сла ви је ко ји je Цр ној Го ри до нио ве ли ку ко рист: че ти ри ки ло ме тра 
ас фалт ног пу та (од Бу две до Ми ло че ра), a и по ред то га не ки по сла ни ци 
из Цр не Го ре при ма ли су пла те да сје де у Скуп шти ни - ду жност им je 
би ла да ћу те, a јед ном од њих још и да пу ца из ре вол ве ра у ме со”.20

Го во ре ћи о слич но сти ма де ша ва ња у раз ли чи тим тре ну ци ма цр-
но гор ске исто ри је, те у кон тек сту по на вља ња исто ри је, Ла лић у ро ма-
ну Рат на сре ћа ка же: „Ни је ни чу до што je иста пје сма - ни на дру гим 
прав ци ма се код нас ни је про ми је ни ло за про те клих че тврт ви је ка. Не-
ка да шња кра ље ви на Цр на Го ра до би ла je за то ври је ме че ти ри ки ло ме-
тра ас фалт ног пу та, од Бу две до Ми ло че ра, и при кљу чак же ље зни це до 
Ник ши ћа, али то ни је би ло до вољ но да нам пје сму про ми је ни”.21 Ла ли-
ће ви ју на ци ту ми сао по на вља ју.

Ре ла тив но че сто ис ти чу ћи да њего ви ју на ци го во ре „о по ло жа ју 
Цр не Го ре у Ју го сла ви ји”, Ла лић њихо ву за пи та ност илу стру је ко мен-
та ри ма ши ре осно ви це. „Пи та ју се”, ка же, „je ли се ту не што про ми-
је ни ло, и шта се то по бољ ша ло, и гдје je то бла го ста ње про цвје та ло 
от кад су нам се Тур ска и Аустри ја, на су прот не стра не, от ко тр ља ле и 
уда љи ле од гра ни ца, от кад смо се кур та ли са ли ди на сти је Пе тро ви ћа и 
ује ди ни ли с бра ћом ма ње за о ста лом a бо га том?... Је сте, ка жу - до би ли 
смо рат ну од ште ту, те су нам je дру ги по је ли, и до би ли смо уско трач ну 
же ље знич ку пру гу од Ху ма до Ник ши ћа. Све у све му, до би ли смо „еко-
ном ски по тен ци јал” с ко јим ће мо лип са ти од гла ди...”22 У иро нич ном 
то ну, са при је кор ном на мје ром, ју нак ро ма на До кле го ра за зе ле ни ка же 
са го вор ни ку „ва ша ђе до ви на Цр на Го ра не по ме ну се за два дес го ди-
на као да je не по ме ни ца, као што се зми ја не по ми ње по ред ва тре или 
ву чи ца по ред сто ке, као да je вук по јео пре ко но ћи, a зна се већ ко ји то 
вук: бе о град ски!...”23

Ско ро je дра ма тич на ат мос фе ра у јед ном мо мен ту кад ју на ци ро-
ма на До кле го ра за зе ле ни во де ди ја лог, из ме ђу оста лог и о то ме шта je 
Цр на Го ра до би ла ује ди њ е њ ем. Ју нак, као на клан, обра ћа се дру ги ма 

19 Зло прољеће, 219.
20 М. Лалић, Хајка, Сабрана дела, 101.
21 Ратна срећа, о. ц. 179.
22 Гледајући доље на друмове, о. ц. 48.
23 Докле гора зазелени, 72.
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ка ко сли је ди: „На да ли сте се да вас Ср би ја хље бом хра ни, a Ср би ја ни 
сво је не сти же да ис хра ни но су че сто црњи и глад ни ји но што сте ви 
- не ма кад Ср би ја од сво ји јех из је ли ца што би Евро пу и Аме ри ку опу-
сто ши ли кад би им не ка ко па ла ша ка, и опет би им ма ло би ло!... Шта 
сте до би ли од Ср би је Му си чи ћи, ку ће ви ћи и рат ни ци, ује ди ни те љи, за 
два дес го ди на да на?... Жан да ре сте при ма ли на квар тир за по пи ша них 
пет бан ки мје сеч но, пa сте и ћер ке уда ва ли за жан да ре и бје ше вам ве-
ли ко ве се ље кад их та ко усре ћи те, с др жа вом се оро ди те пa шпи ја те 
је дан дру гог пре ко тих но вих при ја те ља. Гла вар ство вам се усит ни ло 
у шу ма ре и пу та ре; да ту ца те шо дер уз џа ду, то je ва ма Ср би ја да ла 
и Кра ље ви на Ју го сла ви ја по твр ди ла (...) До би ли сте би ли об ве зни це 
рат не ште те: обрн’ та мо, обрн’ ова мо ис ко ри сти ше их Сто ја ди но ви ћи 
и бе о град ски шпе ку лан ти. Има ли сте учи тељ ску шко лу, пa вам и њу за-
тво ри ше - не згод ни им учи те љи из Цр не Го ре. Да до ше вам пле тар ску 
шко лу, да на у чи те ка ко се пле ту ко та ри це - е ве ли ки сте ћар има ли и од 
те шко ле!...”24

По на вља ју ћи ми сао да je Цр на Го ра ма ло шта до би ла ује ди њ-
е њ ем, Ла ли ће ви ју на ци, че сто, рас пра вља ју о то ме шта je Цр на Го ра 
сво јим ко ми то ва њ ем оче ки ва ла од Ср би је и ка ко се но ва власт, на ста ла 
по сли је ује ди њ е ња, од но си ла пре ма ко ми ти ма. Пе јо Гру јо вић je пре ма 
све му ре зер ви сан. A и дру ги. Са го вор ник Пе ју Гру јо ви ћу ка же: „Ср би-
ји се ово на ше шу мо ва ње не до па да. Оно сме та...” Пе јо уз вра ћа: „Сме-
та Па ши ћу и њего вој ди на сти ји”, али je са го вор ник упо ран, пa уз вра ћа: 
„И бу дућ но сти, ве ли кој др жа ви - да се све на ше ује ди ни...” Гру јо ви ћев 
ко мен тар je ка рак те ри сти чан, осо би то са ста но ви шта шта се по сли је 
зби ло. Пе јо ка же: „Иако не мам про роч ког ду ха, ту сам за тре ну так на-
слу тио шта ће би ти: да се све на ше ује ди ни - тре ба јед ни да бу ду сврг-
ну ти, они дру ги раз о ру жа ни, тре ћи пре ва ре ни a че твр ти пре мла ће ни и 
обеш ча шће ни, и то он да не ће би ти ве ли ка др жа ва, но ве ли ко - да ли да 
ка жем раз о ча ра ње?...”25

Бра ћа Ср би јан ци, као ја чи, ћуд пре ма цр но гор ским ко ми ти ма от-
кри ли су још у за вр шним да ни ма бор бе за сло бо ду од Аустри је. Ин фор-
ма ци је о то ме пру жа Пе јо Гру јо вић у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на дру мо ве. 
Та ко, на јед ном мје сту Пе јо при ча: „Гру па То до ра Ду ло ви ћа, не у мор ног, 
не у стра ши вог, по што je с гру па ма Ћи ро ви ћа и Ду ша на Би је ли ћа ушла у 
Чај ни че, про ду жи ла je да го ни швап ску вој ску до Го ра жда. Ва здан су се 
ту кли код Го ра жда, на ни је ли не при ја те љу те шке гу бит ке и на гна ли га 
да од сту пи к Ро га ти ци. Сти гли су га и у Ро га ти ци, те га по сли је шест ча-
со ва бор бе на тје ра ли на пре да ју. У осло бо ђе ној ва ро ши je ус по ста вље-
24 Ибид.
25 Гледајући доље на друмове, о. ц. 135.
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на мје сна власт и по ре дак. Мир je по тра јао са мо до до ла ска ср би јан ске 
вој ске ко јој je нај пре чи по сао био да раз о ру жа Цр но гор це. На ста ло je 
бре ца ње и ви ка, че ру па ње, ис тр за ње и на си ље. По сли је то га je То дор 
Ду ло вић, уври је ђен, не по вјер љив, са два бра та, с пу шком у ру ци, по шао 
у шу му и на ста вио ко ми то ва ње још че ти ри и пo го ди не, то јест све до 
по ги би је 1923. го ди не”.”26

Дра ма тич ну си ту а ци ју од но са Ср би ја на ца пре ма цр но гор ским ко-
ми ти ма Пе јо Гру јо вић je са оп штио и на дру гом мје сту сво је при че. Он 
на ста вља: „Вој ни од ред Ср би ја на ца сти гао je до тле на Ус ко пље. Пи та ли 
су же ље зни ча ре има ли Шва бе гдје на о ко ло, ре че но им je да je не ма - све 
су ко ми ти цр но гор ски раз о ру жа ли и рас тје ра ли. Ha то се ко ман дант раз-
бје снио: „Ка кви ко ми ти! Ка кви пљач ка ши и из дај ни ци!... Сад су узе ли 
оруж је, кад смо их ми осло бо ди ли...”, и од мах je на ре дио по руч ни ку да 
узме по ла че те вој ни ка те да ко ми те цр но гор ске раз о ру жа чим их стиг-
не. Ако се бу ду про ти ви ли, да их по би је...

По руч ник с вој ском сти гао je у Тре би ње и на ре дио да ко ми ти по-
ло же оруж је. Ко ми ти су на то за у зе ли по ло жа је да се би ју. На ста ло je 
по ву ци - по тег ни и мо гло je до ћи до кр ви. Нај зад су се по го ди ли да 
Гру јо по ђе с по руч ни ком на Ус ко пље, да се об ја сни. Кад je при шао, ср-
би јан ски ко ман дант му ни је дао да го во ри док оруж је не од ло жи. По-
што се та ко оси гу рао, стао je да си па ва тру: да су Цр но гор ци ро ђе ни 
пљач ка ши, да су ле њ ив ци, раз бој ни ци, из дај ни ци, да им мај ку, кра ља, 
кра љи цу и све пo спи ску... (...) У Тив ту, глав но ли це био je пу ков ник 
Ми лу ти но вић, ко ман дант тру па ср би јан ских упу ће них да при са је ди не 
Цр ну Го ру. Пу ков ни ку je ре гент Алек сан дар ре као дви је ва жне ства ри: 
да при ра ду у Цр ној Го ри не сми је би ти ме ка ср ца, и да му je по сли је 
то га оси гу ран чин ђе не ра ла... (...) Пу ков ник Ми лу ти но вић уна при је ђен 
je у чин ге не ра ла.”27

Но ва власт по сли је ује ди њ е ња (Ла лић че сто ка же ср би јан ска) од-
но сом пре ма бив шим ко ми ти ма као да je на мјер но хтје ла ври је ђа ти цр-
но гор ско на ци о нал но би ће и под гри ја ва ти ан та го ни зам ује ди њ е них на-
ро да. Ви дје ће мо, у од но си ма вла сти пре ма цр но гор ским ко ми ти ма би ће 
и жа ло сних по сту па ка. Пе јо Гру јо вић са оп шта ва у ро ма ну Гле да ју ћи 
до ље на дру мо ве, „да су у но вој кра ље ви ни ко ми ти ка жњ е ни, a њихо ви 
про тив ни ци на гра ђе ни”28 и на во ди: спа си ше Мо ра ча ни шпи ју на Р. Др., 
те га „Ср би јан ци по ста ви ше за на чел ни ка сре за у Шав ни ку”,29 a вак-
мај сто ра швап ског Л. по сли је осло бо ђе ња „за др жа ли су Ср би јан ци као 
26 Исто, 355.
27 Исто, 356, 357.
28 Исто, 276.
29 Докле гора зазелени, о. ц. 280.
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жан да ра, као стру чњ а ка за Цр но гор це.”30 Усљед об ра чу на но ве вла сти с 
ко ми ти ма до шло je пo ва ро шко-се о ским сре ди на ма до ре ха би ли та ци је 
по је ди на ца ко је су ко ми ти, сво је вре ме но, оби ље жи ли као швап ске шпи-
ју не, пa je Ми ро Дрен ко вић до био пен зи ју од ми ни стра Ла бу до ви ћа, a 
Ман Ву ко лић сте као je углед у Пе ћи, пa и он „по че да тра жи пен зи ју.” 
Па и чла но ви по ро ди ца бив ших швап ских шпи ју на под но вом вла шћу 
по че ше да се зо ре и кре ни шу, ка кав je слу чај са Ма но вом же ном Јел ком, 
ко ја „хо да ше го ло гла ва и по на ша се као ва ро шка го спо ђа.”31

Јед но по гла вље ро ма на Гле да ју ћи до ље на дру мо ве Ла лић je за-
по чео кон ста та ци јом: „Што пре те че од Аустри је и епи де ми је, на стра да 
по сли је од „сло бо де”, оства ре ног иде а ла и убо ји те жан дар ске пу шке. 
Јед не на си љем уври је ди ше, дру ге ин три гом пот ка зи ва ча, тре ће псов-
ка ма, сва ђом, ту чом иза зва ше да по но во при хва те оруж је и на ста ве ко-
ми то ва ње.”32 Суд би ну ста рих, са да у но вој вла сти, но вих ко ми та Ла лић 
je да ље сли као, пa у ро ма ну о то ме ка же: „До го ди не 1923. не ка ко су 
се ва ра ка ли и не кој се бо љој сло бо ди на да ли, a те го ди не по сла ше из 
Бе о гра да пу ков ни ка Сто ја на По по ви ћа са ми тра ље зи ма, па ли ку ћа ма и 
крв ни ци ма што не жа ле ни дје цу ни же не, те се по но ви ше хај ке и му ке, 
зла ко ја су за пам ће на из вре ме на швап ских и тур ских. Па кад ни то не 
сло ми све, обе ћа кра љев ска вла да ам не сту ју. Ko се пре ва ри, те се пре да-
де -от пре ми ше га у Зе ни цу, на ду ге го ди не ро би ја ња. Ko се не пре да де, 
уци је ни ше га и на ђо ше ме ђу ја та ци ма или у род би ни ко ће му узе ти 
гла ву и пa pe.”33

За по сту па ње но ве вла сти, по сли је ује ди њ е ња, пре ма ко ми ти ма 
и њихо вим по ро ди ца ма, ју на ци јед не се квен це Пре ла зног пе ри о да ка-
жу да то шта се ра ди „ни Тур ци ни је су ра ди ли”. Тур ци су, на ста вља 
се, „би ли го спо да љу ди и ју на ци - би је ло пер је пре ма ово ме.”34 Пре ма 
Ла ли ће вом свје до че њу и свје до че њу њего вих ју на ка, нај дра стич ни ји 
од нос пре ма но вим ко ми ти ма ју го сло вен ске вла сти у Цр ној Го ри при-
ми је њ ен je на по ро ди цу Зви цер, у Цу ца ма, о че му je ри јеч у Пру том 
пo во ди и Пре ла зном пе ри о ду. Ha јед ном мје сту ка же се о том до га ђа ју: 
„Te го ди не, 1923, био je по слан из Бе о гра да у Цр ну Го ру пу ков ник Сто-
јан По по вић са жан да ри ма и ми тра ље зи ма, да уни ште ко ми те и се па-
ра ти сте. Имао je стра шне по ма га че. Је дан од њих, ма јор Кец ма но вић, 
над ма шио je Ми ла на Ка ла би ћа, што се ми сли ло да од њега отров ни је 
зви је ри не ма. To су њему учи те љи, ује ди ни те љи, клу ба ши, бје ла ши, 

30 Исто, 280, 289.
31 Зло прољеће, о. ц. 138.
32 Гледајући доље на дру.мове, о. ц. 363.
33 Ибид.
34 М. Лалић, Прелазни период, Сабрана дела, 77.
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ре жи мли је, псо ва ли че ти ри ли чан ске мај ке. Taj je ма јор Кец ма но вић, с 
два на ест жан да ра, упао не гдје у Цу ца ма у ку ћу ко ми те Пе тра Зви цера. 
Пе тро ву мај ку, ста ру пре ко ше зде сет го ди на, ис пре би ја ли су, пa je ве за-
ли за др во пред ку ћом, да гле да, a Пе тро ву же ну с тро је дје це ве за ли су 
уну тра, у ку ћи, пa су ку ћу за па ли ли. Гле да ју ћи, слу ша ју ћи ка ко цви ле, 
ка ко ври ште, ка ко за ми лост мо ле - ста ри ца je по лу дје ла.”35 Пи шчев ко-
мен тар те по ро дич не дра ме je сље де ћи: „Ни ка кав суд ни је по звао из вр-
ши о ца на од го вор ност. Остао je Кец ма но вић на Це ти њу као по бјед ник 
и на гро бљи ма je др жао го во ре, кад по ги не не ки жан дар -при је те ћи да 
он мо же и уми је, и да му je да то пу но моћ је, пре по ру ка да учи ни још и 
го ре од оно га у Цу ца ма...”36

У окви ру те ме на ко јој смо, a ис тра жу је мо je у Ла ли ће вој про зи, 
ва ља нам за ви ри ти у осје ћа ње Цр но го ра ца ко ли ко су и ка ко „за слу жи-
ли” од нос но ве вла сти, оли чен у срп ском по сту па њу и об ра чу ну. Се-
стрин ски од но си до ује ди њ е ња дви ју са мо стал них др жа ва и њихо вих 
цр ка ва - у но вој др жа ви по ре ме ће ни су (ка ко се ви ди из од но са пре ма 
ко ми ти ма), при че му je ја чи ис по ља вао над моћ и зло ћуд ност. Оном ср-
би јан ском офи ци ру ко ји je бљу вао псов ке на Цр но гор це, кад се сми рио, 
ко мита Гру јо Но ва ко вић je ка зао да су „Цр но гор ци ра то ва ли и ги ну ли 
пo Ср би ји и бра ни ли Ка ра ђор ђев ша нац и спа са ва ли ср би јан ску вој ску 
при од ступ ни ци, и ка ко су Ср би јан ци оста ви ли цр но гор ску на цје ди-
лу... На бро јао му je ко мит ске бор бе што их je знао, по ме нуо и то да je 
он лич но, с до ста дру штва, до шао из Аме ри ке да се бо ри за сло бо ду, a 
не да пљач ка...”37 Иако ма ла у од но су на Ср би ју и про стор но од ње, с 
об зи ром на тур ски Сан џак, уда ље на - Цр на Го ра je пру жа ла Ср би ји вој-
нич ку по моћ и ра то ва ла про тив њеног не при је те ља. У Рас ки ду је дан од 
ју на ка ка же: „Оно кад су три сто ти не Ва со је ви ћа под оруж јем тур ски 
Сан џак пре га зи ли и с бар ја ком пре шли у Ср би ју.”38 Лалићев књижевни 
јунак са оп шта ва да то „ни је ни дав но би ло - тај лу ди пре ла зак у Ср би ју” 
и исто вре ме но ис ти че да су на и шли на „не слав ни до чек у њој - ври је ме 
кне за Ми ха и ла и ге не ра ла Алим пи ћа.”39

Ври је ме бал кан ских ра то ва и уче шће Цр но го ра ца у њима у за јед-
ни ци са Ср би јан ци ма je по себ но по гла вље у од но си ма Цр но го ра ца и 
Ср ба, a ми на овом мје сту, за ову при ли ку ис ти че мо од ла зак цр но гор ске 
вој ске на Бре гал ни цу. Циљ оку пља ња Цр но го ра ца у За го ри чу крај Под-
го ри це др жан je у тај но сти све до до ла ска кра ља Ни ко ле пред њих, a он-

35 Ибид.
36 Исто, 78.
37 Гледајући доље на друмове, о. ц. 356.
38 М. Лалић, Раскид, Сабрана дела, Београд - Титоград 1979, стр. 92.
39 Исто, 93.
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да им je Краљ ре као: „Ви иде те да по мог не те бра ћи Ср би ма и да ка зни те 
Бу га ре... Сре ћан вам пут, ју на ци!”40 Ha дру гом мје сту, у истом кон тек сту 
из ја ва je дру ге лич но сти: „Шта je увре да за Ср би јан це, и за нас je...”41 
Ла ли ћев ју нак са оп шта ва да je цр но гор ска вој ска на Бре гал ни ци има ла 
„три сто ти не сво јих мр твих”, a да je ода тле за со бом од ву кла „се дам сто-
ти на ра њ е ни ка”.42 Ла ли ће ви ју на ци су осо би то кри тич ни у при ка зу од-
но са Ср ба и Цр но го ра ца на Бре гал ни ци, пa је дан ка же ка ко „бра ћа Ср би 
гле да ју с бр да ка ко ми брат Бу га рин ло ми ре бра...”43 A фран цу ски но-
ви нар Ан ри Бар бис за мах Цр но го ра ца сли ка ка ко сли је ди: „(...) по ди же 
се је дан глас из цр но гор ске вој ске - од оних два на ест хи ља да оста та ка 
ис под Ска дра, што су по хи та ли бра ћи у по моћ, пре шли пје шке Сан џак 
и Ста ру Ср би ју - пa из ва ди са бљу. Тру бе за сви ра ше ју риш. Цр но гор ци 
по ле ће ше. Бр да, про ва ли је - све то за њих ни је ни шта...”44 И ко мита Ву-
ко Сто јо вић, из Мар ти ни ћа, оста вио je Аме ри ку и за ра ду и „сти гао у 
Ср би ју да се бо ри за њену сло бо ду.”45

Пе јо Гру јо вић у кон тек сту бор би Цр но го ра ца то ком Пр вог свјет-
ског ра та ка же за осје ћа ње цр но гор ске вој ске да се „сма тра ло за част 
по ги ну ти на ср би јан ском зе мљи шту, и као да ће ти ме бо рац спо мен име-
ну за до би ти.”46 Ла ли ће ва про за пу нах на je при мје ра хе рој ских бор би 
Цр но го ра ца и њихо вог до сто јан стве ног по на ша ња, осо би то to kom Пр-
вог свјет ског ра та, ка да су се Цр но гор ци, ра ме уз ра ме са Ср би јан ци ма, 
бо ри ли про тив Аустри је. За о би ла зе ћи при че на ра чун Цр но го ра ца, Пе јо 
Гру јо вић са оп шта ва: „Без све га то га мо гу да ка жем да je цр но гор ска 
Сан џач ка вој ска, под ко ман дом Јан ка Ву ко ти ћа, њен Ко сов ски од ред 
под ко ман дом Лу ке Гој ни ћа и уско ро за тим фор ми ра на Ја вор ска вој ска 
под ко ман дом Пе тра Мар ти но ви ћа, у бор ба ма про тив ше сто стру ко ја чег 
не при ја те ља по ка за ла из ван ред ну хра брост и из др жљи вост, a офи ци ри 
хра брост и вје шти ну у ко ман до ва њу.”47 Ла лић пи ше, уз на во ђе ње до ста 
при мје ра, о ју нач ким бор ба ма Цр но го ра ца на ср би јан ској те ри то ри ји 
то ком Пр вог свјет ског ра та. Али, то je за исто ри ју.

У Ла ли ће вој про зи па да у очи од нос срп ских вла сти и бе о град ске 
сре ди не пре ма цр но гор ским ђа ци ма и сту ден ти ма ко ји су се шко ло ва ли 
у Бе о гра ду. И сам бе о град ски сту дент (три де се тих го ди на 20. ви је ка) 
по зна вао je усло ве шко ло ва ња, што ће ре ћи и на чин жи во та цр но гор-
40 Заточници, о. ц. 341.
41 Исто, 347.
42 Исто, 350.
43 Исто, 358.
44 Исто, 350.
45 Гледајући доље на друмове, о. ц. 207.
46 Докле гора зазелени, о. ц. 381.
47 Исто, 388.
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ских шко ла ра ца у Бе о гра ду, пa су њего ва ка зи ва ња о тој сре ди ни и усло-
ви ма ђач ког жи во та вје ро до стој на. Сли као je и пут цр но гор ске мла де жи 
до Бе о гра да, ко ји je нај че шће ишао пре ко тур ског Сан џа ка или ка сни је 
пре ко Пе ћи. Пу не су стра ни це Ла ли ће ве про зе, осо би то Злог про ље ћа 
и Рат не сре ће, цр но гор ских ђа ка и сту де на та у Бе о гра ду, ка ко из да на 
кад су Ср би ја и Цр на Го ра би ле са мо стал не, та ко и из вре ме на из ме ђу 
два ра та, да кле по сли је ује ди њ е ња. Пе јо Гру јо вић, Ла до Та јо вић, Ни ко 
До се лић, ју на ци Ла ли ће ве про зе, a бе о град ски сту ден ти, пу ни су ути-
са ка из сту дент ских да на, осо би то пр ва дво ји ца, и кад се чи та ју њихо ве 
ис по ви је сти или са оп ште на са зна ња чо вјек се је жи ка ко од усло ва та ко 
и од од но са. „Не при ма мо Цр но гор це, го спо ди не!”, та ко су сту ден ти 
до че ки ва ни од бе о град ских га зда ри ца.48 Да не би свје до че ње по при ми-
ло при звук ге не рал не оп ту жбе (бу ду ћи да су ста но дав ци би ли и сјај-
ни Јо ви ћи или бо жан стве ни Ив ко ви ћи) сту дент ских га зда и га зда ри ца, 
пи сац њихо ву пси хо ло ги ју обра зла же оп шти јом кли мом од но са пре ма 
Цр но гор ци ма. „На го ми ла ло се мно го ља ге на Цр но гор це”, при ча Ла ли-
ћев ју нак, „још из вре ме на Обре но ви ћа. Ha ту ља гу на до шла je по сли је 
и дру га: на ши прет ход ни ци, без об зир на ге не ра ци ја бје гу на ца од глад не 
го ди не, сти гли су би ли у Бе о град и ра су ло се до Ма ри бо ра и Би то ља и 
Су бо ти це - без ди пло ма и без зна ња, без на ви ке да не што ра де, ла га ли и 
лу пе жа ли, за на си ље упо тре бља ва ни, кар та ли се и за ду жи ва ли, же ни ли 
се и ва ра ли, те рђав глас оста ви ли гдје год су сти гли. Ha кра ју je, ето, на 
нас па ло да за њихо ве гри је хе ис па шта мо. Из тих дво ри шта смо из ла зи-
ли бли је ди и на је же ни, као да смо спла чи на ма по ли ве ни.”49

Ка ко je Бе о град пер со ни фи ко вао и ју го сло вен ску и срп ску власт 
то je његов од нос пре ма цр но гор ским кул тур ним пи та њ и ма из ме ђу два 
ра та узи ман као од нос срп ских вла сти пре ма тим пи та њ и ма. Има ју ћи на 
уму ме ђу рат но ври је ме, Ла лић у Иза бра ним при по ви јет ка ма ка же: „Ви-
ша гим на зи ја у Бе ра на ма уки ну та je јер се Бе о град упла шио од су ви шка 
цр но гор ске ин те ли ген ци је.”50 И у Злом про ље ћу je оп ту жба због од но са 
ме ђу рат не вла сти пре ма при ли ка ма у Цр ној Го ри. Та мо сто ји: „Ства ри 
су се ми је њ а ле - на рав но, на го ре. Вла сти су се би ле за бри ну ле од су ви-
шка цр но гор ских ђа ка и по че ле да се до ви ја ју ка ко да нас се ота ра се. 
Удво стру чи ше так се a за тим до ђе и је дан рас пис да се у шко лу при ма ју 
са мо ђа ци ко ји има ју ци пе ле. Опа нак из гу би пра во да слу ша на у ку.”51 
У ши рем кон тек сту, о од но су ср би јан ских вла сти пре ма Цр но гор ци ма 
пи ше и Пе јо Гру јо вић у ро ма ну Рат на сре ћа. Његов за пис за слу жу је да 
48 Зло прољеће, 269.
49 Ибид.
50 М. Лалић, Изабране пpuпoвuјетке, о. ц. 234.
51 Зло Прољеће, 181.
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се на ђе на овом мје сту, пa по гле дај мо: „(...) не по ђох за Бе о град као што 
je би ло пред ви ђе но. Ни је ме то на ро чи то ожа ло сти ло, из гу био сам во љу 
на Бе о град от кад ми je Спа со је Пи ле тић, на Ор ло вом кр шу ис при чао 
ка ко су га као ђа ка иза гна ли из Бе о гра да. Не во ли власт ср би јан ска ђа-
ке, a не во ли ди на сти ја Обре но ви ћа Цр но гор це ђа ке ни не ђа ке. Да би се 
што бо ље оси гу ра ли да им се не вра ти, Спа со ја je спро вео жан дарм до 
ста ни це у Зе му ну, на аустриј ску те ри то ри ју; псо вао га свуд уз гред и пре-
дао га аустриј ском цугс фи ре ру. За стра шен стро го шћу брат ске др жа ве, 
Пи ле тић je од цугс фи ре ра оче ки вао не са мо псов ке но и за твор и удар це, 
a тај je је два по гле дао њего ву ђач ку књ и жи цу и ре као му: „Иди те, мла-
ди ћу, куд вам je во ља сло бод но”... За сти дио се од то га сло бод но, ка же 
Пи ле тић, и од са жа љи вог по гле да ко ји као да je го во рио: „Ва ши су та мо 
на зи да ли др жа ве, ди на сти је, жан дар ме ри је, че ке рен де, да вам ко ба ја ги 
сло бо ду оси гу ра ју од ту ђи на; a кад по гле даш пра во ста ње - код ту ђи на je 
и за ва ше ви ше сло бо де но у тим ва шим др жа ва ма. Ви сло бо ду оку си те 
тек кад код нас на че пи те...”52

Ме ђу Ја че ко ји су га на тје ра ли да тра жи „спа са код Ту ра ка” по ред 
сво јих, Пе јо Гру јо вић убра ја бе о град ске Па ши ће и Про ти ће. К то ме и 
оста ли фак то ри Цр но гор ци ма у Бе о гра ду ни је су би ли на кло њ е ни, осо-
би то штам па. Пе јо Гру јо вић у Рат ној cpe ћи са оп шта ва да „Цр но гор ци у 
Бе о гра ду у то ври је ме ни је су пру жа ли при влач ну сли ку”, a уви јек су би-
ли спрем ни (на ули ци) да „при тек ну Ср би ну бра ту у не во љи.” У истом 
ро ма ну Гру јо вић ка же да „бе о град ска штам па пи ше о на ма уви јек с не-
ким пот цје њ и ва њ ем и с на мје ром да на сми је чи та о це на наш ра чун.”53 И 
цр но гор ски от пад пот по мо гао je бе о град ску зло на мјер ност. Упе ча тљи-
ву сли ку о пи са њу штам пе о од но си ма пре ма Цр но гор ци ма у Бе о гра ду 
Пе јо Гру јо вић пре до ча ва и на дру гим мје сти ма, од ко јих смо ода бра ли 
овај: „Штам па бе о град ска из вре ме на Обре но ви ћа на ви кла je би ла сво ју 
пу бли ку да сва гр ди ла што их има у Ср би ма и Ју го сло ве ни ма при ли је пи 
Цр но гор ци ма - сва ко хо ће да има Црн ца, a она ни је има ла дру гог осим 
бра та Цр но гор ца. Јед ним ди је лом то je би ла и осве та за оцје не и оцр не 
ко је им je наш Ни ко ла при ши вао у ври је ме док je био бо љи од њих и док 
je во дио успје шне ра то ве, a они са мо ни за ли по ра зе. Не што од на ви ке да 
то ва ри Цр но гор це оста ло je бе о град ском но ви нар ству и до да нас - ћуд 
се ла ко не ми је ња. И бје ше им ужи ва ње да унај ме Цр но гор це да им бу ду 
из ме ћа ри у тој ра бо ти те да не стре пе од осве те и да им се не пре ба ци 
за на ви ја ње.”54 Бе о град нас „до че ку је се ри ја ма ви це ва”, та ко гла си је дан 
за пис Ла ли ће вог ју на ка.
52 Ратна срећа, о. ц. 93.
53 Исто, 116.
54 Исто, 111.
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Ла ли ће ви ју на ци до ста че сто го во ре и о мен тал ном скло пу срп-
ског на ци о нал ног би ћа. Ми то ис ти че мо бу ду ћи да се мо рал ни склоп ре-
пер ку ту је на од но се ме ђу љу ди ма и на ци ја ма. У Рат ној сре ћи ка же се: 
„Ja знам са мо да су бра ћа Ср би јан ци, за ври је ме до ста ду гог ро бо ва ња, 
на ку пи ли до вољ но лу кав ства, пa да су га ви ше пу та по ка за ли чак и пре-
ма на ма ко је сма тра ју за нај бли же сво је.”55 При го вор мен тал ном скло пу 
срп ске стра не са оп шта ва и Ра до мир Ве шо вић у ро ма ну Гле да јући до ље 
на дру мо ве, a у ве зи са сво јим смје њ и ва њ ем под Ска дром и по ста вља њ-
ем за ми ни стра вој ске Цр не Го ре. „Та ко, ка же, то ра ди Ср би ја нац: на гра-
ди те кад му сме таш, уна при је ди те да те за о би ђе; до кле схва тиш шта je 
на у мио, он je до тле свр шио по сао.”56 Јед ну не зго ду офи ци ра цр но гор-
ског по ри је кла ју нак ро ма на Пра мен та ме при пи сао je Ср би јан ци ма, a 
по сље ди це су би ле вид не. „Је дан наш ма јор цр но гор ски топ je из гу био, 
и то при је ра та - не ка ко су га за бро ји ли Ср би јан ци из ма га ци на, пa су га 
за то пен зи о ни са ли при је вре ме на.”57

„Та кав je чо вјек - кад му учи ниш не ко до бро, он ти га ва зда са 
злом вра ћа као на ма на ша бра ћа Ср би јан ци”, та ко гла си јед но ис ка зи ва-
ње ју на ка Пра ме на та ме.58 Љу тња на Ср би јан це, ма да ни је су ди рект но 
спо ме ну ти, je и у ро ма ну Ра тна сре ћа, гдје се ка же: „Друк чи је не мо же 
ни да бу де, кад нас све од свуд спо ми ње да смо опет оста ли са ми као 
у де цем бру 1915. - оста ви ли нас на цје ди лу са ве зни ци, за штит ни ци и 
ро ђа ци, a до шло ври је ме да се ра ста је ме со од ко сти...”59 Не вјер ство Ср-
би ја на ца пре ма Цр но гор ци ма у осно ви je љу тње Цр но го ра ца на сво га 
са ве зни ка to kom бал кан ских ра то ва и Пр вог свјет ског ра та. И пре ма цр-
но гор ском су ве ре ну, кра љу Ни ко ли, Ср би јан ци су, пo свје до че њу Ла ли-
ће вих ју на ка, ис по ља ва ли не вјер ство и дво лич ност. Је дан ју нак Рат не 
сре ће, исти на су мњ и вог мо ра ла, на сто јао je да до ка же ка ко je „ср би јан-
ска ди на сти ја ко па ла гроб цр но гор ској”.60 Из па ко сти су цр но гор ског 
кра ља зва ли Ни ко ли цом, a у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на дру мо ве je за пис: 
„Док раз ми шљам о од но су кра ље ви не Ср би је пре ма кра ље ви ни Цр ној 
Го ри, то јест Ни ко ле Па ши ћа пре ма њего вом име њ а ку са Це ти ња, чи ни 
ми се да би се тај од нос мо гао из ра зи ти сти хо ви ма из лич ке пје сме:

Вук ма гар ца на плот на го нио
еда би му но гу са ло мио...61

Ауто ров ко мен тар пје сме je: И успио je у том на сто ја њу.
55 Исто, 103.
56 Гледајући доље иа друмове, 78.
57 М. Лалић, Прамен таме, Сабрана дела, 123.
58 Исто, 296.
59 Ратна срећа, 43.
60 Исто, 328.
61 Гледајући доље на друмове, 386.
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Ла ли ће ви ју на ци, осо би то из те тра ло ги је, че сто раз ми шља ју о 
ста ву Ср би је пре ма по сто ја њу Цр не Го ре као са мо стал не др жа ве и кри-
тич ки се од но се пре ма том ста ву. У ро ма ну До кле го ра за зе ле ни из ри чи-
то се ка же: „Са мо стал ност и сло бо да Цр не Го ре сме та ла je ин те ре си ма 
ср би јан ских ве ли ка ша већ одав но. Ни кнез Ми лош je ни је тр пио, ни 
њего ви на сљед ни ци. Ву кла их je куд им се не ће и пру жа ла ро ман ти-
чар ским пје сни ци ма ин спи ра ци је ка кве го рњ им сло је ви ма ни је су би ле 
ни ма ло угод не. За ври је ме по сље дњ е га Обре но ви ћа, кад се, пo пред-
ло гу ру ског ам ба са до ра Не ли до ва, не што сно ва ло и ша пу та ло о са ве зу 
бал кан ских на ро да про тив Тур ске, пи сао je вој во да Га вро 1896: „Те же 
je Ср би ји учи ни ти уступ ке Цр ној Го ри не го Гр ци ма или Бу га ри ма, јер 
по ви ше ње Цр не Го ре - то je за њу био ко шмар...” Ма ло да ље, у истом 
спи су он на ста вља: „Мо же мо уна при јед за кљу чи ти да се Ср би ја не ће 
по го ди ти ни са јед ном бал кан ском др жа вом. Ме ђу тим, што je нај го ре 
за ми сли ти: нај те же ће до ћи до спо ра зу ма с Цр ном Го ром. Жа ло сна су-
ре вњ и вост вје чи то ју je мо ри ла пре ма Цр ној Го ри, пa не ће ни овом при-
ли ком би ти по пу стљи ва... Пре ма то ме, до ла зи ли смо до за кључ ка да je 
пред лог ам ба са до ра Не ли до ва нео ствар љив...”62

По сма тра ју ћи од но се Ср би је и Цр не Го ре у кон ти ну и те ту, Ла-
ли ћев ју нак ин фор ми ше ка ко су се ти од но си раз ви ја ли у исто риј ској 
пер спек ти ви, пa ка же: „Осам на ест го ди на ка сни је, по сли је про мје не 
ди на сти је и основ не кон цеп ци је у Ср би ји, и по што je пред лог Не ли до-
ва, уочи пр вог бал кан ског ра та, ипак не ка ко био при хва ћен и оства рен 
- она „жа ло сна су ре вњ и вост” ни је се сма њ и ла не го по ве ћа ла и у не што 
го ре пре ра сла. Ни је ко шмар, као при је, по ви ше ње, не го и са мо по сто-
ја ње Цр не Го ре: са мим сво јим фи зич ким при су ством, и кад хо ће и кад 
не ће, она на ме ће двој ство, ди о бу, по га ђа ње, плу ра ли зам, фе де ра ци ју, a 
ти ме се не ми нов но су прот ста вља цен тра ли стич кој кон цеп ци ји ује ди-
њ е ња.”63

И у ко мен та ри ма рат них зби ва ња и од но са током Пр вог свјет ског 
ра та Ла ли ће ви ју на ци са згра жа њ ем про су ђу ју да Цр на Го ра Ср би ји 
сме та. У ве зи са јед ном оп струк ци јом око ода ши ља ња са ве знич ке по-
мо ћи из гла дњ е лој Цр ној Го ри, оп струк ци јом ср би јан ских пред став ни ка 
у Со лу ну -, је дан ју нак са го вор ни ку ка же: „Бој се, мом че, да од то га ни 
по ла не ће сти ћи гдје тре ба. И бо јим се од го ре га: за ћо ри ли су, не ви де 
ни шта, во ди их во ђа из Стра ди је, бли је шти им пред очи ма фа то мор-
га на: ве ли ко кра љев ство или цар ство ср би јан ско на Бал ка ну - би ће ту 
по сла за ве ли ку го ми лу жан да ра!... Чи ни им се - све je рав но, и по бје да 
je пи та ње да на!... Сме та им са мо Цр на Го ра што се не згод но на џе џи ла 
62 Докле гора зазелени, 211.
63 Исто, 212.
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из ме ђу Мо ра ве и мор ске оба ле. Тре ба пр во њу да сва ле, пa ће ла ко за 
оста ле.. ,”64

Ци тат из ме мо а ра вој во де Га вра о срп ском ко шма ру по во дом „по-
ви ше ња” Цр не Го ре - Ла ли ће ви ју на ци су и да ље на во ди ли. Ми смо их 
за би ље жи ли са два мје ста у ро ма ну Заточници,65 што по твр ђу је кон ста-
та ци ју о оп сјед ну то сти ју на ка том ми шљу. И ми сао о исто риј ским ма-
хи на ци ја ма ср би јан ских вла сти пре ма Цр ној Го ри по но вље на je, ово га 
пу та у ро ма ну Гле да јући до ље на дру мо ве, гдје на јед ном мје сту чи та мо: 
„Његош je био не за до во љан ма хи на ци ја ма кне за Ми ло ша; Њего ше ви 
на сљед ни ци опор ту ни змом кне за Ми ха и ла; Мла да Бо сна, Су пи ло, клу-
ба ши не за до вољ ни Па ши ће вом по ли ти ком.”66 За та кву по ли ти ку Ср би је 
(но ви јег вре ме на) пре ма Цр ној Го ри Ла ли ће ви ју на ци окри вљу ју срп-
ске са ве зни ке, осо би то Ру си ју. У том сми слу, за те му ко јом се ба ви мо, 
ка рак те ри стич но je оно што je Ла лић по сред ством сво га ју на ка ка зао 
у ро ма ну Гле да ју ћи до ље на дру мо ве, a та мо чи та мо: „У за ма гље ном 
Пе тро гра ду, на за ле ђе ној Не ви, 3. фе бру а ра 1914, на кон фе рен ци ји цар-
ских ру ских ђе не ра ла, ми ни ста ра и др жав них са вјет ни ка, гдје се рас-
пра вља ло о суд би ни са ве зни ка на Бал ка ну - скро је на je цр на ка па Цр ној 
Го ри, као што њеном име ну при ли чи. Ту се са вјет ник кнез Тру бец кој 
сло жио с ми шље њ ем ше фа ђе не рал шта ба Ши лин ског „да je јед на ја ка 
цр но гор ска вој ска за нас (Ру се) не по жељ на”. Њего во je ми шље ње би ло 
да би се ја чи на цр но гор ске вој ске мо ра ла та ко од мје ри ти да je Ср би ја 
мо же ис ко ри сти ти у слу ча ју ну жде, али да са ма бу де су ви ше сла ба да 
пре ду зме ма ка кве са мо стал не опе ра ци је.”67 С ослон цем на по ли ти ку 
Ру си је пре ма Ср би ји и Цр ној Го ри je и од нос ср би јан ских вла сти пре ма 
мла де жи из Клу ба сту де на та, о че му Пе јо Гру јо вић у ро ма ну За точ ни ци 
ка же: „У ства ри, до био Бе о град до зво лу од Ру са, вје ро ват но и пре по-
ру ку, да се игра с Цр ном Го ром као мач ка с ми шем. Кад му за тре ба да 
по пра ве од но се с Це ти њ ем, он нас „на ли јеп на чин” раз ју ри на че ти ри 
стра не сви је та, пa кад му се опет прох ти је...”68 У Рат ној сре ћи ка же се: 
„... С Па ши ће вим до ла ском на власт, Цр на Го ра (je) све ви ше гу би ла, a 
Ср би ја до би ја ла ми лост ру ског дво ра и вла де.”69 Ру си ја, цар ска и бо-
љар ска „тој Ср би ји тој ра ди кал ској, чар шиј ској и ши ћар џиј ској, пре да је 
на шу Цр ну Го ру на не ми лост a не на ми лост”, та ко ка же ју нак ро ма на 
За точ ни ци.70

64 Исто, 229.
65 Заточници, 54, 145.
66 Гледајући доље на друмове, 389.
67 Исто,50.
68 Заточници, 33.
69 Ратна срећа, 318.
70 Заточници, 25
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Кра јње оп ту жу ју ћу до ку мен та ци ју о по на ша њу Ср би је пре ма Цр-
ној Го ри, Ла лић je по сред ством ју на ка Пе ја Гру јо ви ћа, пре до чио у ро ма-
ну До кле го ра за зе ле ни. У том до ку мен ту су ко ри је ни по на ша ња ср би-
јан ских вла сти пре ма Цр ној Го ри током Пр вог свјет ског ра та. Али, и у 
дру гим, Ла лић ка же: „Већ у ср би јан ском рат ном про гра му Цир ку лар ној 
но ти од 4. IX 1914, ре че но je: „1) да je на Бал ка ну по треб на јед на ја ка 
цен трал на др жа ва ра ди очу ва ња бу ду ћег ми ра на Бал ка ну и у Евро пи, 
2) да та др жа ва тре ба да бу де Ср би ја са Бо сном, Хер це го ви ном, Вој-
во ди ном, Дал ма ци јом, Хр ват ском, Ис три јом и Сло ве нач ком...” Пи шчев 
ко мен тар до ку мен та je сље де ћи: „Цр не Го ре, као што се ви ди, не ма у 
том на бра ја њу - ни је слу чај но за бо ра вље на, но на мјер но осу ђе на да се 
из бри ше као не по треб на и по то пи за бо ра вом. У то ме су се сви сла га ли, 
пре ћут но или до го вор но - не са мо он да шњи ве ли ко срп ски про фе со ри 
но и ка сни ји исто ри ча ри, Ћо ро ви ће ви ђа ци...”71

Ла ли ће ви ју на ци ис ти чу да je у скла ду са спо ме ну том де кла ра-
ци јом би ло и по на ша ње ср би јан ских вој них вла сти пре ма вој сци Цр не 
Го ре током Пр вог свјет ског ра та. Ha јед ном мје сту у ро ма ну За точ ни ци 
ка же се: „Вој во да Пут ник чи нио je ко ли ко се мо гло да Цр ну Го ру ли ши 
вој ске: на његов за хтјев, a пo дик та ту ве ли ких са ве зни ка, од ре ђе но je 
да дви је тре ћи не цр но гор ске вој ске опе ри шу пo Сан џа ку и пo Бо сни те 
да бра не За пад ну Ср би ју a не Цр ну Го ру.”72 Ми сао се од но си на пе ри од 
Пр вог свјет ског ра та, али je слич на ат мос фе ра вла да ла и у прет ход ном 
раз до бљу.

За ни мљи ва је ствар ко ли ко Ла ли ће ви ју на ци под ва ја ју по на ша ње 
ср би јан ских ве ли ка ша од осје ћа ња ма се, пу ка, на ро да. По пут Њего ша 
и Ла лић оп ту жу је ве ли ка ше за не фер по на ша ње ка ко Ср би је пре ма Цр-
ној Го ри та ко и вој них вла сти ср би јан ских и пре ма Цр ној Го ри и пре ма 
њеној вој сци. У ро ма ну За точ ни ци je по гла вље Бра ћа u не бра ћа у ко ме 
иде ри јеч о опе ра ци ја ма вој ске на под руч ју Де ча на и Ђа ко ви це, током  
Бал кан ског ра та и од но си ма из ме ђу ср би јан ских и цр но гор ских вој ни-
ка, с јед не стра не, и ве ли ка ша, с дру ге. Ла ли ћев ју нак при ча: „Уско ро 
смо угле да ли и бра ћу из Дрин ске ди ви зи је с ду го у хим шај ка ча ма на 
гла ва ма. Ha оба ла ма рје чи це Кре не на ста ве ли ко упо зна ва ње, ру ко ва-
ње и тап ша ње, га ла ма, љу бље ње, ча шћа ва ње - као да смо се с бра ћом 
из Ср би је од у ви јек лич но зна ли и над ме та ли у љу ба ви. Скло пи ше се 
и трај ни ја при ја тељ ства пo не схва тљи вим за ко ни ма при вла че ња - не-
гдје се на ђу пo слич но сти или пo срод ној про фе си ји, на дру гој стра ни 
су прот не при ро де ста ну да се ди ве јед на дру гој...” Аутор да ље при ча 
ка ко се вој ни врх ср би јан ски од но сио пре ма су сре ту вој ски и за хла ђе њу 
71 Докле гора зазелени, 212.
72 Исто, 213.
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од но са и по за ди ни та квог по на ша ња. Он ка же: „Ta љу бав ду го не по-
тра ја: по ква ри ше je „ве ли ка ши”, као ва зда, као сву да - јер они дру го не 
уми ју. Нај ви ше je за му тио ко ман дант Дрин ске ди ви зи је, не ки пу ков ник 
Па у но вић, ла жним из вје шта јем да je њего ва ди ви зи ја са ма за у зе ла Ђа-
ко ви цу, a да су Цр но гор ци тек ка сни је до шли на свр шен по сао... То ме 
je до лио и ко ман дант Ибар ске вој ске, ге не рал Жив ко вић - ко ји се пр во 
био по го дио са сер да ром Јан ком Ву ко ти ћем да се ва рош по ди је ли као 
што je ри је ка ди је ли, те да ср би јан ска вој ска др жи де сну a цр но гор ска 
ли је ву оба лу Кре не, али се ка сни је по пи шма нио и у из вје шта ју сво јој 
Вр хов ној ко ман ди на пи сао да Цр но гор ци ни је су уче ство ва ли у осва ја-
њу Ђа ко ви це („ушли су без ијед не пу шке у ва рош и опљач ка ли je...”) и 
да их тре ба ис ти сну ти не са мо из Ђа ко ви це но из чи та ве Ме то хи је, за то 
што je Ме то хи ја „нео бич но плод на, на во дњ е на мно гим ре чи ца ма ко је 
се с пла ни на ста чу у рав ни цу...” Мно го му се би ла сви дје ла Ме то хи ја, 
ре као бих да je ту имао и не ке сво је лич не пла но ве, те je за то пред ла гао 
из вје сну трам пу: да се, ако друк чи је не мо же, у на кна ду за Пећ и Де ча не 
Цр но гор ци ма усту пи чи та ва до ли на Ли ма и Увац са Сје ни цом и Но вом 
Ва ро ши до Ја во ра!...”73 Ла лић на гла ша ва да je тај рат по чео да ми је ња 
ли це и оби ча је на тај на чин што су се про би ли до би џиј ски апе ти ти, 
због ко јих су по че ли да се по ја вљу ју не спо ра зу ми ме ђу са ве зни ци ма с 
раз ли чи тим ин те ре си ма. Ли ни ја ис ти ски ва ња Цр но го ра ца из Ме то хи је 
je на ста вље на. Вр ху нац не тр пе љи во сти до стиг нут je у од но си ма из ме-
ђу ср би јан ског ге не ра ла и ге не ра ла цр но гор ске вој ске (ко ман дан та на 
од но сном под руч ју). У ро ма ну се ка же: „Ha то je ко ман дант ср би јан ске 
Тре ће ар ми је, ге не рал Бо жа Јан ко вић, по слао из При зре на офи цир ску 
па тро лу на ко њ и ма с пи смом да Ве шо вић од мах по ву че сво је људ ство 
из ре о на пред у зе те ак ци је по што при па да те ри то ри ји Ср би је. Уко ли ко 
се не по сту пи пo за хтје ву, у пи сму се при је ти ло упо тре бом си ле!... Пу-
ца ју ћи од би је са, Ве шо вић je вра тио сво ју екс пе ди ци ју у Ђа ко ви цу, a 
он да сро чио од го вор на пи смо: „... ка ко не же лим да се про ли је ва брат-
ска крв, вра тио сам вој ску на зад, a ге не ра ла по зи вам на дво бој и да од-
ре ди мје сто дво бо ја...”74

На ста вља ју ћи кри ти ку од но са ср би јан ских вој них вла сти пре ма 
цр но гор ској вој сци током Бал кан ског ра та, Ла ли ћев ју нак пре до ча ва 
став срп ске вр хов не ко ман де у бор ба ма за Ска дар. Вој во да Пут ник je на 
уда ру кри ти ке Пе ја Гру јо ви ћа. Аутор ка же: „На чел ник срп ске Вр хов не 
ко ман де, вој во да Пут ник, не до пу сти на шем Ис точ ном од ре ду да к Ска-
дру по ђе до ли ном Дри ма. У ар хи ви je про на ђе но на ре ђе ње ко је je из дао 
ко ман дант Тре ће ар ми је: „По ну ду Јан ка Ву ко ти ћа да за јед нич ки опе ри-
73 Заточници, 143.
74 Исто, 146.
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шу на ши де ло ви у прав цу Ље ша и Дра ча од би те са из го во ром да за то 
не ма те ни ка квог на ло га...” Би ја ху жед ни мо ра - та ко je гла сио ко мен тар 
Ла ли ће ва ју на ка.75 Ла ли ћев ју нак по но вио je ту ми сао и при пре ла ску 
цр но гор ске вој ске пре ко Бо ги ће ви це у но ћи 12. XI 1912. ко ја je Цр но-
гор ци ма узе ла „осам де сет и два жи во та уз још че тр де сет бо ле сни ка.” 
To je би ла и нај те жа ноћ жи во та Пе ја Гру јо ви ћа. На во де ћи Пут ни ко ву 
го рњу ре че ни цу, Ла ли ћев ју нак за кљу чу је: „Мо жда слав ни рат ник и вој-
во да ср би јан ски Ра до мир Пут ник ни кад ни је ни до знао ко ли ко je Цр но-
го ра ца спа ко вао јед ном је ди ном ре че ни цом.”76 Ту жна je и сли ка оста та-
ка цр но гор ске вој ске по сли је пре ла ска пла ни не: „Дру гој би се вој сци”, 
ка же Ла ли ћев ју нак, „да ло ба рем ча ја без ше ће ра, или да се длан за гри је 
вре лом гу ком ка ча ма ка - на ма ни шта!... Мо ра да смо ка жњ е на вој ска, 
по ра же на, омра же на, јад на вој ска по ку њ е на, ко ја je сво је ко ње и то по-
ве и то ва ре му ни ци је, дво пе ка и су вог ме са, по си ја ла пo пла ни ни, пa 
су за то од ње ди гли ру ке и на род и ко ман дан ти.”77 Из па ко сти и љу бо-
мо ре ко је ка ко су се по на ша ли ср би јан ски ве ли ка ши пре ма цр но гор ској 
вој сци на Бре гал ни ци, о че му Ла ли ћев ју нак ин фор ми ше у ро ма ну За-
точ ни ци. „Ма ло по сли је, ка же се, дру гу бри га ду упу ти ше на Пла ви цу, 
тре ћу пре ма Ле снов ском ма на сти ру, a че твр та je по ста вље на на Цр ни 
врх. Сју тра дан je на ша бри га да упу ће на пре ко Све тог Ни ко ле на Са ри 
Хам за ли, у Тре ћу ар ми ју. Ота да се јед но ври је ме ни је смо ви ђа ли, пa смо 
се та ко за же ље ли јед ни дру гих. Из гле да ло je, пa ми се то и да нас чи ни, 
да су се не ки ср би јан ски ђе не рал штаб ни ве ли ка ши при бо ја ва ли да се 
Цр но гор ска ди ви зи ја мо же ис та ћи и њен ко ман дант про сла ви ти ви ше 
од њих, пa joj за то ни је су да ли да оста не у цје ли ни. Сер дар Јан ко се кат-
кад ту мац не, ви ше га не ма но што га има, те ме ђу на ши ма по ђе при ча: 
„Из гу био нас je на кар та ма ви ше се ни шта не пи та...”78 По при ча њу Ла-
ли ће ва ју на ка цр но гор ска вој ска оста вље на je на од ре ђе ном по ло жа ју 
да са „сво јих че тр на ест ба та љо на и дви је ба те ри је из др жи тро днев ну 
бор бу про тив три де сет и де вет бу гар ских ба та љо на с осам ба те ри ја.” 
При чу о Цр но гор ци ма и од но су Ср би ја на ца пре ма њима на Бре гал ни ци 
за кљу чу је: „Кад по гле дам те хар ти је, не мо гу се од бра ни ти од по ми сли 
да je не ком од тих ве ли ка ша би ло ста ло да уву че Цр но гор ску ди ви зи ју у 
шкри пац из ко јег се не ће из ву ћи.”79

Ла лић je, по сред ством Пе ја Гру јо ви ћа, с уоч љи вом гор чи ном и да-
ље при ка зи вао од нос ср би јан ских ве ли ка ша пре ма Цр ној Го ри и њеној 

75 Ибид.
76 Исто, 245.
77 Исто, 246.
78 Исто, 348.
79 Исто, 357.
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вој сци, не устру ча ва ју ћи се да исти ну са оп шта ва у њеној ки се ло сти и 
опо ром уку су. Иако мра чан у сли ка њу тих од но са, он ни је зло на мје ран, 
не из ми шља, пре до ча ва фак та и до но си објек тив не за кључ ке. Рат ни 
усло ви ка кви су вла да ли у дру гом де се тље ћу два де се тог ви је ка пру жа-
ју Ла ли ћу и њего вим ју на ци ма оби ље гра ђе за ана ли зу мо рал них на че-
ла и њихо ву прак тич ну при мје ну у од но си ма брат ских на ро да ка квим 
су се сма тра ли Ср би и Цр но гор ци и њихо ве вој ске. Уоп шта ва ју ћи јед ну 
сли ку са те ре на, Пе јо Гру јо вић ка же: „За бра ћу нас ни је су сма тра ли, 
бра ће они ни је су има ли, ни ти су зна ли шта упра во зна чи тај фол клор ни 
тер мин из хри шћан ске ми то ло ги је, али бје ху већ при ми ли цир ку лар но 
пи смо из цен тра ле ко је je гла си ло от при ли ке ова ко: „Ако Цр но гор ци 
не што тра же, на ћи из го вор да им се не да; кад не ма по год ног из го во ра - 
од ла га ти до Ку ко ва да на че ка ју ћи одо бре ња од над ле жних уста но ва...” 
Ка ко je у кон крет ној си ту а ци ји ри јеч о по шиљ ци Цр но гор ци ма, Пе јо 
на ста вља: „За мо ли ли смо их да нам усту пе дио не ког од сво јих ма га ци-
на у про стра ној сло бод ној зо ни на Ду ду ла ру крај Со лу на - да смје сти-
мо, за крат ко ври је ме, на мир ни це из Ру си је, при је но их уто ва ри мо на 
бро до ве. Има ли су при пре мљен од го вор: пи та ће за одо бре ње, али му се 
не тре ба на да ти - пу ни су им ма га ци ни, мо ра ће и са ми да из нај ме не ке 
дру ге про сто ри је... To нас je пр во раз о ча ра ло, пa и на љу ти ло, јер су и 
Гр ци но са чи у лу ци зна ли да код Ср ба има пра зних шу па и ба ра ка.”80 У 
на став ку Ла ли ћев ју нак из но си суд би ну дру ге гру пе цр но гор ских љу-
ди, упу ће них у дру го мје сто с истим ци љем да се Цр ној Го ри до ста ви 
по моћ. Та мо je и за пре па шћу ју ћа оп ту жба са бо та же ср би јан ских вла-
сти оно га што je тре ба ло учи ни ти и чу ђе ње цр но гор ског за пи си ва ча да 
се не што та ко мо гло до го ди ти у од но си ма Ср би је и Цр не Го ре. Пе јо 
Гру јо вић за пи су је: „Ипак - ми смо бо ље про шли не го на ши са пут ни-
ци Пе тар Ба на ше вић и Пе тар Ни ке зић ко ји су по шли за Пра хо во. О 
њихо вом пу то ва њу сам ту ско ро на шао за би ље шку у днев ни ку Ри ста 
По по ви ћа, он да шњ ег чла на вла де Цр не Го ре. Под да ту мом 11. VI 1915. 
та мо пи ше: „До шао те ле грам од Ми тра” (Мар ти но ви ћа, ко ји je он да 
био де ле гат Цр не Го ре у Пе тро гра ду) у ко је му се ка же да je про тест до-
шао из Пра хо ва на ру ску ко ман ду: да она мо ни је су сти гли на ши де ле-
га ти, ни ти има ко ро бу при ми ти. Ме ђу тим, ми за лу ду де ле га те по сла ли 
на ври је ме, a Ср би ја их за др жа ла у Ни шу - ни је им да ла про пу сни цу 
за да ље. Про сто ра де не ка ко чуд но ва то, да мо ра чо вјек по су мњ а ти у 
њихо во брат ство и њихо ву искре ност...”81 Нај те жи су за „нас бра ћа из 
Ниш: стал но нас код Ру са па њ ка ју и ту жа ка ју, a си гур но и код дру гих 
са ве зни ка - са мо што нам дру ги не ка зу ју, но го ми ла ју” - та ко гла си 
80 Докле гора зазелени, 203.
81 Исто, 204.



311Лалићево виђење бившег уједињења и српско...

јед на оп ту жба Ла ли ће ва ју на ка ср би јан ских пред став ни ка у кон так ту 
са Цр но гор ци ма.82

У раз го во ру дво ји це ју на ка о рат ном са ве зни штву Ср ба и Цр но-
го ра ца, је дан од њих ка же да би Ср би „да нас ви ше во ље ли да ни је смо 
(са ве зни ци). И пла ти ли би да се ота ра се „са ве зни штва.”83 Чу де ћи се тој 
из ја ви, ју нак пи та „зар je та кав на род та мо?” на шта je до био од го вор: 
„На род има сво га по сла и увје рен je да све иде ка ко се мо ра. На род им 
je ка сва ки на род, го ми ла јед на сва ко ја ка - има да слу ша шта му се ка-
же и да ћу ти као ма зга. Ла ко би смо се на го ди ли са на ро дом, но се та мо 
ис при је чио Шај лок с бра дом, a има сло жне са рад ни ке - куд он okom, 
они ско ком. Хтје ли би све да под вла сте и при сво је, да свак игра ка ко он 
за сви ра... И се бич ни су, без об зир ни, ла жа ви су, па ко сни су - по ли ти ка... 
За пе ли су да нас од гур ну на су прот ну стра ну, a на ши се ус ко пи сти ли 
да се не да ју. Ето та ко, бо ри мо се на два фрон та, a не ма мо спре ме ни за 
је дан... И ја чи су...”84 Ди ја лог ко ји ју на ци во де освје тља ва ка ко од но се 
та ко и аспи ра ци је. За јед но га ју на ка за пи си вач ка же: „По ме ну су ко бе 
око Ђа ко ви це и подсмјех ну се: ста ло им je до Ђа ко ви це, јер до кле нам 
њу не от му, не мо гу нам од у зе ти ни Пећ, ни Де ча не, ни Па три јар ши ју, a 
на у ми ли су да их оду зму: тре ба им то, ста ри не су и све та мје ста и мо же 
што шта да се за ра ди и ућа ри. Сад су ве ли ку џе ву ди гли око Ска дра: кри-
во им je што су на ши по но во Ска дар за у зе ли, a ни је им кри во што су они 
у Ти ра ни, ни што су Гр ци Епир за у зе ли, ни што су се Та ли ја ни ува ли ли 
у Ва ло ну. Иста ло ги ка вла да и у Бо сни. Узе ли су нам Сан џач ку вој ску, 
ћи ли ма ју je и мла те њоме ка ко им кад тре ба, a при то ме за ми шља ју да та 
на ша вој ска има стал но да мо сти с бр да на бр до и с пла ни не на пла ни-
ну. Пу сти ли би je и пo обла ци ма, са мо да не си ла зи у до ли не. Ако си ђе 
гдје je рав но, оп ту же je да je не по слу шна, али ако ус пут осло бо ди ва рош 
не ку, Го ра жде, Фо чу, Ро га ти цу - за њих je то увре да Ср би је, пa и зло чин 
-ту по чи ње сва ђа с при је тњ а ма ја чом си лом...”85

При ка зу ју ћи срп ско - цр но гор ске од но се у рат ним усло ви ма Ла-
лић се за др жао и на про јек ту из гра дње пу та ко ји би спа јао Пећ с Ан-
дри је ви цом, пo ко јем би би ла по ста вље на де ко виљ ска пру га. О то ме он 
на ши ро ко пи ше у ро ма ну До кле го ра за зе ле ни. Друм je био зна ча јан с 
об зи ром на до ста вља ње хра не из гла дњ е лој Цр ној Го ри, a при сти за ла би 
из ру ских ма га ци на. „Из гра дњ ом те пру ге скре ну ло би се снаб ди је ва ње 
Цр не Го ре на без бјед ни ји су во зем ни и кра ћи пра вац: Па ра ћин - Ско пље - 
Ко сов ска Ми тро ви ца - Пећ -Ан дри је ви ца. Ти ме би от па ла со лун ска ста-
82 Исто, 243.
83 Исто, 226.
84 Ибид.
85 Исто, 227.
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ни ца и ци је не грч ких бро до вла сни ка и за сје де њемач ких и аустриј ских 
под мор ни ца.”86 Ра чу на ло се да би пру га би ла го то ва за два мје се ца. У 
ве зи са пру гом је дан од ју на ка ка же: „Не ма двје ста ки ло ме та ра од Ми-
тро ви це до Ан дри је ви це, a ми пра ви мо дви је хи ља де и не што ви ше, све 
пo ску пим и ри зич ним пу те ви ма ђе нам по ла мо же оти ћи у си ње мо ре.”87 
Из гра дњу дру ма (ви ди се из Гру јо ви ће вих за пи са) при по мо гле би Ру си ја 
и Ита ли ја. „Алат за рад ни ке, ре че Ди кја ри, при пре мљен je и че ка у лу ци 
Ли вор на.” Рат ни за ро бље ни ци су би ли обе ћа ни за рад ну сна гу. И баш 
кад je из гле да ло да ће ствар кре ну ти с мр тве тач ке, ја вље но je с Це ти ња 
да су пре го во ри у Ни шу про па ли. Ре че но je да je срп ска стра на уста ла 
с из ја вом да ме ђу на род но пра во за бра њ у је упо тре бу за ро бље ни ка за ра-
до ве. Ко мен тар то га je: „To je од ба че но - не што je Па ши ћу то ли ко ста ло 
до ме ђу на род них кон вен ци ја, умио их je он из и гра ти кад год му je за тре-
ба ло, но што хо ће да на па ко сти Цр ној Го ри и да из глад ни ону не срећ ну 
њену вој ску.”88 Ha на по ме ну јед но га ју на ка да Ср би ја тре ба да по мог не 
из гра дњу дру ма, дру ги ју нак се уми је ша у ди ја лог и ка же: „Знаш ли кад 
би Ср би ја при ста ла да по мог не?... Кад би смо на шли вје што га чо вје ка 
ко ји би Па ши ћа и кра ља Пе тра, и још не ке од оних го ре, на вјешт на чин 
уби је дио да ће тај пут ур ни са ти Цр ну Го ру. Си гур но би он да при ста ли, и 
не би пи та ли шта ће да ко шта. Али та квог вје штог не ма. Ни у Ср би ји се 
ни је ро дио ко би Ба ју упу тио у том прав цу, a не у ма лој Цр ној Го ри...”89

У сли ка њу од но са Ср би је пре ма Цр ној Го ри Ла ли ћев ју нак je на 
јед ном мје сту у ро ма ну До кле го ра за зе ле ни ука зао и на фал си фи ко ва-
ње исто риј ске исти не еда би се по сти гли тра же ни ефек ти. При мјер за 
то на шао je у срп ској зва нич ној исто ри о гра фи ји, пер со ни фи ко ва ној у 
лич но сти Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и њего вом пи са њу исто ри је. Taj Ла ли-
ћев ју нак са оп шта ва: „Kao што су Тур ци у Со лу ну сво ју му чи тељ ску и 
џе лат ску Кан ли-ку лу офар ба ли би је лом бо јом и на зва ли je Бе ас-ку ла, 
Лев кос - пир гос, та ко су не ки исто ри ча ри - при дво ри це и ка ри је ри сти, 
цр ном бо јом пре ма за ли исто ри ју Цр не Го ре и та кву je за вје шта ли бу ду-
ћи ма. У том прав цу je по нај да ље за бра здио Ћо ро вић Вла ди мир у На-
род ној ен ци кло пе ди ји Ста но је ви ћа гдје je дао сље де ћи ре зи ме:

„Ка пи ту ла ци ја Ц.Г. по ни зи ла je Ц.Г. и из лу чи ла je из ре да пра вих 
са ве зни ка. Да то ока ју Цр но гор ци су чим су до би ли при ли ку 13. 11. 1918, 
по сли је сло ма Аустри је, свр гли ди на сти ју Пе тро ви ћа и кра ља Ни ко лу с 
вла сти и про гла си ли ује ди њ е ње са Ср би јом и оста лим су пле ме ни ци ма.”

Ко мен тар Ла ли ће ва ју на ка гла си: „Ето ка ко je Ћо ров по то мак, за-
тво рив ши оба ока да не по гле да до ку мен те и да не ви ди она гро бља пo 
86 Исто, 220.
87 Исто, 193.
88 Исто, 229.
89 Исто, 193.
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Цр ној Го ри, швап ска и на ша, пре ви дио сва стра да ња и бо ји шта и ју на-
штва ко ја су се огла ша ва ла до кра ја ра та, ис кљу чио нас из ре да „пра вих 
са ве зни ка” и све нас та ко, чи тав на род, про гла сио за не пра ве, то јест за 
ла жне са ве зни ке, за ка пи ту лан те и гре шни ке - по кај ни ке...”90

Ла лић je са по себ ном ан га жо ва но шћу сли као од нос срп ског по-
ли тич ко - вој ног вр ха, ко ји су чи ни ли Па шић - Пут ник - Пе шић, пре ма 
Цр ној Го ри и по сље ди ца ма њихо ве по ли ти ке у вој сци и цр но гор ској 
др жа ви. Има сар ка зма у Ла ли ће ву сти лу при сли ка њу Пе тра Пе ши ћа, 
Ср би јан ца, што му у „лу кав ству ни сам књ аз Ни ко ла ни је био ни до ко-
ље на...” или при по на вља њу на дим ка Шај лок, ко јим je име ном је дан од 
ју на ка про зе на звао Ни ко лу Па ши ћа. На ла зе ћи за сход но да по ри је кло 
име на и па ра лел ност об ја сни чи та о цу, Ла ли ћев ју нак ка же: „... мо ју па-
жњу при ву кло je то што je Па ши ћа на звао Шај ло ком. До ста je ши рок 
ди ја па зон не згод них љу ди ко је ола ко упо ре ђу је мо са ју на ком Шек спи-
ро ве дра ме, пa сам по ми слио да je и ту сли чан слу чај - до шло му с но ге 
да од ско ке на пра ви па ко сно упо ре ђе ње ко је у ства ри не од го ва ра. Шај-
лок je че ља де ко је хо ће да се осве ти за по ни же ња, те да том осве том 
из ли је чи сво је осје ћа ње ма ње ври јед но сти - a наш Ба ја с ду гом бра дом 
не ма за шта да се све ти Цр ној Го ри.. .”91

По Ла ли ће вом про су ђи ва њу извјесна одје ве ност цр но гор ске вој-
ске током ра то ва у дру гом де се тље ћу два де се тог ви је ка („мно го нам ша-
ре на бје ше вој ска око Лов ће на, a ни шта ма ње око Гра хо ва”) по сље ди ца 
je би ла ко ли ко до ма ћег (др жав ног) си ро ма штва то ли ко и ло шег са ве-
зни штва са Ср би јом, чи ји je но си лац био Па шић. Пра ве ћи алу зи ју на 
ша ре ни ло одје ће цр но гор ске вој ске, Ла ли ћев ју нак Пе јо Гру јо вић ка же: 
„Би ло би нас ви ше у тим ва тро га сним уни фор ма ма: Фран цу зи су јед ном 
би ли на у ми ли да сву цр но гор ску вој ску обу ку у по лов не, због не че га 
шкар ти ра не уни фор ме сво јих „pom pi er”a, али нам je и ту сре ћу по ква-
рио ср би јан ски вој ни ата ше, пу ков ник Ду шан Сте фа но вић. По упут ству 
сво је вла де, пу ков ник je пред у зео и успио да увје ри фран цу ску ко ман ду 
и ми ни стар ства, пa нај зад и ру ског вој ног ата шеа Игњ а ти је ва у Па ри зу, 
да Цр на Го ра има са мо 30.000 вој ни ка!... Љу ти на та квог са ве зни ка, ко ји 
не са мо што je не јак, но још и да је кри ве по дат ке, Фран цу зи су од мах 
пре ки ну ли да ље да ва ње одје ће и ка ба ни ца. Уза луд je по сли је то га Пе тар 
Пла ме нац про те сто вао код фран цу ског и ру ског по слан ства и код ср би-
јан ског Га ври ло ви ћа, ви тла ју ћи по да ци ма о број ном ста њу цр но гор ске 
вој ске (око 50.000 са ре гру ти ма) - ни пр ви пут, ни по сље дњи, ја ча би 
лаж но исти на, a слав на вој ска цр но гор ска оста бо са и дро њ а ва.”92

90 Исто, 209.
91 Исто, 230.
92 Исто, 198.
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Ла ли ћев ју нак из но си низ оп ту жби на ра чун Па ши ће ва мо ра ла, 
из ме ђу оста лих и да je био са рад ник у слу жби ру ске тај не по ли ци је. 
Њего во жи вот но дје ло би ло je „кра љев ство Ср ба над оста лим Ју го сло-
ве ни ма”. Ми се за др жа ва мо на њего вим од но си ма пре ма Цр ној Го ри и 
Цр но гор ци ма. „Да не за бо ра вим на че му сам - по чео сам о одје ћи”, ка-
же Ла ли ћев ју нак и на ста вља: „Па шић je тра жио од са ве зни ка по моћ у 
нов цу за Ср би ју и Цр ну Го ру - да из др жа ва ју вој ску. До био je - не са мо 
по моћ, но и овла шће ње да он нов цем рас по ла же и од ре ђу је ко ли ко ће 
ко ме да ти. И од ре дио je „пра во као бог”: цр но гор ском вој ни ку - за хра ну 
и оди је ло и обу ћу - пo је дан и пo ди нар днев но, a ср би јан ском вој ни ку за 
исте по тре бе, пo се дам ди на ра на дан. Од са ве зни ка je Па шић но вац до-
био у зла ту, али Цр ној Го ри зла та ни је дао ни да ви ди, са мо па пир. Кад je 
вла ди Цр не Го ре за тре ба ло 500.000 ди на ра у зла ту (да по ша ље де ле га те 
у Аме ри ку да би до ве ли не ке од на ших пе чал ба ра да нам фрон то ве по ја-
ча ју). Па шић je узај мио, али су за то мо ра ли да пла те 750.000 у па пи ру... 
Па шић je се би дао пра во да за др жи но вац ко ји су сла ли ју го сло вен ски 
рад ни ци из Аме ри ке, пре ко кон зу ла Ми ха и ла Пу пи на Цр но гор ском цр-
ве ном кр сту. Taj но вац je тра жи ла вла да цр но гор ска пре ко ср би јан ског 
по сла ни ка на Це ти њу Ми ха и ло ви ћа, и ни кад га ни је до би ла... Ha пр ви 
по глед ре кло би се: ши ћар џи ја, или оно не што го ре. Је сте и то го ре, али 
с кон цеп ци јом: јер и Па шић je при па дао ши ро ком пле ме ну је сен бе го ви-
ћа. О то ме je Пе тар Пла ме нац у Но вој Евро пи пи сао 1926: „Г. Па шић нам 
je 11. ју ла 1914. за хва лио и увје ра вао нас (вла ду Цр не Го ре та да шњу) да 
ће ди је ли ти брат ски с Цр ном Го ром све оно што Ср би ја има. Ме ђу тим, 
њего ва je на кло ност пре ма на ма тра ја ла рав но се дам да на. Чим je Ве-
ли ка Бри та ни ја ушла у рат про тив Аустро - Њема ца, те се пред ви ђа ла 
по бје да на на шој стра ни. Г. Па шић нам je по ка зао да не же ли ви ше на шу 
по моћ, ни на ше дру штво, јер ни је же лио по дје лу у дво је ју го сло вен ских 
кра је ва аустриј ске ца ре ви не. Oд то га ча са цје ло ку пан његов paд те жи о  
је за  ун иш те њ ем Цр не Го ре...”93

По оцје ни Ла ли ће вих ју на ка „Па ши ћи и Про ти ћи су ис ко ри сти ли 
за сво је тре нут не ин те ре се гру пи цу (цр но гор ских) ђа ка из си ти јих по-
ро ди ца ко ја je по сли је то га жр тво ва на”,94 при че му се, вје ро ват но, ми-
сли на већ спо ми њ а ни Клуб сту де на та у Бе о гра ду. A бу ду ћи да je за ср-
би јан ске ве ли ка ше по сто ја ње Цр не Го ре би ло ко шмар, ру ске по бје де у 
Кар па ти ма „на ду ле су Па ши ћа с дру штвом на да њ и ма да je по бје да пред 
вра ти ма, при то ме им je зи ну ла пра зни ца да ту по бје ду на Бал ка ну са ми 
они ис ко ри сте, a не да ди је ле с Ни ко ли цом. У Па ри зу су про тив пла на за 
осло бо ђе ње Бо ке при до би ли при је све га ру ског вој ног ата шеа Игњ а ти-
93 Исто, 199.
94 Заточници, о. ц. 24.
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је ва, пла ше ћи га фран цу ским при су ством и ути ца јем ко ји би се из Бо ке 
ши рио, a за тим и Фран цу зе уби је ди ли да je цр но гор ска вој ска ма ле на, те 
да им не ће мно го по мо ћи.” У за кључ ку те ми сли je кон ста та ци ја: „И за-
и ста je ма ле на би ла, кад су joj узе ли дви је тре ћи не и од ве ли к Ви ше гра-
ду.”95 Па шић je био у игри при ре жи ра њу са стан ка цр но гор ског прин ца 
Пе тра с аустриј ским офи ци ром не би ли се Цр на Го ра оп ту жи ла за се-
па рат не кон так те с Аустри јом, за јед нич ким не при ја те љем Цр не Го ре и 
Ср би је.96 Ла ли ћев ју нак Па ши ће ву ак тив ност пре ма Цр ној Го ри свео je 
у за кљу чак: „Не да Шај лок пут пре ко Ча ко ра. Не да Шај лок да стиг не 
жи то Цр ној Го ри, бо ји се да би окри ла ти ла. На у мио je да нас гла ђу да ви 
и на тје ра на пре да ју... Ma не ка га, не ка, мо гло би му се окре ну ти да се 
по ка је шта учи ни...”97 По сље дња ми сао je ту жно пред ви ђа ње жа ло сног 
од сту па ња ср би јан ске вој ске пре ма ју гу током Пр вог свјет ског ра та.

Срп ско - цр но гор ске од но се у дру гој деце ни ји 20. ви је ка ре пре-
зен то вао je у Цр ној Го ри пу ков ник Пе тар Пе шић. Из за би ље жа ка Ла-
ли ће вих ју на ка ви ди се да je он био ис ту ре на Па ши ће ва ру ка, ко ја je на 
чел ној по зи ци ји цр но гор ске вој ске ре а ли зо ва ла по ли ти ку срп ске вла де 
и њене вр хов не ко ман де. Јед на лич ност у ро ма ну Рат на сре ћа ка же да 
нас je „фа мо зни Пе тар Пе шић ску по ко штао”,98 при че му има на уму 
његов рад и по сље ди це ра да. По оцје ни Ла ли ће вих ју на ка „Пе тар Пе-
шић je го ди не 1914. био по слан из Ср би је, с пу но моћ ством са ве зни ка 
са за дат ком да во ди вој ску Цр не Го ре, да je умо ри, оша му ти и до ве де у 
ћор со как и у шкри пац у ко јем ће би ти при ну ђе на да мо ли за ми лост му-
ми ју из Бе ча и да пред њеним цукс фи ри ма по ло жи оруж је.”99 Исти ју нак 
са оп шта ва да je „Пе шић тај за да так вје што из во дио и успје шно за вр шио 
те ти ме чин ге не рал ски од кра љев ске срп ске вла де за до био.”100

Пе шић je под ва љи вао цр но гор ској вој сци код срп ске Вр хов не ко-
ман де. „Kao на мет ну ти по моћ ник на чел ни ка Шта ба Вр хов не ко ман де 
цр но гор ске вој ске, ја вљао je сво јим ше фо ви ма у Ни шу да je цр но гор ска 
вој ска не по у зда на, да не са ра ђу је на нај бо љи на чин са срп ском вој ском, 
да je до при ни је ла срп ским гу би ци ма, да je бо сан ски на род при ма не по-
вољ но, да je тре ба ста ви ти под ко ман ду Ужич ке вој ске или др жа ти окру-
же ну по у зда ни јим је ди ни ца ма ср би јан ске вој ске... Пе шић je мно ге сво је 
по вјер љи ве из вје шта је током 1914. и 1915. са ста вљао и тем пи рао пре ма 
по руџ би ни и упут стви ма сво јих стар је ши на - не да им ја вља пра во ста ње 

95 Докле гора зазелени, 218.
96 Исто, 213.
97 Исто, 391.
98 Ратна срећа, 34.
99 Докле гора зазелени, 210.
100 Ибид.
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ства ри, ко је су они мо гли зна ти и без њега, не го да Па ши ће ву ди пло мат-
ску ма ши не ри ју снаб ди је ва си ро ви ном, то јест по да ци ма и ар гу мен ти-
ма по де ше ним да код са ве зни ка ство ре цр ну сли ку о Цр ној Го ри и још 
го ре о њеној вој сци. Ha том прав цу се ни је жа ли ло тру да ни сред ста ва, 
те ко бу де имао при ли ке да при ку пи и упо ре ди ди рек ти ве и рас пи се, 
из вје шта је о из вр ши те љи ма, ре фе ра те о раз го во ри ма и ус пје си ма - има-
ће, бог ме, да се ди ви ли те ра ту ри ко јом je био про пра ћен сва ки по ку шај 
Цр не Го ре да се ис ко бе ља из не во ље.”101 Пи шу ћи о се ље њу цр но гор ске 
вој ске с по ло жа ја на по ло жај, оба вља ном „пo на ре ђе њу Вр хов ног шта ба 
(то јест пу ков ни ка Пе тра Пе ши ћа из Ср би је)” Ла ли ћев ју нак ка же да он 
не би те бор бе спо ми њ ао да не из гле да да се хва ли ше, али да су је ди ни 
раз лог то ме „из вје шта ји истог Пе ши ћа из тих да на, гдје он ка же: ,,... не 
тре ба за бо ра ви ти да цр но гор ске тру пе ни су си гур не, те за то их не тре ба 
по ста вља ти са ме на бо ку већ у цен тру на шег рас по ре да, из ме ђу на ших 
тру па...” Ла ли ћев ју нак те из вје шта је ко мен та ри ше ка ко сли је ди: „Пи-
шу ћи то, он ко ји je пра вио рас по ред, знао je та да да су ср би јан ске тру пе 
у по вла че њу пре ма Ко со ву, те да на том прав цу не ма ни ка квих дру гих 
тру па осим цр но гор ских и да са мо од њих за ви си од бра на Сан џа ка, али 
му je би ло на ре ђе но од њего ве вла де и ко ман де из Ср би је да пи ше та кве 
из вје шта је, те да има ју шта да по ка жу са ве знич ким пред став ни ци ма - да 
оцр не Цр ну Го ру, при је но joj име из бри шу...”102 Та ко нас та да „ћи ли ма-
ше и сјец ка ше Пе тар Пе шић”, ка же Ла ли ћев ју нак, „да нас за др жи што 
да ље од Ска дра док je још би ло мо гућ но сти да се од сту пи.”103

Из пи са ња Ла ли ће вих ју на ка ви ди се да je пу ков ник Пе шић био екс-
по нент срп ске по ли ти ке у Цр ној Го ри у раз до бљу Пр вог свјет ског ра та. За 
рев ност у ре а ли за ци ји те по ли ти ке, ви дје ли смо, на гра ђен je. Стра вич на 
оп ту жба на ра чун те лич но сти да та je у јед ном пре да ху цр но гор ске вој ске, 
гдје се ка же: „Сва ко о се би бри гу во ди, са мо о вој сци цр но гор ској ни ко не 
ми сли. Био je за ду жен да о на ма ми сли на чел ник на ше вр хов не ко ман де 
Ср би ја нац Пе тар Пе шић, a његов je је ди ни циљ био да из нас умор них, 
мо крих, јад них, ис ци је ди што ви ше кр ви и да нас што ја че окле ве та код 
Па ши ћа и Пут ни ка, ка ко смо не згод ни и не по у зда ни, a они ће се већ по-
ста ра ти да те кле ве те што при је стиг ну са ве знич ким ко ман дан ти ма, те да 
нам се не упу ти ни оно хра не и по мо ћи што би би ло упу ће но...”104

Иза јед ног на бра ја ња ко све од Ју го сло ве на ни је био за до во љан 
срп ском по ли ти ком и по ли ти ком срп ских ве ли ка ша, пре ма то ме срп-
ским на ци о на ли змом, a у же љи да срп ски на род одво ји од сли је пих во ђа 
101 Исто, 211.
102 Исто, 387.
103 Исто, 413.
104 Ратна срећа, 162.
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и Па ши ће ве по ли ти ке пре ма Цр ној Го ри, Пе јо Гру јо вић у ро ма ну Гле да-
ју ћи до ље на дру мо ве ка же: „Али, по ред све га то га, мо ра ли би смо Ср-
би ји за хва ли ти: учи ни ла je оно што ми дру ги ни је смо мо гли; омо гу ћи ла 
нам да се су срет не мо и из бли же оми ри ше мо у ши рем кру гу но што смо 
се мо гли на да ти. Мо жда ће нам то по мо ћи да се у сље де ћих хи ља ду 
го ди на од рек не мо бар не ких ви шко ва его и зма и не по вје ре ња, апе ти та, 
ро го ва, отро ва ко ји оме та ју удру жи ва њу...

Али ка ко на ћи на чин да се ода при зна ње Ср би ји, a да се ти ме не 
уз не су њени шо ви ни сти, и да те он да они с дру ге стра не не про гла се за 
ве ли ко срп ског хе ге мо ни сту или за не што го ре од то га?... За то ja ни шта 
не при зна јем они ма го ре, но са мо ге гу ли с опан ци ма...”105

Ла ли ће ве ми сли об у хва ће не овом те мом, ра су те пo њего вом књ-
и жев ном про стран ству, ни је су пре ви ше упа дљи ве и не дје лу ју ком про-
ми тант но као кад се на ђу на го ми ли и по сма тра ју као цје ли на. Са ку-
пље не на го ми лу оне бо ду очи и иза зи ва ју муч ни ну. Ску пља ју ћи их Ла-
лић je ана ли зи рао пси хо ло ги ју вре ме на и но си ла ца по ли ти ке у вре ме ну 
и на про сто ру. На ши зна ци чу ђе ња при Ла ли ће вом от кри ва њу исти не 
иден ти фи ку ју се за за пре па шће но шћу оних његових ју на ка ко ји у по-
ступ ци ма но си ла ца по ли ти ке ви де из о кре ну тост по ште ња и мо рал ну 
де ви јант ност. По пут Њего ша и Ла лић се око мио на ве ли ка ше ко ји на ци-
о на ли змом и на ци о нал ном су пре ма ци јом тру ју срп ско - цр но гор ске од-
но се и пле ме ни ту иде ју ује ди њ е ња и њен чин. Из два ја њ ем ср би јан ског 
ге гу ле с над ре а ли стич ким опан ци ма, ка квих „не ма ни гдје на сви је ту”, 
он je из дво јио ма су, на род, ср би јан ског се ља ка, из ве ли ка шке пси хо ло-
ги је и ге гу лу при бли жио струк ту ри сво је пси хо ло ги је, по себ но у од но су 
на иде је ко јим се овај рад ба вио. Ипак, оста је пи та ње Ла ли ће ве по зи-
ци је, у ко јој je Ла лић, чи ни се, про ти вр је чан. Има мо на  у му из ја шњ а ва-
ње Ла ли ће вог ју на ка Пе ја Гру јо ви ћа у ве зи са ује ди њ е њ ем, њего во са-
гла ша ва ње са већ на зна че ном ко мит ском ре зо лу ци јом и не у че ство ва ње 
на Под го рич кој скуп шти ни. Њего во за хва та ње у те ма ти ку ује ди њ е ња и 
срп ско - цр но гор ских од но са je нов при лог ак ту ел ној те ма ти ци ко ја je 
за о ку пља ла ду хов но би ће на ших про сто ра не са мо у пр ва два де се тље ћа 
20. ви је ка и са гле да ва њу од но са из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца у ра то ви ма 
ко је су во ди ли из истих шан че ва. Исто рич ност Ла ли ће ва пи са ња je нео-
спо ри ва као што су нео спо ри ви и умјет нич ки до се зи у тран спо но ва њу 
ми сли и осје ћа ња. Ан га жо ва ност Ла ли ће вог умјет нич ког пе ра би тан je 
еле ме нат у са гле да ва њу те ма ти ке ко јом се ба ви ла ова сту ди ја. 

105 Гледајући доље на друмове, 389.
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То ком 1945. и 1946. го ди не на те ме љи ма но вог дру штве ног по-
рет ка у Ју го сла ви ји је ус по ста вљен при вред ни си стем за сно ван на др-
жав ном вла сни штву над ве ћи ном при род них ре сур са, фа бри ка, тран-
спорт них сред ста ва и оста лих при вред них обје ка та. Из вр ше на је на ци-
о на ли за ци ја глав них сред ста ва за про из во дњу, кон фи ско ва на имо ви на 
са рад ни ка са оку па то ром, спро ве де на аграр на ре фор ма и из вр ше на се-
кве стра ци ја стра ног ка пи та ла, имо ви не ли ца ко ја су про тје ра на или из-
бје гла у ино стран ство и имо ви не чи ји су вла сни ци по ги ну ли. Имо ви на 
ко ја је ста вље на под се кве стар ни је ми је њ а ла вла сни ка, али је др жа ва 
има ла кон тро лу над том имо ви ном, ор га ни зо ва ла про из во дњу ко ри сте-
ћи се кве стри ра ну имо ви ну и узи ма ла оства ре ну аку му ла ци ју.

Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је је спро во ди ла по ли ти ку из гра-
дње со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји ко ри сте ћи те о ри ју и прак су Со вјетског 
Са ве за. Та ко се со вјетски мо дел ор га ни за ци је при вре де по чео при мје-
њ и ва ти у Ју го сла ви ји. Основ но код ова кве при вред не ор га ни за ци је је 
да су по сто ја ла три об ли ка сво ји не: др жав на, за дру жна и при ват на.Др-
жав на сво ји на је има ла при мат и њом је ди рект но пре ко сво јих ор га на 
упра вља ла власт. За дру жна и при ват на имо ви на су се на ла зи ле под кон-
тро лом вла сти а дје ли мич но и упра вља њ ем. Ства ра ње др жав не сво ји не 
од но сно др жав ног сек то ра при вре де у Ју го сла ви ји те као је спро во ђе њ-
ем про це са на ци о на ли за ци је, кон фи ска ци је, аграр не ре фор ме и се кве-
стра ци је. Ма сов на кон фи ска ци ја за по че ла је у Ју го сла ви ји на кон од лу ке 
Пред сјед ни штва АВ НОЈ-а од 21. но вем бра 1944 го ди не.1 У Цр ној Го ри 
* Аутор је асистент-истраживач у Историјском институту Црне Горе.
1 Службени лист ДФРЈ, бр 2/1945. На основу ове одлуке одузета је сва имовина Њемачке 

и њених држављана који су се налазили на територији Југославије, сва имовина лица 
њемачке народности, изузев Њемаца који су се борили у Народноослободилачкој 
војсци Југославије. Одузета је сва имовина лицима која су проглашена ратним злочи-

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007
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нај ве ћи дио др жав ног сек то ра при вре де на стао је кон фи ска ци јом. Кон-
фи ска ци ја је при сил но од у зи ма ње имо ви не без на кна де у ко рист др жа-
ве. Мо гла је би ти пот пу на, ка да се од у зи ма сва имо ви на не ког ли ца или 
дје ли мич на, ка да се од у зи ма дио имо ви не. Кон фи ска ци јом се имо ви на 
трај но, на ба зи од лу ке су да од у зи ма од вла сни ка. Се кве стра ци ја је спро-
во ђе на над имо ви ном не са мо вла сни ка ко ји ни је су при сут ни или су 
по ги ну ли, већ и над имо ви ном вла сни ка за ко ју се прет по ста вља ло да 
ће би ти кон фи ско ва на да је вла сник не би са крио, про дао или уни штио. 
Вла сни ку би на овај на чин би ло од у зе то пра во упра вља ња имо ви ном 
али не и вла сни штво. Од лу ке ко ја би имо ви на мо гла до ћи под удар кон-
фи ска ци је, па је при вре ме но тре ба ста ви ти под упра ву др жав них ор га на, 
до но ше не су су бјек тив но. Број кон фи ско ва них пред у зе ћа и ври јед ност 
кон фи ско ва не имо ви не у Цр ној Го ри би ли су ма ли због не раз ви је но сти 
при вре де, по себ но ин ду стри је. Имо ви на ко ја је кон фи ска ци јом по ста ла 
др жав но вла сни штво на те ри то ри ји Цр не Го ре ста вље на је под упра ву 
Зе маљ ске упра ве на род них до ба ра Цр не Го ре. Ова ин сти ту ци ја је уки-
ну та 1946. го ди не а упра вља ње др жав ном имо ви ном пре у зе ли су вла да 
и на род ни од бо ри сре зо ва, по што су при овим ин сти ту ци ја ма фор ми ра-
ни од сје ци на род не имо ви не. 

Аграр на ре фор ма у Цр ној Го ри је спро ве де на на осно ву За ко на 
о аграр ној ре фор ми и ко ли ни за ци ји2 ко ји је Пред сјед ни штво Цр но гор-
ске на род не скуп шти не до ни је ло 29. но вем бра 1945. го ди не. Под удар 
аграр не ре фор ме до шли су сље де ћи по сје ди: ве ле по сје ди чи ја укуп на 
по вр ши на пре ла зи 45 хек та ра зе мље или 25 хек та ра ако се та зе мља да је 
у за куп, зе мљи шни по сје ди ба на ка, пред у зе ћа, ак ци о нар ских дру шта-
ва и дру гих прав них су бје ка та, зе мљи шни по сје ди цр ка ва, ма на сти ра, 
вјер ских уста но ва и за ду жби на пре ко мак си му ма од 10 хек та ра и зе мљи-
шни по сје ди ли ца ко ји ма по љо при вре да ни је би ла глав но за ни ма ње пре-
ко мак си му ма од 3 до 5 хек та ра. Зе мља до би је на аграр ном ре фор мом 
је до дје љи ва на бе зе мља ши ма, пар ти зан ским бор ци ма ко ји ни је су има ли 
до вољ но зе мље, др жав ним по љо при вред ним до бри ма и зе мљо рад нич-
ким за дру га ма, али је ови ко ри сни ци ни је су мо гли про дати у ро ку од 20 
го ди на. До не се на је Уред ба о спро во ђе њу За ко на о аграр ној ре фор ми3 
и осно ва на Зе маљ ска по љо при вред на ко ми си ја НР Цр не Го ре и сре ске 
ко ми си је.У Цр ној Го ри је у ко рист зе мљи шног фон да аграр не ре фор-
ме и ко ло ни за ци је од у зе то 21 850 хек та ра зе мље, од то га 2050 хек та ра 
об ра ди ве зе мље а оста ло су би ле шу ме и па шњ а ци.4 У Цр ној Го ри ни је 

нцима или њиховим помагачима као и имовина сваког лица које је пресудом гра-
ђанских или војних судова осуђено на губитак имовине у корист државе.

2 Службени лист Црне Горе бр 7/1945.
3 Службени лист НР Црне Горе бр 3/1946.
4 Бранислав Маровић, Друштвено-економски развој Црне Горе 1945-1953, стр. 111.



321

до шло до уну тра шње ко ло ни за ци је јер ни је би ло зе мље ко ја би се по ди-
је ли ла ко ло ни сти ма, за то је из вр ше на спољ на ко ло ни за ци ја у Вој во ди ну. 
Зе мљи шни фонд до би јен аграр ном ре фор мом на три то ри ји Цр не Го ре 
по ди је љен је ин ди ви ду ал ним по љо при вред ни ци ма 7,25 %, по љо при-
вред ним до бри ма 18 %, се љач ким рад ним за дру га ма 4,45 %, здра стве-
ним, со ци јал ним и про свјет ним уста но ва ма 2,5 % а пре о ста ла по вр ши на 
ве ћи ном шу ме, по ста ла је др жав но вла сни штво.5 Др жав ном сво ји ном су 
про гла ше ни руд но бо га ство и при род ни из во ри енер ги је, же ље зни ца, ва-
зду шни са о бра ћај, по шта и ра дио. Глав ни ну при вре де пред ста вљао је 
др жав ни сек тор при вре де за сно ван на др жав ној ор но сно оп ште на род ној 
имо ви ни. Упра вља ње и ру ко во ђе ње др жав ним сек то ром при вре де вр ше-
но је пре ко од го ва ра ју ћих др жав них ор га на, уста но ва и пред у зе ћа. Да би 
се успје шно ор га ни зо ва ла при вред на ак тив ност фор ми ра на је План ска 
ко ми си ја НР Цр не Го ре.6 Пла на ска ко ми си ја је, по узо ру на Са верз ну 
план ску ко ми си ју, при пре ми ла пла но ве при вред ног раз во ја Цр не Го ре и 
ру ко во ди ла из вр ше њ ем тих пла но ва по што их одо бре вла да и скуп шти-
на. Фор ми ра не су и сре ске план ске ко ми си је ко је су сво је при вред не пла-
но ве под но си ле на са гла сност ре пу блич кој ко ми си ји а ова је сво је при-
вред не пла но ве под но сли ла на са гла сност са ве зној ко ми си ји. План ске 
ко ми си је би ис пла ни ра ле чи тав про цес про из во дње за чи та ву при вре ду 
и за по је ди нач но при вред но пред у зе ће. При вред ни пла но ви су има ли за-
кон ску сна гу та ко да их је мо ра ла спро во ди ти сва ка при вред на ор га ни-
за ци ја. Пла но ви ма је био пред о дре ђен обим про из во дње у пред у зе ћу и 
асор ти ман про из во да. Од ре ђе не су би ле ци је не по ко ји ма су се про из во-
ди про да ва ли и ко ри сни ци ко ји има ју пред ност код ди стри бу ци је про из-
во да. При вред ним пла ном је од ре ђе но ко ли ки до хо дак тре ба да оства ри 
пред у зе ће, за тим ко ли ки има ју да бу ду ма те ри јал ни тро шко ви, ко ли ка је 
сто па амор ти за ци је и ко ли ки је плат ни фонд пред у зе ћа. Пла ном је би ло 
пред о дре ђе но евен ту ал но про ши ре ње про из во дње и фи нан сиј ски из во-
ри за ин ве сти ци је. Пред у зе ће ни је рас по ла га ло зна чај ни јим сво јим сред-
стви ма и ни је мо гло бит ни је ути ца ти на свој ма те ри јал ни по ло жај. Би ле 
су про пи са не за ра де за све за по сле не у при вред ној и ван при вред ној дје-
лат но сти. Пла та за по сле ног ни је пу но за ви си ла од успје ха пред у зе ћа гдје 
ра ди. Ди фе рен ци ја ци ја у за ра да ма се вр ши ла пре ма ква ли фи ка ци ја ма 
за по сле них и функ ци ји ко ју су оба вља ли.

У 1947. го ди ни у Цр ној Го ри је по ве ћан др жав ни сек тор при вре де 
кроз про цес на ци о на ли за ци је. На ци о на ли за ци ја је спро ве де на на осно-
ву За ко на о на ци о на ли за ци ји при ват них при вред них пред у зе ћа, ко ји је 
5 Бранислав Маровић, Друштвено-економски развој Црне Горе 1945-1953, стр. 112 и 

113.
6 Службени лист НР Црне Горе бр. 21/2946.

Планирање и самоуправљање у привреди Црне Горе од ...
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усво ји ла На род на скуп шти на ФНРЈ.7 На кна да за на ци о на ли зо ва ну имо-
ви ну је да ва на у др жав ним об ве зни ца ма или у го то вом нов цу. На ци о на-
ли за ци ја у Цр ној Го ри је об у хва ти ла 25 при ват них пред у зе ћа са ма лим 
бро јем за по сле них. Мно го ве ћи зна чај има ла је у Цр ној Го ри на ци о на-
ли за ци ја пле мен ских, брат стве нич ких и се о ских шу ма ко је су чи ни ле 
62,7 % свих шу ма. 

По љо при вре да је та ко ђе би ла под сна жном ад ми ни стра тив ном 
кон тро лом. Од мах по сли је ра та уве ден је оба ве зан от куп по љо при вред-
них про из во да. Уве де на је оба ве за за си ја ва ња ора ни ца а сва ком по љо-
при вред ни ку је про пи са но шта ће про из во ди ти на сво јој зе мљи. Ка зне 
за не из ми ре ње оба ве зног от ку па и не по што ва ње сје тве них пла но ва би ле 
су оштре. Љу ди су ма сов но хап ше ни а ка жњ а ва ни су за тво ром, нов ча-
ним ка зна ма и кон фи ска ци јом имо ви не. Да би се пре шло са крат ко роч-
ног при вред ног пла ни ра ња на ду го роч но На род на скуп шти на ФНРЈ је 
усво ји ла 28. апри ла 1947. го ди не За кон о пе то го ди шњ ем пла ну раз вит ка 
на род не при вре де од 1947. до 1951. го ди не.8 Убр зо је и На род на скуп-
шти на НР Цр не Го ре до ни је ла За кон о пе то го ди шњ ем пла ну раз вит ка 
на род не при вре де НР Цр не Го ре од 1947. до 1951. го ди не.9 Основ при-
вред ног раз во ја Ју го сла ви је тре бао је да буде из гра дња фа бри ка те шке 
ин ду стри је и елек три фи ка ци ја. У Цр ној Го ри ни је пред ви ђе на из гра дња 
ве ли ких фа бри ка и зна чај ни ја елек три фи ка ци ја. По што је ин ду стри ја 
би ла пот пу но не раз ви је на тре ба ло је из гра ди ти но ве фа бри ке и по че-
ти израду про из во да ко ји до та да ни је су про из во ђе ни у Цр ној Го ри. На 
из вр ше ње пла на не га тив но су ути ца ли те жак спољ но-по ли тич ки по ло-
жај Ју го сла ви је, су шне го ди не ко је су по го ди ле по љо при вре ду и ве ли-
ки про пу сти ко ји су на пра вље ни из гра дњ ом обје ка та ко ји ни је су има-
ли еко ном ску ра чу ни цу. Ти фак то ри су до ве ли до то га да пе то го ди шњи 
план раз вит ка при вре де бу де са мо дје ли мич но оства рен и по ред то га 
што је њего во из вр ше ње про ду же но за јед ну го ди ну. Тре ба иста ћи да 
је план био пре на прег нут и те шко оствар љив и под по вољ ни јим окол-
но сти ма. У го ди на ма од 1947. до 1952. сто па при вред ног ра ста је би ла 
вр ло ни ска. У дру гој го ди ни из вр ше ња пе то го ди шњ ег пла на из вр ше на 
је на ци о на ли за ци ја сит не при вре де у Ју го сла ви ји. У Цр ној Го ри су та-
да на ци о на ли зо ва на 64 пред у зе ћа, ве ћи ном уго сти тељ ска од ко јих су 
30 би ли хо те ли. Про из во дња по љо при вред них про из во да је та ко ђе би ла 
де таљ но ис пла ни ра на. Пла ни ра на је пре ор јен та ци ја са га је ња жи та ри ца 
на га је ње ин ду стриј ских би ља ка.10 
7 Службени лист ФНРЈ бр 98/1946.
8 Службени лист ФНРЈ бр. 36/1947.
9 Службени лист НР Црне Горе бр. 14/1947.
10 На Приморју је требало производити: дуван, маслине, смокве, поморанџе и лимун. У 
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Ову пр ву по сље рат ну раз вој ну фа зу при вре де од ли ко ва ло је ад-
ми ни стра тив но-цен тра ли стич ко др жав но упра вља ње и кра јње огра ни-
че ни до мет дје ло ва ња тр жи шта.

Ад ми ни стра тив но-цен тра ли стич ки еко ном ски си стем у Ју го сла-
ви ји тра јао је ре ла тив но крат ко ври је ме и успио је кон со ли до ва ти при-
вре ду у го ди на ма об но ве и по че ти њено функ ци јо ни са ње на план ским 
осно ва ма. Оства рен је про цес убр за не ин ду стри ја ли за ци је, са на гла ском 
на раз вој те шке ин ду стри је као стра те шко опре дје ље ње.

У окви ру те мељ них про мје на при вред ног си сте ма за по че тих 
1950. го ди не са уво ђе њ ем рад нич ког са мо у пра вља ња и по сте пе ним оса-
мо ста љи ва њ ем еко ном ских је ди ни ца, од 1952. го ди не на пу шта се об у-
хват но цен тра ли стич ко пла ни ра ње при вред не дје лат но сти и пре ла зи на 
пла ни ра ње гло бал них про пор ци ја. Зна чај на цен тра ли стич ка ре гу ла ци ја 
раз во ја одр жа ла се још не ко ври је ме. Про пи са ни су ми ни мум оба ве зног 
ко ри шће ња ка па ци те та пред у зе ћа у го ди шњ им пла но ви ма. Ве ћи дио 
аку му ла ци је при вре де и да ље се сли вао у др жав не ин ве сти ци о не фон-
до ве (са ве зне, ре пу блич ке и сре ске) и цен тра ли стич ки рас по ре ђи вао.

Но ви си стем пла ни ра ња је озна ча вао осјет но сма њ е ње оби ма дру-
штве ног упра вља ња при вре дом у ко рист са мо ре гу ла ци је при вре де. Са-
ве зни за вод за дру штве но пла ни ра ње је из гу био управ на овла шће ња и 
по стао струч на уста но ва. Он са ста вља план при вред ног раз во ја Ју го-
сла ви је у са ра дњи са ре пу блич ким за во ди ма за дру штве но пла ни ра ње, 
са ве зним се кре та ри ја ти ма, при вред ним ко мо ра ма те гран ским удру же-
њ и ма и тај план оба ве зу је са мо др жав не ор га не. Пред у зе ћа са ста вља ју 
сво је пла но ве раз во ја са мо стал но или у са гла сно сти са са ве зним или 
ре пу блич ким ор га ни ма.11 Пла но ве до но се та ко ђе и ре пу бли ке и ни же 
ад ми ни стра тив не је ди ни це, са оба ве зом да се др же основ них ци ље ва 
са ве зног пла на. Умје сто де таљ ног про гра ми ра ња еко ном ског раз во ја, са 
но вим јед но го ди шњ им пла но ви ма, раз вој цр но гор ске при вре де се усмје-
ра вао пу тем одр жа ва ња нај ва жни јих про пор ци ја.12 Те основ не про пор-
ци је су би ле: про пи са ни ми ни мум ко ри шће ња ка па ци те та, рас по дје ла 
на ци о нал ног до хот ка на аку му ла ци ју, лич ну и оп шту по тро шњу, гран-
ска и ре ги о нал на струк ту ра ин ве сти ци ја и глав не ве ли чи не из спољ-
но тр го вин ског би лан са. Од 1954. го ди не из о ста вљен је из пла ни ра ња 
про пи са ни ми ни мум ко ри шће ња ка па ци те та. За оства ри ва ње основ них 

Зети и Бјелопавлићима требало је производити памук и дуван, у долини Лима воће и 
жито а у планинским предјелима требало је гајити стоку.

11 Записник са савјетовања о економско-привредним питањима одржаног 05. 11. 1955. 
године, Архив Црне Горе, Подгорица, Централни комитет Савеза комуниста Црне 
Горе, фасцикла 106.

12 Друштвени план Народне републике Црне Горе за 1955 годину. Службени лист 
Народне Републке Црне Горе бр. 4/1955. 

Планирање и самоуправљање у привреди Црне Горе од ...
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про пор ци ја то ком план ског пе ри о да, ра чу на ло се са упо тре бом број них 
еко ном ских ин стру ме на та као што су кон тро ла ци је на, про пи си ва ње 
рас по дје ле до хот ка, ад ми ни стра тив на огра ни че ња уво за и дру го. Пла-
ни ра не про пор ци је у ин ве сти ра њу оства ри ва не су кроз ре ги о нал но и 
гран ско усмје ра ва ње ула га ња. За ре ги о нал но усмје ра ва ње сред ста ва ко-
ри шћен је Фонд за раз вој не раз ви је них под руч ја а за пла ни ра но гран ско 
ула га ње ко ри шћен је Са ве зни ин ве сти ци о ни фонд и ре пу блич ки фон до-
ви. Про пор ци је у спољ но тр го вин ској раз мје ни оства ри ва не су мје ша ви-
ном еко ном ских и ад ми ни стра тив них мје ра.

При од ре ђи ва њу основ них по став ки при вред ног раз во ја за пе ри-
од 1957-1961. го ди не за под руч је Н. Р. Цр не Го ре мо ра ло се по ћи од еко-
ном ско-по ли тич ких за да та ка за на ред ни пе ри од. По став ке при вред ног 
раз во ја је тре ба ло до нај ве ће мо гу ће мје ре кон кре ти зо ва ти.При ли ком те 
кон кре ти за ци је мо ра ло се во ди ти ра чу на о сте пе ну при вред ног раз во ја 
овог под руч ја, о струк ту ри при вре де и о из ра же ним тен ден ци ја ма у до-
та да шњ ем пе ри о ду. Основ не по став ке при вред ног раз во ја за под руч је 
Цр не Го ре у пе ри о ду 1957-1961 го ди не би ле су: по ве ћа ње про из во дње 
елек трич не енер ги је, по бољ ша ње са о бра ћај них при ли ка и за вр ше так 
за по че тих обје ка та у ин ду стри ји ко је се фи нан си ра ју из Оп штег ин ве-
сти ци о ног фон да и Ре пу блич ког ин ве сти ци о ног фон да.13

У Ју го сла ви ји су по сли је Дру гог свјет ског ра та при вред на пред-
у зе ћа би ла по ди је ље на пре ма сво ме зна ча ју на оп ште др жав на, ре пу-
блич ка, по кра јин ска, об ла сна и ло кал на. У Цр ној Го ри је би ло јед но 
оп ште др жав но пред у зе ће и 39 ре пу блич ких а оста ла су би ла ло кал на.14 
На че лу пред у зе ћа, не за ви сно од то га ка ко су ран ги ра ни, на ла зио се ди-
рек тор ко ји је био од го во ран над ле жном др жав ном ор га ну за његов рад. 
Ди рек тор је имао пре ма рад ни ци ма ши ро ка овла ште ња. Та ко је имао 
пра во да при ма, пре мје шта и от пу шта рад ни ке, да од ре ђу је њихо ве пла-
те, про гла ша ва рад ни ке за удар ни ке и био је ди сци плин ски стар је ши на 
у пред у зе ћу. Ди рек тор је, са дру ге стра не, имао ма ла овла шће ња у по-
гле ду по сло ва ња пред у зе ћа јер је пр вен стве но мо рао пра ти ти при вред-
не пла но ве ко је су до но си ли др жав ни ор га ни. Сред ства аку му ла ци је ко-
ја су оства ри ва ла пред у зе ћа ишла су у бу џет фе де ра ци је, ре пу бли ке и 
сре зо ва, та ко да ви шком сред ста ва ни је су рас по ла га ла пред у зе ћа. Да би 
рад ни ци мо гли оства ри ва ти сво ја пра ва у пред у зе ћа је уве де на ин сти ту-
ци ја рад нич ких по вје ре ни ка.15 Би ра ни су од рад ни ка у свим пред у зе ћи-
ма са ви ше од пет за по сле них и ман дат им је тра јао го ди ну да на. Ни је су 
13 Друштвени план привредног развоја Народне Републоке Црне Горе од 1957. до 1961. 

године. Службени лист Народне Републике Црне Горе бр. 29-30/1957. 
14 Службени лист НР Црне Горе бр. 19/1946.
15 Закон о радничким повјереницима, Службени лист ФНРЈ бр. 54/1945.
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за свој ан га жман при ма ли ни ка кву на док на ду, са мо што за ври је ме ман-
да та ни је су мо гли би ти от пу ште ни са по сла. Ови по вје ре ни ци су има ли 
ве ћи ути цај у при ват ним пред у зе ћи ма, гдје су до ста учи ни ли на по бољ-
ша њу по ло жа ја рад ни ка. На ци о на ли за ци јом пред у зе ћа рад нич ки по вје-
ре ни ци су по ста ли сме тња ад ми ни стра тив ном упра вља њу пред у зе ћи ма 
па је ова ин сти ту ци ја за шти те рад ни ка и дје ли мич ног са мо у пра вља ња 
уки ну та.16 Умје сто по вје ре ни ка би ра ни су рад нич ки ин спек то ри ко ји 
су са ра ђи ва ли са ин спек ци јом ра да и дје ло ва ли по њеним упу стви ма. 
Има ли су ма ња овла шће ња не го по вје ре ни ци и углав ном су са ра ђи ва ли 
са син ди кал ном ор га ни за ци јом а на по сло ва ње пред у зе ћа ни је су има ли 
ути цај.

Рад ни ци су од мах по сли је ра та до би ли пра во на удру жи ва ње, ка ко 
би за шти ти ли сво ја пра ва. Уве де но је осмо ча сов но рад но ври је ме, с тим 
што се на те шким и опа сним по сло ви ма мо гло и скра ти ти. Сви за по сле-
ни су има ли пра во на не дјељ ни од мор и го ди шњи од мор. По себ но је би-
ла за шти ће на омла ди на, уче ни ци у при вре ди и же не. За исти рад же на је 
мо ра ла би ти пла ће на као и му шка рац, што ни је би ла прак са при је ра та. 
Убр зо се ви дје ло да мно га пра ва ко ја су де кла ра тив но обе ћа на рад ни ци-
ма у ра ту и при је на ци о на ли за ци је не мо гу би ти ис по што ва на. Рад ни-
ци су мо ра ли ди сци пли но ва но из вр ша ва ти по ста вље не за дат ке ко је је 
по ста вља ла упра ва пред у зе ћа, ко ја је мо гла да рад ни ка ка зни усме ним 
уко ром, пи сме ном опо ме ном, од би ја њ ем ди је ла за ра де а ди рек тор је мо-
гао от пу сти ти рад ни ка са по сла. Рад ни ста тус је ипак да вао зна чај не 
бе не фи ци је за по сле ни ма у од но су на оста ло ста нов ни штво. За по сле ни 
су има ли со ци јал но и здра стве но оси гу ра ње, пр вен ство у снад би је ва њу 
основ ним на мир ни ца ма, дје чи ји до да так.

У мар ту 1945. го ди не фор ми ран је Са вез рад ни ка и на мје ште ни-
ка Цр не Го ре и већ кра јем го ди не је имао 13073 чла но ва.17 По сто ја ло је 
21 мје сно син ди кал но ви је ће са ве ли ким бро јем по дру жни ца. За да так 
син ди ка та је био да по бољ ша ор га ни за ци ју про из во дње, да во ди бри гу 
о ста ту су рад ни ка, ор га ни зу је так ми че ња у из вр ша ва њу рад них за да та-
ка, спре ма рад ни ке на раз не струч не кур се ве, осни ва би бли о те ке при 
пред у зе ћи ма и вр ши оста ле за дат ке ко је син ди ка ти ма по вје ри На род ни 
фронт. У ру ко вод ство син ди кат ских ор га ни за ци ја су би ра ни удар ни ци, 
но ва то ри, ра ци о на ли за то ри и дру ги бо љи рад ни ци. По сли је Пр вог кон-
гре са Ју го сло вен ских син ди ка та Цр не Го ре, ко ји је одр жан 13. сеп тем-
бра 1947. го ди не, до шло је до бр зог по ве ћа ња бро ја чла но ва у син ди ка-
ти ма. У 1950. го ди ни по чи њу пр ви ко ра ци у пре но ше њу упра вља ња у 
пред у зе ћи ма са др жа ве на рад ни ке. Тре ба ло је да рад ни ци по ста ну осим 
16 Службени лист ФНРЈ бр. 100/1946.
17 Бранислав Маровић, Друштвено-економски развој Црне Горе 1945-1953.
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про из во ђа ча и упра вља чи. До не сен је 27. ју на 1950. го ди не Основ ни 
за кон о упра вља њу др жав ним при вред ним пред у зе ћи ма и ви шим при-
вред ним удру же њ и ма од стра не рад них ко лек ти ва.18

Од мах је тре ба ло у 215 ју го сло вен ских пред у зе ћа осно ва ти рад-
нич ке са вје те. У на ред ним го ди на ма у Ју го сла ви ји функ ци о ни ше еко-
ном ски си стем у ко ме се пре пли ћу др жав но ре гу ли са ње при вре де и 
са мо у пра вља ње рад ни ка. Про цес уво ђе ња са мо у пра вља ња пра тио је 
про цес пре тва ра ња др жав не имо ви не у дру штве ну. Ко му ни стич ка пар-
ти ја Ју го сла ви је та ко ђе је тре ба ло да се тран сфор ми ше од на ред бо дав ца 
и ру ко во ди о ца дру штва у идеј ног пред вод ни ка дру штва. Де кле ра тив-
но за ла га ње за одва ја ње пар тиј ских функ ци ја од функ ци ја вла сти би ће 
спро ве де но са мо у ни жим ор га ни ма вла сти сре зо ви ма и оп шти на ма. На 
ре пу блич ком и са ве зном ни воу вла сти и да ље су оста ли пар тиј ски ру ко-
во ди о ци. Про цес са мо у пра вља ња је пра тио и про цес де цен тра ли за ци је 
у упра вља њу при вре дом, то јест пре но ше ња у над ле жност ло кал них ор-
га на вла сти ин ду стриј ских пред у зе ћа и по љо при вред них до ба ра. Устав-
ним за ко ном су дру штве на сво ји на и рад нич ко са мо у пра вља ње по ста ли 
устав на ка те го ри ја и по твр ђе но је оно што је до 1953. би ло учи њ е но у 
про це су пре ла ска на са мо у пра вља ње. Пр ви рад нич ки са вје ти у Цр ној 
Го ри су по че ли са ра дом у ја ну а ру 1950. го ди не у де вет пред у зе ћа из 
ра зних обла сти при вре де. Из бо ри ма рад нич ких са вје та и по чет ном ор-
га ни за ци јом њихо вог ра да ру ко во дио је Глав ни од бор Са ве за син ди ка та 
Цр не Го ре. 

У ове пр ве рад нич ке са вје те би ра ни су нај бо љи рад ни ци, удар-
ни ци и ру ко во ди о ци пар ти је и син ди ка та. За пред сјед ни ка са вје та су 
нај че шће би ра ни се кре та ри пар тиј ских ор га ни за ци ја или се кре та ри 
син ди кал них ор га ни за ци ја. Из бо ри за рад нич ке са вје те спро во ђе ни су 
уз по моћ сре ских вла сти. Рад нич ки са вје ти су би ли пред став нич ка ти-
је ла и са сто ја ли су се од 15 до 120 чла но ва, у за ви сно сти од ве ли чи не 
пред у зе ћа. Ма ла пред у зе ћа ко ја су има ла до 30 рад ни ка ни је су би ра ла 
са вје те, већ је чи тав ко лек тив чи нио рад нич ки са вјет. Рад нич ки са вјет је 
би ран тај ним гла са њ ем са кан ди дат ске ли сте, ко ју су мо гли под ни је ти 
син ди кал не по дру жни це или гру па рад ни ка. Ли ста је би ла је дин стве на 
за ци је ло пред у зе ће и на њој су би ли кан ди да ти из свих ор га ни за ци о но-
их је ди ни ца у пред у зе ћу. На пр вој сјед ни ци рад нич ки са вје ти су би ра ли 
управ не од бо ре ко ји су се са сто ја ли од 3 до 11 чла но ва, укљу чу ју ћи и 
ди рек то ра. Са вје ти су дио сво јих овла шће ња и по сло ва пре но си ли на 
управ ни од бор а са вје ти су тре ба ли од лу чи ва ти о рас по дје ли аку му ла-
ци је у ди је лу ко ји је оста јао пред у зе ћу. Са вјет је тре бало да одо бри  при-
вред не пла но ве и за вр шни ра чун пред у зе ћа ко је је пред ла гао управ ни 
18 Службени лист ФНРЈ бр. 43/1950.



327

од бор. Управ ни од бор је био из вр шни ор ган пред у зе ћа и имао је функ-
ци ју ру ко во ђе ња и упра вља ња пред у зе ћем. Уре ђи вао је уну тра шњу ор-
га ни за ци ју пред у зе ћа, си сте ма ти за ци ју рад них мје ста, од ре ђи вао рад не 
нор ме и пр о га ла ша вао удар ни ке. По што је ди рек тор био члан управ-
ног од бо ра он је у од бо ру мо гао ути ца ти на њего ве од лу ке. Ди рек тор 
је имао пра во да не одо бри од лу ку управ ног од бо ра ако се са њом не 
сла же. Ди рек то ра је по ста вљао од го ва ра ју ћи др жав ни ор ган у за ви сно-
сти од ран га пред у зе ћа. Он је пред др жав ним ор га ном био од го во ран за 
спро во ђе ње при вред них пла но ва и за да та ка ко је су до не се ни од стра-
не од го ва ра ју ћег др жав ног ор га на. Ди рек тор је имао иста овла шће ња у 
рад ним од но си ма као и ра ни је, а рад ни ке је мо гао пре мје шта ти и от пу-
шта ти без са гла сно сти рад нич ких са вје та. Управ ни од бор је мо гао ути-
ца ти на рас по ред рад ни ка по про из вод ним је ди ни ца ма и у по ста вља њу 
ру ко во де ћих ка дро ва у пред у зе ћу. Рад нич ки са вје ти и управ ни од бо ри 
су би ра ни на јед ну го ди ну. Ка сни је су њихо ви ман да ти тра ја ли дви је 
го ди не. Кра так ман дат са вје та и управ ног од бо ра та ко ђе је до при нио да 
ути цај ди рек то ра и ру ко во де ћих слу жбе ни ка у пред у зе ћу бу де у од лу чи-
ва њу ско ро пот пун. Рад ни ци су има ли прак тич но са мо пра во да би ра ју и 
опо зи ва ју рад нич ке са вје те. Та ко ви ди мо да су рад ни ци има ли де кла ра-
тив но пра во да упра вља ју пред у зе ћи ма, по за ко ну су дје ли мич но мо гли 
пре ко рад нич ких са вје та и управ них од бо ра да упра вља ју а у прак си су 
има ли бе зна ча јан ути цај на рад пред у зе ћа.

Рад син ди кал них ор га ни за ци ја се углав ном сво дио на ту ма че ње 
та риф не по ли ти ке и при ку пља њу чла на ри не. Син ди кал не по дру жни це 
су не ак тив не, па се члан ство због оства ре ња сво јих пра ва обра ћа ви шим 
фо ру ми ма. Не ке син ди кал не ор га ни за ци је су се пре тва ра ле у по моћ не 
ор га не упра вља ња. Син ди ка ти у тр го вач ким и уго сти тељ ским пред у-
зе ћи ма кон тр о ли са ли су услу гу и ври је ме отва ра ња и за тва ра ња ра дњи 
и ти ме пре у зи ма ју уло гу ин спек то ра. По зи тив но је што су син ди кал не 
по дру жни це кон тро ли са ле хи ги је ну у пред у зе ћи ма. Син ди кал на ор га-
ни за ци ја се по не гдје по ја вљу је не као дру штве на ор га ни за ци ја у пред у-
зе ћу, не го као нај ви ши ор ган упра вља ња у пред у зе ћу. Зна чај син ди ка та 
за ви сио је од то га да  ли су ути цај ни љу ди иза бра ни у син ди ка те или у 
управ не од бо ре пред у зе ћа.19

По што пред у зе ћа мо ра ју да се бо ре за тр жи ште а ти ме има ју и 
од ре ђе не по слов не тај не, по ста вља ло се пи та ње да  ли тре ба скри ва ти 
по слов не тај не од рад ни ка и рад нич ких со вје та. Ако се по слов не тај не 
чу ва ју од рад ни ка они не мо гу упра вља ти пред у зе ћем. До ла зи ло је до 
ми је ша ња над ле жно сти ди рек то ра, рад нич ких са вје та, управ них од бо ра 
19 Извјештај руководства Савеза синдиката Црне Горе о обиласку терена. Архив Црне 

Горе, Подгорица, Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 38.
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и син ди ка та. Рад ни ци су би ра ли по сред но пре ко са вје та управ не од бо-
ре као ор га не упра вља ња пред у зе ћа а би ра ли су и син ди ка те ко ји су 
их тре ба ли шти ти ти у мо гу ћем су ко бу са ор га ни ма упра вља ња. Ова ква 
ор га ни за ци ја пред у зе ћа је мо гла оп ста ти са мо за то што је о свим зна чај-
ни јим пи та њ и ма у пред у зе ћу свој став до но си ла пар тиј ска ор га ни за ци ја 
и пре ко сво јих чла но ва у ор га ни ма пред у зе ћа тај став на ме та ла. Ру ко-
вод ство Са ве за син ди ка та Цр не Го ре је тра жи ло од сво јих по дру жни ца 
у пред у зе ћи ма да на сто је да се на че ло рад нич ких са вје та у ве ћим пред-
у зе ћи ма оба ве зно иза бе ру чла но ви СКЈ.20 О пи та њ и ма ко ја ни је су би ла 
стра те шка за рад пред у зе ћа и гдје ни је тре ба ло ми шље ње пар тиј ског 
ко ми те та од лу чи ва ла су три чо вје ка у пред у зе ћу: ди рек тор, ру ко во ди-
лац пар тиј ске ор га ни за ци је и ру ко во ди лац син ди кал не ор га ни за ци је. На 
ма ли зна чај рад нич ких са вје та ути ца ло је и то што ве ћи на рад ни ка ни је 
има ла ни основ но зна ње из еко но ми је. На сјед ни ца ма са вје та и управ-
них од бо ра глав ну ри јеч су во ди ли ди рек тор, стру чњ а ци и слу жбе ни ци. 
Рас пра ве су че сто би ле уско струч не и пот пу но не ра зу мљи ве обич ним 
рад ни ци ма. Ве ћу уло гу рад нич ки са вје ти до би ва ју од 1953. го ди не ка да 
је уве ден и но ви при вред ни си стем. Ор га ни за ци ју из бо ра за но ве са вје-
те у то ври је ме не вр ше син ди ка ти већ ста ри рад нич ки са вје ти. У са вјет 
ви ше ни је би ран ди рек тор а управ ни од бор је до био овла шће ње да ди је-
ли оства ре ни плат ни фонд у пред у зе ћу, пре ко та риф них пра вил ни ка. У 
пред у зе ћу су се зна ле ми ни мал не и мак си мал не пла те пре ма та риф ном 
пра вил ни ку. Сва ко пред у зе ће је има ло свој та риф ни пра вил ник ко ји је 
до но сио управ ни од бор.21 Пред у зе ће ни у овом пе ри о ду без са гла сно сти 
др жав ног ор га на ни је мо гло про ми је ни ти сво ју основ ну дје лат ност и 
тре ба ло је план ра да да при ла го ди  дру штве ним пла ну Ре пу бли ке. Кра-
јем 1954. го ди не у свим пред у зе ћи ма у Цр ној Го ри по сто ја ли су рад нич-
20 Реферат о раду радничких савјета, Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд Савеза 

синдиката Црне Горе, фасцикла 64.
21 Тарифним правилником се регулисало: 
 1. Тарифни ставови за сва радна мјеста у предузећу, утврђени табелом тарифних 

ставова који чини саставни дио правилника. 
 2. Правилна расподјела фонда плата. 
 3. Утврђивање зараде радника и службеника предузећа.
 4. Накнада плата за вријеме застоја у раду предузећа.
 5. Обрачун плата и аконтација на плате.
 6. Накнада за вријеме коришћења годишњег одмора. 
 7. Дневнице за службена путовања.
 8. Дневнице за рад ван мјеста боравка.
 9. Плаћање за вријеме државних празника. 
 Тарифни правилник се могао проширити ако је то, с обзиром на дјелатност и 

разгранатост предузећа, било потребно.
 Одређивање тарифних правилника у предузећима, Архив Црне Горе, Подгорица, 

Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 66.
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ки са вје ти и управ ни од бо ри. Од укуп но 206 пред у зе ћа 118 је има ло 30 
или ви ше за по сле них. У ових 118 пред у зе ћа ра ди ло је 19069 рад ни ка 
и слу жбе ни ка, ко ји су иза бра ли 2275 чла но ва рад нич ких са вје та. У 88 
пред у зе ћа ко ја су има ла ма ње од 30 за по сле них би ло је за по сле но 1651 
рад ник ко ји су исто вре ме но чи ни ли и рад нич ке са вје те. Рад нич ки са-
вје ти у овим пред у зе ћи ма су иза бра ли управ не од бо ре ко ји су има ли 
1104 чла на од то га бро ја 766 не по сред них про из во ђа ча. 22 Тре ћи кон грес 
Са ве за син ди ка та Цр не Го ре ко ји је одр жан у де цем бру 1954. го ди не по-
др жао је до та да шњи про цес уво ђе ња са мо у пра вља ња и за тра жио да се у 
на ред ним пе ри о ду у прак си на че ло са мо у пра вља ња до сљед но по шту је. 
У ра ду Тре ћег кон гре са Са ве за син ди ка та Цр не Го ре уче ство ва ло је 154 
де ла га та ве ћи ном слу жбе ни ка и ско ро сви су би ли чла но ви КПЈ. Са мо 
11 де ле га та ни је су би ли чла но ви КПЈ, од то га су 8 би ли пен зи о не ри а 
3 у рад ном од но су.23 По чет ком 1955. го ди не би ло је у Са ве зу син ди ка та 
Цр не Го ре 37500 чла но ва.24

Си стем рад нич ког са мо у пра вља ња је ста јао у су прот но сти са при-
вред ним си сте мом ко ји је био под пот пу ним ути ца јем др жа ве. Због то га 
као и због сла бе еко но мич но сти и рен та бил но сти по сто је ћег при вред-
ног си сте ма у 1952. го ди ни је уве ден но ви при вред ни си стем, по знат као 
си стем сто па аку му ла ци је и фон до ва на плат ни фонд пред у зе ћа. Та ко је 
би ла ри је ше на рас по дје ла до ход ка ко ју оства ри пред у зе ће и оно је сво је 
дру штве не оба ве зе мо ра ло из вр ша ва ти из вла сти тих сред ста ва ре а ли за-
ци јом сво јих про из во да и услу га. По чет ком по сло ва ња на еко ном ским 
осно ва ма, пра те ћи по ну ду и по тра жњу на тр жи шту, ви дје ло се да у мно-
гим пред у зе ћи ма има ви шка за по сле них. До шло је до от пу шта ња ди је ла 
рад ни ка па је 1952. го ди не у од но су на 1951. го ди ну би ло 1706 ма ње 
за по сле них.25 От пу ште ни рад ни ци су до би ја ли од ре ђе ну по моћ пре ко 
За во да за за по шља ва ње. Рад ни ци су се са да по че ли жа ли ти на по ступ ке 
управ них од бо ра ко је су по сред но или не по сред но иза бра ли. Управ ни 
од бо ри су од ре ђи ва ли ко ли ки је ви шак рад ни ка у пред у зе ћи ма ко је тре ба 
от пу сти ти да би се еко ном ски по сло ва ло. Та ко су пред у зе ћа че сто от пу-
шта ла фи зич ки ма ње ја ке и бо ле сне рад ни ке. По себ но у гра ђе вин ским 
пред у зе ћи ма је от пу штен ве ли ки број рад ни ка. Та ко је у Иван град ском 
сре зу кра јем 1955. и по чет ком 1956. го ди не от пу ште но 1431 рад ник и 
слу жбе ник.26 Нај ви ше от пу ште них је би ло у пред у зе ћи ма „Гра ди тељ“ 
из Бе ра на, „Рад ник“ из Би је лог По ља и „Рад“ из При је по ља. При ли ком 
22 Статистички годишњак Црне Горе 1955, стр. 204.
23 Извјештај са Трећег конгреса савеза синдиката Југославије за Црну Гору. Архив Црне 

Горе, Подгорица, Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 51.
24 Побједа, бр. 4, 1955 године.
25 Статистички годишњак Црне Горе, 1955.
26 Побједа, бр. 13, 1956.
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од лу чи ва ња ко ће би ти от пу штен сла бо се во ди ло ра чу на о имов ном 
ста њу рад ни ка ни да  ли по сје ду је по љо при вред но има ње, гдје би мо гао 
за ра ди ти да из др жа ва по ро ди цу. Де ша ва ло се у не ким пред у зе ћи ма да 
јед не рад ни ке от пу шта ју а дру ге при ма ју на по сао. Да би се убла жи ле 
не пра вил но сти код от пу шта ња ви шка рад ни ка, фор ми ра на су ар би тра-
жна ви је ћа, ко ја су мо гла по ни шти ти от каз рад ни ку. Ар би тра жна ви је ћа 
су са чи њ а ва ли пред став ни ци син ди ка та, слу жбе за по сре до ва ње у ра ду 
и сре ских вла сти. Пред у зе ћа су вра ћа ла на по сао рад ни ке ко ји ма је ар-
би тра жно ви је ће ува жи ло жал бу, али су мо ра ли от пу сти ти дру ге рад-
ни ке да би пред у зе ће мо гло еко ном ски оп ста ти. От пу ште ни рад ни ци су 
има ли пред ност при за по шља ва њу пре ко Би роа за по сре до ва ње ра да. 
До не се на је Уред ба о ма те ри јал ном обез бе ђе њу27 4. ја ну а ра 1956. го ди-
не по ко јој сва ко пред у зе ће ко је не оба ви је сти Би ро за по сре до ва ње ра да 
о сло бод ним рад ним мје сти ма или за по сли рад ни ка без са гла сно сти би-
роа, ка зни ће се нов ча но од 10 000 до 100 000 ди на ра. Да би се спри је чио 
не пра ви лан рад пред у зе ћа осно ван је За вод за ре ви зи ју по сло ва ња при-
вред них ор га ни за ци ја. За да так За во да је био да вр ши дје ли мич ну или 
ком плет ну ре ви зи ју по сло ва ња пред у зе ћа, са мо стал них ра дњи, за дру га 
и за дру жних ор га ни за ци ја.28 Ве ли ки број не за по сле них је био је дан од 
глав них про бле ма ек ном ског раз во ја Цр не Го ре. У 1956 го ди ни је по сао 
тра жи ло 15 320 ли ца а од то га је за по сле но 8 123 ли ца. Струк ту ра не за-
по сле них рад ни ка по ка зу је да је би ло: ква ли фи ко ва них 12,5 %, не ква-
ли фи ко ва них 79,6 %, слу жбе ни ка 6,6 %, по моћ них слу жбе ни ка 1,2 % и 
омла ди не за из у ча ва ње за на та 0,1 %.29 Ка да не ма се зон ских ра до ва број 
не за по сле них се још ви ше по ве ћа вао.

У 1956 го ди ни би ло је 245 рад нич ких са вје та са 4454 чла на од ко-
јих 1 638 чла но ва ЦКЈ, 840 же на и 574 омла дин ца. При мјет но је да опа-
да број чла но ва рад нич ких со вје та из не по сред не про из во дње, са 70% и 
у 1954. на 51 % у 1956. го ди ни.30 

Из бо ри рад нич ких са вје та и управ них од бо ра 1957. го ди не спро-
во ђе ни су у Цр ној Го ри у 133 пред у зе ћа са 30 и ви ше за по сле них рад ни-
ка и у 105 пред у зе ћа у ко ји ма је ра ди ло ма ње од 30 за по сле них рад ни ка. 
Би ло је укуп но 4380 чла но ва рад нич ких со вје та и 1382 чла на управ-
них од бо ра у пред у зе ћи ма Цр не Го ре.31 Те го ди не Са вез син ди ка та Цр не 
27 Службени лист НР Црне Горе бр. 1/1956. 
28 Рјешење о оснивању Завода за ревизију пословања привредних организација, Служ-

бени лист НР Црне Горе бр. 6/1955.
29 Извјештај о кретању радне снаге у Црној Гори, Архив Црне Горе Подгорица, Фонд 

савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 58.
30 Записник са Пленума Републичког вијећа Савеза синдиката Југославије за Црну Гору. 

Архив Црне Горе, Подгорица , Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 64.
31 Статистички преглед Југославије 1946-1964. У Југославији је 1957. године било 
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Го ре био је ор га ни зо ван у Ре пу блич ко ви је ће син ди ка та, пет сре ских 
ви је ћа син ди ка та, 23 оп штин ска ви је ћа и 497 син ди кал них по дру жни-
ца са 35 676 ор га ни зо ва них чла но ва. У 8 оп шти на усљед ма ло број но-
сти члан ства не по сто је син ди кал на ви је ћа и пред ви ђа ло се да их не ће 
тре ба ти ни фор ми ра ти у бли ској би дућ но сти. По што су 1957. го ди не 
уки ну ти сре зо ви у Цр ној Го ри и из вр ше на ад ми ни стра тив на по дје ла 
на 28 оп шти на тре ба ло је то ме при ла го ди ти ор га ни за ци ју син ди ка та.32 
У 1958. го ди ни од но си управ них од бо ра са дру штве ном за јед ни цом су 
трај ни је ре гу ли са ни на под руч ју рас по дје ле до хо да ка. Управ ни од бо ри 
су до би ли но ве функ ци је у обла сти рад них од но са, из гра дње ста но ва 
и ко ри шће ња го ди шњ их од мо ра. Ипак по сто ја ла је и да ље по дје ла на 
упра вља ње и ру ко во ђе ње. 

У овом пе ри о ду до ла зи до по ја ва да ди рек тор и управ ни од бор 
пред у зе ћа има ју ве ћу сна гу у од лу чи ва њу од др жав них ор га на. Ди рек-
то ри пре ду зе ћа су ве ћи ном би ли уче сни ци НОБ-а и функ ци о не ри у 
дру штве ним и по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, нај че шће са не до вољ ном 
школ ском спре мом. При ли ком по ста вља ња ди рек то ра ви ше се во ди ло 
ра чу на о мо рал ним и по ли тич ким кри те ри ју ми ма а ма ње о струч ним 
ква ли фи ка ци ја ма.33 Пр ду зе ћа су по не кад во ди ла ви ше ра чу на о сво ме 
ин те ре су од оп штег ин те ре са дру штве не за јед ни це. Ра чу на ју ћи да от пу-
ште ни рад ни ци на би роу ра да има ју пра во на ма те ри јал но обез бје ђе ње, 
ма сов но су от пу шта ни сла би ји рад ни ци чи је је из др жа ва ње па да ло на 
те рет дру штве не за јед ни це. По сто ја ле су по ја ве да се от пу сте рад ни ци 
ко ји су се огри је ши ли ма те ри јал но или о ди сци плин ска пра ви ла а да се 
у рје ше њу на пи ше да су от пу ште ни као су ви шна рад на сна га, да би има-
ли пра во на ма те ри јал но обез би је ђе ње. Би ро има све ма њи ути цај на за-
по шља ва ње, јер пред у зе ће не мо ра да при ми рад ни ка ко га по ша ље би ро 
већ че сто упра ва пред у зе ћа са оп шти да је пре ста ла по тре ба за рад ни ком 
и ако су би ли рас пи са ли кон курс за при јем у рад ни од нос. У Ти то гра ду 
и Ник ши ћу је 1957. го ди не за по сле но 1077 рад ни ка и слу жбе ни ка без 
по сре до ва ња би роа ра да.34 

Осам на е стог ја ну а ра 1958. го ди не је иза бран Рад нич ки са вјет од 
51 чла на у же ље за ри „Бо рис Ки дрич“ у Ник ши ћу, нај ве ћем цр но гор ском 

6 314 предузећа са више од 30 запослених и у њима је било изабрано 128 607 чла-
нова радничких совјета и 42 380 чланова управних одбора. Предузећа са мање од 
30 запослених је било 5 711 са 86 440 чланова радничких савјета и 24 121 чланом 
управних одбора. 

32 Предлог реорганизације синдиката у Црној Гори. Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд 
Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 58.

33 Извјештај Савеза синдиката Црне Горе о стању у предузећима. Архив Црне Горе, 
Подгорица, Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 64.

34 Побједа, бр. 4, 1958 године.

Планирање и самоуправљање у привреди Црне Горе од ...
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пред у зе ћу са 2 300 рад ни ка. По за ко ну док тра је из гра дња фа бри ке њом 
не упра вља ју рад ни ци, али ако не ки по гон поч не про из во дњу и при је 
за вр шет ка он да се у том по го ну би ра рад нич ки са вјет. У Же ље за ри је по-
чео рад у не ко ли ко по го на и ри је ше но је да се због по ве за но сти ових по-
го на иза бе ре рад нич ки са вјет за ци је лу фа бри ку и при је њеног ко нач ног 
за вр шет ка.35 У Цр ној Го ри је иза бра но 39 де ле га та за Кон грес рад нич ких 
са вје та Ју го сла ви је, ко ји је 25. ју на 1957. го ди не одр жан у Бе о гра ду. Дио 
де ле га та је иза бран по је ди нач но у ве ћим пред у зе ћи ма а оста ли на сре-
ским кон фе рен ци ја ма по по је ди ним при вред ним гра на ма.36

У ар хив ској гра ђи мо же се на ћи до ста при мје ра гдје син ди ка ти и 
рад нич ки са вје ти не мо гу по мо ћи рад ни ци ма у оства ри ва њу њихо вих 
пра ва. Та ко је над зор ник пу та Ри сан-Гра хо во из ба чен са по сла за то што 
је пи сао др жав ним ор га ни ма да шеф сек ци је пу те ва вр ши при ти сак на 
њега и про го ни га.37 Пред у зе ће ко је је на мје ра ва ло да от пу сти рад ни-
ка тра жи ло је одо бре ње од сре ског син ди кал ног ви је ћа за от пу шта ње. 
Син ди кал но ви је ће из Ник ши ћа је да ло са гла сност да се от ка же рад ни 
од нос јед ном рад ни ку Же ље за ре „Бо рис Ки дрич“ за то што је био про-
тив то га да кон фе рен ци ја рад ни ка Же ље за ре јав но осу ди не ке рад ни ке 
ко ји су по чи ни ли дво стру ко уби ство у Сло ве ни ји, сма тра ју ћи да би се 
ти ме ми је ша ли у по сао ис тра жних ор га на. Син ди кал но ви је ће је за кљу-
чи ло да је ова квим ста вом тај рад ник иза звао по дје лу ме ђу рад ни ци ма. 
38 Рад ник ко ји би из нио јав но сво је ми шље ње, мо гао је од го ва ра ти на 
су ду ако је њего во ми шље ње би ло су прот но зва нич ном ста ву вла сти. По 
то ме осно ву је је дан рад ник из Пље ва ља осу ђен на го ди ну и шест мје-
се ци за тво ра у Окру жном су ду у Би је лом По љу а Вр хов ни суд му је по 
жал би ту жи о ца ка зну по ве ћао за још по ла го ди не. Ово ме рад ни ку ни је 
по мо гла ни окол ност да је пет пу та про гла шен за удар ни ка, да је у ра ту 
по ма гао пар ти за не и да ра ни је ни је осу ђи ван.39 Са дру ге стра не су до ви 
су би ли че сто из у зет но бла ги пре ма рад ни ци ма и слу жбе ни ци ма ко ји су 
на пра ви ли про не вје ре у пред у зе ћу. 

До 1957. го ди не фор ми ра но је 10 ре пу блич ких стру ков них од бо ра 
син ди ка та и то: син ди кат гра ђе ви на ра, др жав них слу жбе ни ка и здра-
стве них рад ни ка, тр го ви не и уго сти тељ ства, по штан ских слу жбе ни ка, 
35 Побједа бр. 5, 1958. године.
36 Записник са Пленума Републичког вијећа Савеза синдиката Југославије за Црну Гору. 

Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 64.
37 Списи о саслушању надзорника путева у Рисну. Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд 

Савеза Синдиката Црне Горе, фасцикла 64. 
38 Извјештај Среског синдикалног вијећа Никшић. Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд 

Савеза синдиката Црне Горе, фасцикла 58. 
39 Образложење пресуде Окружног суда у Бијелом Пољу. Архив Црне Горе, Цетиње, 

Фонд Извршног вијећа, фасцикла 13/53.
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др во дје ла ца и по љо при вред них рад ни ка, ме та ла ца, ме та лур га и ру да-
ра, са о бра ћај них рад ни ка, за нат ских и ко му нал них рад ни ка и удру же ње 
про фе со ра, учи те ља и рад ни ка кул тур них уста но ва.40 То ком 1958. го ди-
не ус по ста вље ни су ор га ни са мо у пра вља ња у зе мљо рад нич ким за дру-
га ма. У Цр ној Го ри су би ла 83 за дру жна са вје та са 3 644 чла но ва ко ји 
су иза бра ли 116 чла но ва управ них од бо ра. Те го ди не се ор га ни зу ју и 
ор га ни са мо у пра вља ња у дру штве ним слу жба ма: шко ла ма, кул тур ним 
уста но ва ма, здрав стве ним уста но ва ма и со ци јал ним уста но ва ма.41 

По што је управ ни од бор имао овла шће ње да ди је ли оства ре ни 
плат ни фонд у пред у зе ћу пре ко та риф ног пра вил ни ка, до шло је до зна-
чај них раз ли ка у ви си ни пла те рад ни ка у про фи та бил ним и ја чим пред-
у зе ћи ма у од но су на сла би ја пред у зе ћа. Да би се то убла жи ло осно-
ва на је Ре пу блич ка ко ми си ја за пи та ња лич них до хо да ка у при вре ди и 
оп штин ске та риф не ко ми си је.42 За да так ових ко ми си ја је био да из вр-
ша ва ју за кључ ке Са ве зне та риф не ко ми си је, да пра те кре та ње лич них 
до хо да ка и пред ла жу по треб не мје ре за њихо во ускла ђи ва ње. Чла но ви 
ових ко ми си ја би ли су: пред став ни ци вла сти, не ки ди рек то ри пред у зе-
ће, пред став ни ци син ди ка та и пред став ни ци при вред них ко мо ра. Ове 
ко ми си је су бит но сма њ и ле овла шће ња управ них од бо ра, то јест ор га на 
са мо у пра вља ња у пред у зе ћи ма.

40 Структура Савеза синдиката Црне Горе. Архив Црне Горе, Подгорица, Фонд Савеза 
синдиката Црне Горе, фасцикла 58. 

41 Статистички преглед Југославије 1945-1964, стр 32 и 33.
42 Уредба о оснивању Републичке комисије за питања личних доходака у привреди, 

Службени лист НР Црне Горе бр. 14/1958.
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Ра но сред њо вје ков ном про шло шћу 
Цр не Го ре ба ви ли су се не са мо цр-
но гор ски него и ју го сло вен ски и стра-
ни исто ри ча ри, али ви ше ус пут но : у 
ши рим исто риј ским пре гле ди ма или у 
окви ру по себ них те ма та.

Ин те ре со ва ња за тај дио цр но гор-
ске про шло сти, не слу чај но, че сто 
није су би ла по ште ђе на од број них, 
агре сив них, по сва ја ња и при сва ја ња 
од стра не ра зних исто ри ча ра па и ци-
је лих исто ри о гра фи ја, осо би то срп-
ске, хр ват ске и ал бан ске.

На жа лост, ни у ди је лу цр но гор ске 
исто ри о гра фи је, чак ни у ви ше том-
ној Исто ри ји Цр не Го ре, ни је са свим 
на пра вљен от клон од та квог од но са 
пре ма том и дру гим пе ри о ди ма цр но-
гор ске по ви је сти. Та ко ђе, ни по је ди ни 
ис ти риј ски пре гле ди или по је ди нач не 
сту ди је ни је су лишени те и та кве по-
се сив но сти.

У но ви је ври је ме, у знат ној мје ри, 
уз но ве на уч но и стра жи вач ке за хва те и 
но ва са зна ња и осло ба ђа ње на у ке од 
иде о ло шко-по ли тич ке за ви сно сти, ве-
ли ко др жав них и ве ли ко на ци о нал них 
за да та ка, про јек то ва ња са да шњо сти 
у про шло ст – по че ло се кри тич ки је 
и на уч ни је при сту па ти и из у ча ва њу 
сред њо вје ков ног пе ри о да исто ри је 
Цр не Го ре.

У том по гле ду по се бан ис ко рак су 
на пра ви ли по је ди ни до ма ћи исто ри о-

пи сци, на ро чи то ауто ри но ви јих лек-
си ко граф ских је ди ни ца.

Ме ђу тим, све до са да ни ко ни је 
пре глед но и ја сно за ши ру чи та лач ку 
по пу ла ци ју на пра вио пре глед исто ри-
је Цр не Го ре у ра ном сред њем ви је ку, 
по зна том као ду кљан ски пе риод у ко-
ме вла да ди на сти ја Во ји сла вље ви ћа.

Ве ли ко прег ну ће у по зна ва њу ра-
но сред њо вје ков ног пе ри о да цр но гор-
ске про шло сти учи нио је проф. др Бо-
жи дар Ше ку ла рац књи гом Цр на Го ра 
у до ба Во ји сла вље ви ћа, ко ју је об ја ви-
ла штам па ри ја „Обод“ са Це ти ња.

На ве де на књи га је жан ров ски по-
ли ва лент на : она је ујед но и крат ка 
исто ри ја ду кљан ског пе ри о да од кне-
за Вла ди ми ра (ка сни је про гла ше ног 
за све ца), ко ји је био у за ви сном од но-
су пре ма Ви зан ти ји, па ца ру ма ке дон-
ских Сло ве на Са му и лу, пре ко ње го вог 
си нов ца кне за Во ји сла ва, ро до на чел-
ни ка ди на сти је, ко ји је Ду кљу осло-
бо дио од ви зан тиј ске вла сти и учвр-
стио као др жа ву, све до ни за ње го вих 
на сљед ни ка ко ји су вла да ли пре ко 
сто  пе де сет го ди на, али ово дје ло је 
и хро ни ка јед ног пе ри о да и ко ри стан 
при руч ник.

Во ји сла вљев син Ми ха и ло уз ди-
гао је др жа ву на сте пен кра ље ви не, 
самосталном и независном државом. 
У вла дар ском ни зу ду кљан ских кра-
ље ва и кра љи ца са мо су по сљед њи 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007

YU ISSN 0021-2652

ПРИКАЗИ

Божидар Шекуларац, ЦРНА ГОРА У ДОБА ВОЈИСЛАВЉЕВИЋА, 
Цетиње, 2007, 184 стр.



336 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

вла дари Ду кље, Ми ха и ло и његова 
удовица Десислава носили кнежевску 
титулу, ка да је др жа ва Дукљанских 
Словена из гу би ла са мо стал ност и 
ушла у са став Ра шке 1189. го ди не. 

Проф. др Бо жи дар Ше ку ла рац је 
на осно ву ра зно вр сних из во ра и ли-
те ра ту ре, сво јих и ту ђих ра до ва на 
те ме из ра но сред њо вје ков не про шло-
сти Цр не Го ре, са чи нио вр ло ин тер ен-
сант но шти во. Због са др жај не раз у-
ђе но сти и још не до вољ не из у че но сти 
то га пе ри о да те шко је би ло на пра ви ти 
не ку чвр сту струк ту ру. Мо жда би не-
ки по зна ва о ци ово га пе ри о да мо гли 
ста ви ти из вје сне за мјер ке у по гле ду 
не у јед на че но сти тек ста и ко хе рент но-
сти цје ли не, али се ауто ру мо ра ода ти 
при зна ње за ча стан по ку шај да овај 
пе риод цр но гор ске про шло сти осви-
је тли и при бли жи, не са мо хро но ло-
шки и те мат ски не го и по вла да ри ма. 

На ро чи то је за по хва лу по ку шај 
аутора да сва ко га ду кљан ског вла да-
ра по себ но из дво ји, да ис так не ње го ву 
вла да лач ку ин ди ви ду ал ност, при ли ке 
у ко ји ма до ла зи на при је сто, ка рак те-
ри сти ке вла да ња. Та ко ђе, др Ше ку ла-
рац је успио да ду кљан ски пе риод са-
гле да са ви ше аспе ка та, да пред ста ви 
дра ма тич ност ди на стич ких бор би око 
при је сто ла али и тра ги чан по ло жај др-
жа ве окру же не моћ ним не при ја те љи-
ма. Он посебно истиче по губ ност уну-
тра шњих пре ви ра ња негативну улогу 
"рашке струје" у судбини и слому 
државе.

По ред Уво да, ко ји пред ста вља 
струч ну и ме то до ло шку про ле го ме ну 
у цје ли ну, књи га је са ста вље на из пет 
струк тур них дје ло ва. У пр вом по гла-
вљу аутор на сто ји да не пре тен ци о зно, 
на осно ву резултата историјске науке, 
научних истраживања и ар хе о ло шких 
са зна ња, као и сво га на у че ног ис ку ства 

у ба вље њу тим пе ри о дом цр но гор ске 
по вје сни це, пред ста ви што бли же и 
по дроб ни је до ба Во ји сла вље ви ћа, ис-
ти чу ћи све оно што је бит но, омеђу ју-
ћи је ге о граф ски и исто риј ски, ука зу-
ју ћи на ре ле вант ну гра ђу и из во ре.

У дру гом ди је лу књи ге др Б. Ше ку-
ла рац је по је ди нач но об ра дио сва ко га 
вла да ра из ди на сти је Во ји сла вље ви ћа 
– нај ва жни је не по сред не претход ни-
ке, ње ног ро до на чел ни ка Во ји сла ва: 
ар хон та Пе тра (дру га по ло ви на X 
ви је ка), кне за Вла ди ми ра Ду кљан ског 
– Све тог (997-1016), те лич ност кне за 
Во ји сла ва (1025 – 1050), за тим ње го-
ве ве ли ке на сљед ни ке, ње го вог си на 
кра ља Ми ха и ла (1046 – 1081) и уну ка, 
кра ља Бо ди на (1081 – 1101), ко ји су 
у по чет ку би ли са вла да ри а по том са-
мо стал ни су ве ре ни.

Сли је ди да ље ци је ли низ вла да ра 
из ди на сти је Во ји сла вље ви ћа: кра љи-
ца Ја квин та, Бо ди но ва же на (вла да-
ла са ма њим пре ки ди ма од 1101. до 
1114), те епи зод ни кра ље ви До бро-
слав, Бо ди нов по лу брат (1101), Ко-
чо пар,  Бо ди нов брат (1101 – 1102) и 
Вла ди мир II, Бо ди нов си но вац (1103 
– 1114), а за тим Бо ди нов син краљ 
Ђор ђе (пр ви пут 1114 – 1118 и дру ги 
1125 – 1131), краљ Гру бе ша (1118 – 
1125), краљ Гра дих на (1131 – 1141). 
Он је по сљед њи ду кљан ски вла дар са 
ти ту лом кра ља. 

Због исто риј ских не при ли ка др-
жа ва се сма њи ва ла, као и њен зна чај. 
По след њи ду кљан ски вла да ри има ли 
су са мо кне жев ску ти ту лу: кнез Ми ха-
и ло син кра ља Вла ди ми ра II, кње ги-
ња Де си сла ва, же на Вла ди ми ро ва ( до 
1189). Срп ски ве ли ки жу пан Сте фан 
Не ма ња осва ја 1189 Ду кљу, ко ја се 
од првовјенчаног кра ља Ми ха и ла на-
зи ва Кра љев ство Сло ве на, и са ти ме 
не ста је са мо стал не и не за ви сне ду-
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кљан ске др жа ве Во ји сла вље ви ћа. Уз 
ово по гла вље аутор је дао ро до слов ну 
ше му ди на сти је Во ји сла вље ви ћа.

Тре ће по гла вље је по све ће но ад-
ми ни стра тив но-те ри то ри јал ној по дје-
ли др жа ве Во ји сла вље ви ћа, си сте му 
вла сти и дру штве ном уре ђе њу, гра ди-
тељ ству и кул ту ри уоп ште.

Цр но гор ску исто ри ју оби ље жи ли 
су не са мо вла да ри не го и све ци. За то 
аутор у окви ру истог по гла вља на ро-
чи ту па жњу по кла ња Све том Вла ди-
ми ру Дукљанском, ду хов ном ро до-
на чел ни ку и за штит ни ку ди на сти је, 
осла ња ју ћи се углав ном на Ље то пис 
по па Ду кља ни на. 

У окви ру по сто је ће струк ту ре, да 
би ис та као бо га ство и зна чај ду кљан-
ског на сље ђа, аутор је на пра вио ди-
гре си ју го во ре ћи о Ми ро сла вље вом 
је ван ђе љу као про дук ту те ба шти не, 
јед ном од сту бо ва цр но гор ске пи сме-
но сти и средњовјековне књи жев но-
сти, ду кљан ске про ве ни јен ци је, као и 
о при су ству гла го љи це и ћи ри ли це на 
про сто ру ду кљан ске др жа ве.

Че твр то, и те ка ко ва жно, по гла вље 
у књи зи од но си се на цр кву и њен по-
ло жај, ста тус и ка рак тер у др жа ви Во-

ји сла вље ви ћа – Ду кљи или ти Кра љев-
ству Сло ве на. Аутор се у монографији 
осла ња  не са мо на ли те ра ту ру не го и 
на раз ли чи те из во ре, по себ но на за ма-
шни кор пус Mo nu men ta Mon te ne gri na. 
Уз текст је при ло жен спи сак ду кљан-
ских епи ско па и ар хи е пи ско па, од но-
сно би ску па и над би ску па до кра ја 12. 
ви је ка.

У за вр шном пе том по гла вљу проф. 
др Б. Ше ку ла рац је, као до да так, увр-
стио гра ђу и из во ре: по ве ље и дру ге 
ис пра ве, пап ске бу ле и фак си ми ле, 
ма да не ки до ку мен ти пре ла зе гор њи 
хро но ло шки ме ђаш књи ге.

Књи га је илу стро ва на ра зним при-
ло зи ма.

Све у све му, из у зет но је ври је дан 
и зна ча јан по ку шај проф. др Бо жи да-
ра Ше ку лар ца да др жа ву Во ји сла вље-
ви ћа пред ста ви по себ но, цје ло ви то и 
пре глед но и ис так не ње не вла да ре.

Тре ба за то ци је ни ти прег ну ће да 
се сло бод но и кри тич ки ко ре спон ди-
ра са соп стве ном про шло шћу, да се 
ус по ста ви ди ја лог са ра но сред њо вје-
ков ним пе ри о дом др жав ног и на ци-
о нал ног црногорског по сто ја ња, али 
још уви јек недо вољ но про у че ног. 

Маријан Миљић

Црна Гора у доба Војислављевића
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Ко нач но је Це тињ ска гим на зи ја, 
нај ста ри ја шко ла то га ти па у Цр ној 
Го ри, до би ла књи гу о се би на кон 127 
го ди на по сто ја ња јер је не дав но угле-
да ла свје тлост да на из у зет но озбиљ-
на сту ди ја др Мом чи ла Д. Пе јо ви ћа 
– „Мо но гра фи ја Це тињ ске гим на зи-
је 1880 – 1920“. Це тињ ска гим на зи ја 
је сво је вре ме но била глав ни но си л-
ац обра зо ва ња у Цр ној Го ри. На и ме, 
осно ва на је у је сен 1880. го ди не од-
лу ком кња за Ни ко ле. Та пр ва ни жа 
гим на зи ја на ста ла је из та да шњих др-
жав них по тре ба за пи сме ним и шко-
ло ва ним љу ди ма на кон ме ђу на род ног 
при зна ња 1878. го ди не, као и по тре ба 
за све сло же ни јом и број ни јом др жав-
ном ад ми ни стра ци јом. Ри јет ко је ко ја 
обра зов на уста но ва у не кој др жа ви 
има ла та ко ва жну уло гу и зна чај у раз-
во ју дру штве ног, кул тур ног и по ли-
тич ког жи во та не са мо на та да шњем 
Це ти њу не го и у ци је лој Цр ној Го ри. 
Ње ним осни ва њем пру же на је мо гућ-
ност да се сред њо школ ско обра зо ва-
ње, у пр вом пе ри о ду ни же а ка сни је 
и ви ше, сти че и у са мој Цр ној Го ри 
а не са мо у та да шњем ино стран ству. 
Школ ске 1902/1903. ни жа Це тињ ска 
гим на зи ја је пре ра сла у ви шу. До та-
да је она, углав ном, би ла при пре ма 
за Бо го слов ско-учи тељ ску шко лу, а 
од та да је пру жа ла мо гућ ност за за-

по шља ва ње у др жав ној ад ми ни стра-
ци ји, али и за на ста вак да љег шко ло-
ва ња.  

Це тињ ска гим на зи ја ни је би ла 
обич на сред њо школ ска уста но ва, већ 
је по ка дро ви ма ко ји су у њој др жа-
ли на ста ву, по на став ним пла но ви ма 
и про гра ми ма, уче ни ци ма – би ла си-
гур но на мно го ви шем ни воу, што је 
из ме ђу оста лог пред ста вља ло со лид-
ну осно ву за осни ва ње бу ду ћег фа кул-
те та и уни вер зи те та. Др Мом чи ло Д. 
Пе јо вић је са чи нио ка пи тал но дје ло 
об ра див ши пе риод од 1880. до 1920. 
го ди не. У то ку че ти ри де це ни је ра да 
кроз Це тињ ску гим на зи ју про шло је 
укуп но 2502 уче ни ка, као и на де се ти-
не струч них про фе со ра и пе да го шких 
рад ни ка ко ји су то ком сво га ра да сва-
ки по је ди нач но и не се бич но обра зо ва-
ли и вас пи та ва ли цр но гор ску омла ди-
ну, пре да ју ћи јој зна ње ко је јој је би ло 
нео п ход но за жи вот и на ста вак да љег 
шко ло ва ња на ви шим и ви со ким шко-
ла ма у ино стран ству. У на ве де ном 
пе ри о ду од че ти ри де це ни је про ми-
је ни ло се де вет упра ви те ља-ди рек то-
ра ко ји су ру ко во ди ли Гим на зи јом, а 
у на став ном про це су уче ство ва ло је 
укуп но 128 про фе со ра и струч них са-
рад ни ка, што пред ста вља им по зант ну 
ци фру, ко ја го во ри о ве ли ком ин те ре-
со ва њу „из ва ња ца“ ко ји су же ље ли да 
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сту пе у та да шњу цр но гор ску др жав ну 
слу жбу.

Књига коју је сачинио др Мом чи ло 
Д. Пе јо вић пред ста вља ви ше стру ки 
под виг и не сва ки да шње на уч но-ис-
тра жи вач ко и из да вач ко прег ну ће на 
овим про сто ри ма а и ши ре. Он је био 
свје стан да се пр хва та ве ли ког и те-
шког по ду хва та, јер на пи са ти ви ше и 
бо ље од сво јих прет ход ни ка је ипак, 
по ред то га што је ин спи ра тив но и за-
хтјев но, до ста и обавезујуће. Аутор је 
са огромном упор но шћу и за ла га њем, 
уз на по ран ана ли тич ко-син те тич ки 
ис тра жи вач ки рад, оства рио циљ – 
јав но сти пред ста вио ка пи тал но дје ло 
ви со ког на уч ног и ме то до ло шког ни-
воа. Кроз ово дје ло, ко је је без об зи ра 
на свој замашни обим, функ ци о нал но 
и пре глед но, али и за ни мљи во, огле да 
се озби љан и зрео на уч но-ис тра жи-
вач ки при ступ и же ља са мог ауто ра да 
ука же на све дру штве но-еко ном ске и 
културно-просвјетне чи ни о це осни ва-
ња Це тињ ске гим на зи је у епо хи ства-
ра ња и ши ре ња та да шње Цр не Го ре 
као ме ђу на род ног су бјек та. До вољ но 
је са мо по гле да ти из во ре и гра ђу ко је 
је аутор ко ри стио, об ја вље не и нео бја-
вље не, до ма ће и стра не, ар хи ве и би-
бли о те ке ко је је об и шао то ком ис тра-
жи ва ња и за кљу чи ти ко лики су огро-
ман труд, сред ства и ври је ме утро-
шени то ком дво де це ниј ског на ста ја-
ња мо но гра фи је, вр ло про ми шље не, 
обим не и сло же не ком по зи ци је. 

По ред пред го во ра, ово дје ло има 
увод о дру штве но-по ли тич ком, еко-
ном ском и про свјет но-кул тур ном 
раз во ју та да шње Цр не Го ре у дру гој 
по ло ви ни XIX и на по чет ку XX ви је-
ка, са ве о ма ис црп ним ста ти стич ким 
по да ци ма о број ном ста њу шко ла, 
уче ни ка, учи те ља и фи нан си ра њу цр-
но гор ског школ ства у том пе ри о ду. У 

пр вом, цен трал ном ди је лу књи ге вр-
ло ис црп но су об ра ђе ни исто ри јат и 
рад Це тињ ске гим на зи је од осни ва ња 
1880. до 1902. го ди не, уз дра го цје-
не ста ти стич ке по дат ке и нор ма тив на 
ак та у обла сти та да шње црногорске 
про свје те и школ ства. Оно што по себ-
но при вла чи па жњу је сте чи ње ни ца 
да је сва ка школ ска го ди на об ра ђе на 
по себ но и до ку мен то ва но, а исти ме-
то до ло шки по сту пак је при ми је њен и 
у на ред ном ис тра жи вач ком пе ри о ду 
од 1902. до 1913. од но сно 1916. го ди-
не. У по себ ном ди је лу аутор је на вео 
ди рек то ре, про фе со ре и ђа ке у пе ри-
о ду од 1880. до 1920. го ди не, са ком-
плет ним спи ско ви ма уче ни ка и крат-
ким би о граф ским по да ци ма за ве ћи ну 
њих, као и фо то гра фи ја ма зна чај ног 
бро ја уче ни ка ко ли ко је то у про це су 
ис тра жи ва ња би ло мо гу ће при ба ви ти. 

Дру ги дио мо но гра фи је Це тињ-
ска гим на зи ја 1880. – 1920. са др жи 
број не при ло ге: до ку мен та, до пи се, 
ак та, свје до чан ства, фак си ми ле, за-
вр шно сло во ауто ра, из во ре и ли те-
ра ту ру, спи сак илу стра ци ја и та бе ле, 
као и ре зи меа, ка ко на на шем та ко и 
на фран цу ском и ен гле ском је зи ку. На 
кра ју аутор је дао ре ги стре – имен ски 
и ге о граф ски ко ји књи зи да ју до дат-
ни ква ли тет и ви ше су не го ко ри сна 
по моћ у ње ном лак шем ко ри шће њу, 
на ро чи то ако се има у ви ду њен обим. 
Да кле, на фор ма ту А4, на 1104 стра-
ни це, штам па не ра ди еко но мич но сти 
сит ним фон том, да ти су број ни за кон-
ски ак ти, рас пи си, упут ства, за пи сни-
ци са про фе сор ских збо ро ва – сјед ни-
ца, на ко ји ма се го во ри о ра ду и жи во-
ту Цетињске гим на зи је као зна чај ној 
сред њо школ ској обра зов но-вас пит ној 
уста но ви. По ред већ на бро ја не број не 
и богате до ку мен та ци је, ту су и при-
ло зи са ко пи ја ма до ку ме на та, око 130 
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фо то гра фи ја на ко ји ма су углав ном 
пор тре ти про фе со ра и уче ни ка Це-
тињ ске гим на зи је, цр те жи и илу стра-
ци је, као и око 350 фак си ми ла уче ни-
ка и про фе со ра.

Са об зи ром на обим и бо гат ство 
чи ње ни ца, до ко јих се до шло му ко-
трп ним, зна чај ним и озбиљ ним ис-
тра жи вач ким ра дом, ова им пон зант-
на мо но гра фи ја пред ста вља и ис ти че 
зна чај Це тињ ске гим на зи је у цр но-
гор ској исто ри ји. Сли је де ћи ми сао да 
је сва ки чо вјек, а на ро чи то озби љан 
на уч ник и ин те лек ту а лац нај ви ше 
ду жан сво ме за ви ча ју, ми шље ња сам 

да се др Мом чи ло Д. Пе јо вић и као 
уче ник и као про фе сор на пра ви на-
чин оду жио Це тињ ској гим на зи ји, (у 
којој је био и ђак и професор) и у свом 
дје лу је пред ста вио у пуном свије тлу, 
по ка зу ју ћи јав но сти њен нео спо ран 
и огро ман зна чај за кул тур ну и обра-
зов ну ми си ју у Цр ној Го ри. На кра ју 
тре ба ис та ћи да је ова из у зет но обим-
на и на уч но уте ме ље на мо но гра фи ја 
на пи са на по нај ви шим стан дар ди ма 
исто ри о гра фи је и пред ста вља ве ли ки 
до при нос не са мо исто ри ји Цр не Го-
ре већ и ње ној просвјети, образовању, 
култури уопште.

Мр Раденко Шћекић

Монографија Цетињске гимназије 1880 - 1920
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У из да њу “B.M.V” Com pany”-Бе-
ра не иза шла је из штам пе но ва књи-
га Бе ран ска Бје ла си ца. Гор ња се ла, 
Бе ра не 2007. го ди не. Ко ли ко је ме ни 
по зна то о под руч ју Гор њих се ла до 
са да са мо је фраг мен тар но пи са но. 
Ме ђу тим, ауто ри ове књи ге успје-
ли су да на праве ква ли тет ну на уч ну 
мо но гра фи ју ге о граф ско-исто риј ског 
ка рак те ра, што је за сва ку по хва лу. 
Основ ну струк ту ру ове сту ди је чи не: 
Кар та Гор њих се ла; Пред го вор; Увод; 
Гор ња се ла и Гор њо се ља ни (I,II); Гор-
њо се ља ни су би ли ве ли ки ју на ци и 
љу ди од ри је чи; Исто риј ска оби љеж-
ја; Цр ква Све та Ја ња; Џу па но ва пе ћи-
на; Удо ви ни ца; Спо ме ник бор ци ма и 
жр тва ма фа ши стич ког те ро ра из Дру-
гог свјет ског ра та; Спо мен пло че на 
згра ди Основ не шко ле; Спо мен пло ча 
на Зе ко вој гла ви; Храм Све ти Или-
ја у Луб ни ца ма; По ло жај и гра ни це 
Гор њих се ла; по вр ши на Гор њих се-
ла; Кли ма; Во де Горњих се ла; Је зе ра; 
Гор њо сел ски ви со ви; Ста нов ни штво; 
Ста но ви и ста но ва ње; Пре и вред не 
ак тив но сти; Во ћар ство; Гор њо сел ске 
шу ме; Ље ко ви то би ље; Гљи ве; Сто-
чар ство; Ту ри зам; Школ ство и обра-
зо ва ње; Гор њо сел ска гро бља; Гор њо-
сел ска се ла; Ба ста хе; Гла ва ца и Ву ча, 
Ку ри ку ће, Луб ни це, Пра ће вац; Ли те-
ра ту ра.

Ана ли зи ра ју ћи са др жај ове пу-
бли ка ци је мо же се из ве сти за кљу-
чак да су ауто ри успје шно при ка за ли 
при род не, дру штве не и при вред не 
ка рак те ри сти ке свих Гор њих се ла. 
Гор ња се ла има ју ве ли ки зна чај не са-
мо за Бе ран ску оп шти ну већ и ши ре 
за Цр ну Го ру. На по чет ку ове књи ге 
о про сто ру Гор њих се ла ауто ри на во-
де сље де ће: “На ис точ ним па ди на ма 
Бје ла си це го ре, из над Лим ске до ли-
не, на ла зе се Гор ња се ла: Ба ста хе, 
Ву ча, Гла ва ца, Ку ри ку ће, Луб ни це и 
Пра ће вац. Луб ни це, не ка да оп штин-
ско мје сто, нај број ни је је на се ље и 
на ла зи се на де се том ки ло ме тру од 
Бе ра на са ко ји ма је по ве за но ас фалт-
ним пу тем. Ас фалт ни пут је из гра-
ђен до Је ло ви це, а да ље је ма ка дам 
до Ко ла ши на. Под руч је Гор њих се ла 
(130км2) за у зи ма нај љеп ши дио Бје-
ла си це са ри јет ким при род ним ље-
по та ма и бо гат стви ма: Три нај ви ша 
вр ха Бје ла си це (Цр на Гла ва-2139, За-
ко ва гла ва - 2117 и Тро гла ва - 2072м); 
Три пла нин ске ри је ке (Је ло ви ца, Су-
о до и Гу ња ра), ко је ис под Луб ни ца 
на ста вља ју ток као Би стри ца (ли је-
ва при то ка Ли ма). Три шум ска ком-
плек са (Ку ци на го ра, Кри ву ља, Де си-
на го ра са ра ри те том бо ра кри ву ља-
Клек); Три по зна та ка ту на (Је ло ви ца, 
Ру па Пе ши ћа и Су о до)”.
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По себ но тре ба ис та ћи да су ауто-
ри вр ло успје шно при ка за ли при род-
на бо гат ства овог кра ја као што су 
пла ни не, ри је ке, је зе ра, во де, шу ме, 
ље ко ви то би ље итд. Гор ња се ла и њи-
хо ве пла ни не има ју по вољ не усло ве 
(кли ма, објек ти, из во ри, ри је ке, те-
ре ни за ски ја ње, шу ме) и за раз вој 
пла нин ског, спорт ско ре кре а тив ног и 
здрав стве ног ту ри зма.

У књи зи је при ка зан и раз вој 
школ ства и обра зо ва ња Гор њих се-
ла. По себ но тре ба из дво ји ти шко лу 
у Луб ни ца ма ко ја је у то ку сто де сет 
го ди на по сто ја ња и ра да про из ве ла 
број не струч ња ке и на уч не рад ни ке. 
Ме ђу њи ма су нај и стак ну ти ји: др Бо-
жи дар Ше ку ла рац, др Пре драг Об ра-
до вић, др Вук Ме њов Об ра до вић, др 
Ми јо Об ра до вић, др Ра до мир Ј. Ра и-
че вић и др.

Ста нов ни штво Гор њих се ла (ка-
ко на во де ауто ри) во ди пор је кло од 
цр но гор ских пле ме на из цр но гор-
ских на хи ја и бр да: Бо жо ви ћи - Ку-
чи (Убли), Јо ва но ви ћи - Ва со је ви ћи 
(Ћор ци-Дап си ћи), Кља ји ћи - Бје ло па-
вли ћи, Ко ра ћи -Бра то но жи ћи (Ко раћ 
до), Мер до ви ћи - Ров ца (Бу ла то ви ћи), 
Об ра до ви ћи -Ње гу ши (Ера ко ви ћи), 

Пе ши ћи (Ме ри ћи, Су ко ви ћи) - Бје ло-
па вли ћи, Ра ко ви ћи - Ку чи (Дре ка ло-
ви ћи), Се ни ћи - Бје ли це, Ше ку лар ци 
(Це ро ви ћи)- Дроб ња ци, Шће ки ћи (Ој-
да ни ћи, Ра и че ви ћи) - Пи пе ри. Пре ма 
ста ти стич ком по пи су из 2003. го ди не 
укуп но је би ло 613 ста нов ни ка од че га 
нај ви ше имају Луб ни це (244 ст.). Број 
ста нов ни ка оста лих се ла опа да. И са-
ми ауто ри у пред го во ру књи ге ис ти чу: 
“Нај ве ћа ма на Гор њи се ла је што по-
сте пе но од у ми ру. Ста ри уми ру, а мла-
ди се ри јет ко ра ђа ју... Упра во је то био 
мо тив ауто ра да на пи шу ову књи гу.”

По себ но тре ба ис та ћи бур ну исто-
риј ску про шлост овог кра ја. И са ми 
ауто ри ис ти чу “Гор но се ља ни су би ли 
ве ли ки ју на ци и љу ди од ри је чи”.

Књи га има 156 стра ни ца, 114 сли-
ка, 12 та бе ла, 75 фус но та, 1 кар ту. Ова 
пу бли ка ци ја ра ђе на је у бо ји. На кра ју 
је да та и ли те ра ту ра.

Књи га ће до бро по слу жи ти ге о гра-
фи ма, исто ри ча ри ма, ту ри змо ло зи ма, 
ет но ло зи ма и свим дру гим струч ња-
ци ма ко ји се ба ве овом или слич ном 
те ма ти ком. А ауто ри ма тре ба ода ти 
при зна ње што су на пи са ли ову ге о-
граф ско-исто риј ску мо но гра фи ју Гор-
њих се ла.

Проф. др Здравко Ивановић
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Ри јет ка је при ви ле ги ја уче ство ва-
ти у про мо ци ји књи ге ко ле ге ко ји се 
сво јим пр вим мо но граф ским ра дом 
увр стио у ред озбиљ них на уч них по-
сле ни ка и дао за пра во да се за кљу-
чи да је, вјероватно, ри јеч о јед ном 
од нај да ро ви ти јих и нај о бра зо ва ни-
јих мал дих исто ри ча ра у Цр ној Го ри. 
Упра во због то га част ко ја ми је при-
па ла но си у се би и од го вор но ст, јер 
про мо ви са ње ова кве књи ге под ра зу-
мје ва осим пред ста вља ња ње ног да-
ро ви тог пи сца и ка зи ва ње осло бо ђе но 
су бјек тив но сти и по јед но ста вље них 
оцје на о ква ли те ту на уч ног при сту па 
и на уч ној ври јед но сти ре зул та та до 
ко јих је аутор у свом ра ду до шао.

Сва ки од ових елемената скоп ча н 
је са још јед ним, ве о ма ва жним, ко-
ји је са др жа н у за пи та но сти о ка квој 
те ми је ри јеч, ка квог је она ка рак те-
ра, ко ји је сте пен ње не сло же но сти 
и ни во до са да шње на уч не об ра ђе но-
сти, тј. да ли је у пи та њу пу бли ка ци-
ја ло кал ног зна ча ја или је пак ри јеч о 
про бле ма ти ци са ко јом аутор из ла зи 
на про сто ре из ван окви ра на ци о нал-
не исто ри о гра фи је. При то ме не ма мо 
у ви ду са мо цр но гор ску исто ри јо гра-
фи ју већ и зна чај ове књи ге за исто-
риј ску на у ку бив ших ју го сло вен ских 
република као и то да ли ре зул та ти 

ко ји су у њој са оп ште ни мо гу би ти 
ко ри сни за све оне ко ји се у би ло ком 
европ ском на уч ном цен тру ба ве пи та-
њи ма по сли је рат не исто ри је Евро пе 
и ути ца ја спољ них фак то ра, по себ но 
по ли ти ке ве ли ких си ла на по ли тич ку 
суд би ну зе ма ља на ње ном ју го и сто-
ку. Те ма, да кле, ука зу је на мно го ши-
ри зна чај пу бли ка ци је не го што се из 
ње ног на сло ва мо же за кљу чи ти, али 
исто вре ме но мно го го во ри о на уч ном 
про фи лу, сте пе ну озбиљ но сти и на уч-
ној пре о ку па ци ји пи сца. 

Упра во, опи ру ћи се на по сљед њу 
од из ре че них тврд њи, крат ко пред-
став лла ње књи ге мр Ива на Ла ко ви-
ћа, ви шег ис тра жи ва ча у Исто риј ском 
ин сти ту ту Цр не Го ре, под на сло вом: 
За пад на вој на по моћ Ју го сла ви ји 
1951-1958, би ће усмје ре но не то ли ко 
на њен са др жај ко ли ко на по ку шај од-
го во ра на пи та ње о ње ном мје сту у са-
вре ме ној исто ри о гра фи ји. Глав ни раз-
лог ко ји упу ћу је на та кав при ступ је у 
томе што ова књи га пред ста вља сег-
мент круп ног на уч ног про јек та, чи ју 
ре а ли за ци ју је ко ле га Ла ко вић за по-
чео, а ко ји се ти че од но са Ју го сла ви је 
са за пад ним зен ља ма, при ја све га са 
САД, по сли је Дру гог свјет ског рата. 
Већ та чи ње ни ца са ма по се би го во-
ри да је сво јим на уч ним ра дом ко ле га 
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Ла ко вић за ко ра чио на ши ро ко по ље 
ме ђу на род них од но са и ди пло мат ске 
исто ри је дру ге по ло ви не XX ви је ка, у 
ко ме цен трал но мје сто за у зи ма ју ју го-
сло вен ско - аме рич ки од но си.

Од ко ли ког је то зна ча ја са ста-
но ви шта цр но гор ске исто ри о гра фи је 
го во ри чи ње ни ца да дру га по ло ви на 
два де се тог ви је ка у Гр ној Го ри, из ван 
сфе ре пу бли ци сти ке, ни је на и шла на 
аде ква та ну на уч ну об ра ду би ло о ком 
сег мен ту ње не исто ри је да је ри јеч. То 
се мо же за кљу чи ти и на осно ву са др-
жа ја на уч них про је ка та ко ји су то комм 
по сљед ње не ко ли ке де це ни је ре а ли-
зо ва ни у Исто риј ском ин сти туту Цр не 
Го ре и срод ним црногорским уста но-
ва ма. Осим што у на ве де ном сми слу 
отва ра но ви ис тра жи вач ки про стор 
Ла ко вић својм дје лом пра ви коп чу 
и са још јед ном круп ном те мом тре-
нут но ве о ма ак ту ел ном у са вре ме ној 
исто риј ској на у ци. Ри јеч је о хлад но-
ра тов ском су ко бу и бло ковскј по дје ли 
сви је та ко ја је обе ље жи ла ње го ву по-
сли је рат ну исто ри ју. На тај на чин већ 
са мим ода би ром те ме аутор сту ди је 
ко ју ве че рас пред ста вља мо из ла зи из 
око шта лих те мат ских окви ра и сво је 
на уч но ин те ре со ва ње усмје ра ва пре-
ма но вим не ис тра же ним те ма ма.По-
што су за о ста ја ња у про у ча ва њу исто-
ри је дру ге по ло ви не два де се тог ви је-
ке, по ја ва ка рак те ри стич на и за зе мље 
у окру же њу, ко ле га Ла ко вић сво јим 
на уч ним рад се свр тао у ред ре ла тив-
но ма лог бро ја ис тра жи ва ча ко ји су се 
ме ђу пр ви ма ухва ти ли у ко штац са те-
ма ма са свим дру га чи јим од оних ко је 
су, ду ги низ го ди на, би ле у ви до кру гу 
па жње исто риј ске на у ке. 

Сва ка ко да све ово што смо прет-
ход но ка за ли да је по себ ну ври јед ност 
ре зул та ти ма ко је нам је у свом ра ду 
са оп штио Иван Ла ко вић. То, ме ђу-

тим, исто вре ме но го во ри и о те шко-
ћа ма са ко ји ма се, крећу ћи се не у та-
ба ни м ста за ма ис то ри ске на у ке, мо-
рао су сре та ти. 

То је, с јед не стра не не до ста так 
ли те ра ту ре, ка ко ју го сло вен ске про ве-
ни јен ци је та ко и стра не. За тим, оскуд-
ност ар хив ских из во ра ко ји су ка да су 
у пи та њу до ма ћи ар хи ви, на при мјер 
ар хив ски фон до ви Вој ноис то ри ског 
ин сти ту та у Бе о гра ду, тре нут но не-
до ступ ни ис тра жи ва чи ма због ста ња 
у ко ме се на ла зе на кон пре се ља ва ња 
ра ди за шти те од НА ТО бом бар до ва ња 
СР Ју го сла ви је. Пи шући књи гу ко ле га 
Ла ко вић је, ипак, успио да по ред ди је-
ла те гра ђе пре гле да до ку мен та ко ја се 
чу ва ју у Ар хи ву Јо си па Бро за Ти та и 
Ди пло мат ском ар хи ву Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Се би је и Цр не Го ре. 
Рад је, да кле, на пи сан на осно ву до-
ма ћих ар хив ских из во ра, ли те ра ту ре 
и штам пе, до брим ди је лом и ино стра-
не. За об ра ду ове те му веома је ва жна 
би ла гра ђа ко ја се чу ва у ар хив ским 
уста но ва ма у Ве ли кој Бри та ни ји и 
Аме ри ци, по себ но у др жав ним ар хи-
ви ма Лон до ну и Ва шинг то ну. Ко ле ги 
Ла ко ви ћу се, на жа лост, ни је пру жи ла 
при ли ка да ис тра жу је у тим ар хи ви-
ма ,што би да ло но ви ква ли тет овој 
књи зи, али за ње гов бу ду ћи на уч ни 
рад, због све га што смо прерт ход но 
ка за ли, то је сва ка ко нео п ход но обез-
бје ди ти. 

Вра ћа ју ћи се са мој књи зи мо же-
мо ка за ти и то да је и по ред те шко ћа 
са ар хив ским из во ри ма и ма лог бро-
ја ра до ва ко ји се цјеловито ба ве или 
фраг мен тар но до ти чу пи та ња за пад не 
вој не по мо ћи Ју го сла ви ји 1951- 1958, 
ко ји би мо гли по слу жи ти као кон цеп-
ту ал ни узор, ко ле га Ла ко вић је успио 
да из гра ди вла сти ти при ступ и ство ри 
чвр сто фун ди ра но на уч но дје ло. Ње-
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го ва ври јед ност се по себ но огле да у 
томе што и по ред чињенице да је глав-
ни пред мет ње го ве на уч не па жње би-
ла вој на по моћ за пад них зе ма ља Ју го-
сла ви ји, ка ко са ста но ви шта струк ту-
ре, вр сте и ка рак те ра вој но тех нич ких 
сред става за по је ди не ви до ве и ро до ве 
вој ске, успио да об ја сни, по себ ну па-
жњу по све ти ши ана ли зи по ли тич ких 
раз ло га ко ји су ње но да ва ње усло-
ви ли, пи та ње по за ди не ма те ри јал не 
помоћи за пад них зе ма ља. 

 У струк ту рал ном погледу сво је 
ка зи ва ње аутор је осим пред го во ра и 
уво да у ко ме су об ја шње ни ју го сло-
вен ски од но си са ве ли ким си ла ма 
кра јем 40-тих и по чет ком 50-тих го ди-
на, кои пред ста вља ју јед ну од де тер-
ми на ти ко ја је ути ца ла на ње ну спољ-
ни по ли тич ку ори јен та ци ју, са оп штио 
у шест по себ них ди је ло ва из ко јих је 
про ис те кла за кључ на оцје на.

По гла вља су су из ло же на у ви ду 
по себ них про блем ских цје ли на ко је 
се ме ђу соб но на до пу њу ју. Пр во но си 
на слов: „Вој на по моћ као ком по нен та 
по ли тич ког при бли жа ва ња За па ду“. 
У ње му су об ја шње на пит ња во ђе ња 
пре го во ра од стра теш ког зна ча ја за 
спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју Ју го-
сла ви је ко ја су и усло ви ла до но ше ње 
од лу ке о при сту па њу про гра му вој не 
по мо ћи. Ова раз ма тра ња има ју по-
себ ну спољ но по ли тич ку и ди пло мат-
ску ди мен зи ју, ако се зна ко су би ли 
глав ни спољ но по ли тич ки парт не ри 
ју гослсо вен ског по ли тич ког вр ха то-
ком Дру гог свјет ског ра та и у го ди на-
ма по сли је ње га. Књи га мр Ивана Ла-
ко ви ћа би ће оту да зна чај на не са мо за 
ра зу мје ва ње вој них аспе ка та ју го сло-
вен ске по сли је рат не исто ри је већ и за 
оне ко ји се ба ве ди пло мат ском исто-
ри јом и исто ри јом од но са ве ли ких 
си ла са бал кан ским зе мља ма, на шта 

ука зу ју д је ло ви ра да по све ће ни ре зул-
та та и ма три пар тит них кон фе рен ци ја 
у Бе о гра ду и Ва шинг то ну.

У дру гом по гла вљу об ра ђе но је пи-
та ње то ка и функ ци о ни са ња про гра ма 
вој не по мо ћи, ко ји се ти цао не са мо 
опе ра тив не про бле ма ти ке већ и на-
чи на шко ло ва ња ка дро ва, до пун ских 
про гра ма, уче шћа оста лих зе ма ља 
НА ТО у вој ној по мо ћи, све до га ше ња 
и об у ста ве про гра ма у цје ли ни. 

У на ред на че ти ри по гла вља аутор 
је об ра дио све што је ве за но за са др-
жај и струк ту ру при мље ног ма те ри-
ја ла; на о ру жа ња и опре ме коп не не 
вој ске, рат ног ва зду хо плов ства и рат-
не мор на ри це. За сва ки од на ве де них 
ро до ва да ти си по да ци о вр сти на о ру-
жа ња и сте пену опре мље но сти бор бе-
ним сред ствима. То се од но си ка ко на 
на о ру жа ње коп не не вој ске пје ша ди-
ским и ар ти ље риј ским ору жи јем и на 
на о ру жа ње оклоп но - ме ха ни зо ва них 
је ди ни ца, ин же ње ри је и по за ди не, та-
ко и на вр сте вој не по мо ћи у рат н ом 
ва зду хо плов ству (у мла зној и тран-
спорт ној ави ја цији, хе ли коп тер и ма, 
ра да р ској опре ми) као и на на о ру жа-
ње рат не мор на ри це. 

На кон увод них раз ма тра ња о исто-
риј ским и по ли тич ким раз ло зи ма ко ји 
су до ве ли до од лу ке ју го сло вен ског 
по ли тич ког вра ха да на кон рас ки да 
бли ских ве за са СССР при хва ти вој-
ну по моћ САД аутор је у за кључ ним 
раз ма тра њи ма из нио јед ну на из глед 
про ти вур јеч ну оцје ну. На и ме, да је 
Југославија, свје сна сво је вој но-тех-
нич ке ин фе ри ор но сти у од но су на 
СССР и зе мље со ци ја ли стич ког ла-
ге ра на кон су ко ба са Ко мин фор мом 
и ка сни јег по ми ре ња, сво ју по ли ти ку 
тра же ња ослон ца на За пад на до гра ди-
ла сту па њем у про грам вој не по мо ћи. 
Тим ко ра ком, ко ји ни је зна чио и иде-

Западна војна помоћ Југославији 1951-1958
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о ло шко свр ста ва ње, у вре ме ну већ за-
о штре не иде о ло шке, ди пло мат ске и 
вој не кон фро та ци је два ју су че ље них 
бло ко ва Ју го сла ви ја је не са мо мо дер-
ни зо ва ла сво је ору жа не сна ге већ и 
учвр сти ла сво ју ме ђу на род ну по зи ци-
ју. Иде о ло шка не по мир љи вост, ко ја је 
при то ме и са јед не и са дру ге стра не 
стал но на гла ша ва на, би ла је пра ће на 
тра же њем оправ да ња за са рад њу у 
кон тек сту ши рих ме ђу на род них од-
но са.

Ма да не од ра жа ва прин ци пе по-
ли ти ке во ђе не у пе ри о ду Хлад ног 
ра та, у ко ме је до би так јед не стра не 
исто вре ме но пред ста вљао гу би так за 
дру гу, због че га сфере ути ца ја није су 
ла ко на пу шта не, ипак је Ју го сла ви ја, 
вје што ла ви ра ју ћи из ме ђу два су про-
ста вље на бло ка, успје ла да из бјег не 
по зи ци ју при пад но сти али и по зи ци ју 
зем ље пре ко ко је су се ис цр пљи ва ли 

и ло ми ли ин тер си два оштро су прот-
ста вље на бло ка. Ка ко је у то ме успје-
ла пи та ње је за ди пло мат ску исто ри ју 
и не ке но ве ра до ве ко ле ге Ла ко ви ћа. 

На кра ју све срд но пре по ру чу јући 
ва шој па жњи ово дје ло, као што смо 
већ ре кли је дин стве но у до са да шњој 
цр но гор ској исто ри о гра фији, же лим 
да ка жем и то да се оно, иако на пи-
пи са но за вид ном на уч ном лек си ком и 
сти лом, ла ко чи та, што је уз за ни мљи-
вост његовог са др жа ја до во љан раз-
лог да га сви ко ји се за ни ма ју исто ри-
јом про чи та ју.

Ко ле ги Ла ко ви ћу искре но че сти-
там на за вид ном на уч ном успје ху ко-
ји је оства рио сво јом пр вом књи гом 
и  же лим му успјех у пи са њу но вих, 
а сви ма ва ма да се за хва лим на па-
жњи ко ју сте нам по све ти ли, јер су то 
и аур тор и ње го ва књи га ви ше стру ко 
за слу жи ли. 

 
Радослав Распоповић



Не дав но је из штам пе иза шла, а 
при јат но је ис та ћи, ве о ма озбиљ на 
мо но гра фи ја о Шав ни ку ауто ра То ма-
ша Ћо ро ви ћа, у ко јој су на ми ну ци о-
зан на чин об ра ђе не зна ме ни то сти ове 
ва ро ши. Иако не до ла зи из пе ра про-
фе си о нал ног исто ри ча ра, ова до бро 
на пи са на мо но гра фи ја ва ро ши, од но-
сно обла сти, има за и ста ви ше стру ки 
зна чај. На пр вом мје сту она сва коме 
ко же ли да се упо зна са исто ри јом 
ово га кра ја пружа мо гућ ност да стек-
не увид без од ре ђе ног пред зна ња. 
Оно што је, та ко ђе, ве о ма зна чај но 
је сте то да ће ова мо но гра фи ја би ти 
од ве ли ке ко ри сти љу ди ма из стру ке, 
јер је пи са на ве о ма па жљиво, па је у 
њој мо гу ће про на ћи по дат ке ко ји су 
у струч ној ли те ра ту ри оста ли не за па-
же ни.

Уз то исто риј ска рас пра ва го спо-
ди на Ћо ро ви ћа ни је на пи са на са мо 
са пре тен зи јом да пред ста вља на уч ну 
исто риј ску пу бли ка ци ју. Она је до-
брим ди је лом на дах ну та и књи жев-
ним ми сли ма. Аутор про ниц љи во 
сли ка и цр те мен та ли те та љу ди овог 
кра ја, очи глед но ње му до бро по зна-
тог. У свом ра ду као да је сли је дио 
Ан дри ће ву ми сао да је сва ки чо вјек 
нај ви ше ду жан свом за ви ча ју. Овом 
књи гом на најљепши ис по што вао 
сво ју оба ве зу.

С об зи ром на бо гат ство чи ње ни-
ца и ко рект ност об ра де те ме, до ко је 
се до шло зна чај ним ин те лек ту ал ним 
ис тра жи вач ким ра дом, мо но гра фи ја 
још про ду бље ни је чи та о цу пред ста-
вља Дроб њак и ис ти че ње гов зна чај у 
исто ри ји.

У ра ду се по ја вљу је мно го зна-
ме ни тих љу ди, ко ји су сво јим дје лом 
ис пи си ва ли стра ни це исто ри је Дроб-
ња ка. Ћо ро вић, очи глед но, зна мно го 
чи ње ни ца из усме не тра ди ци је свог 
пле ме на и за ни мљи во и ли те рар но о 
њи ма при по ви је да. Ви дљи во је да он 
ве о ма зна лач ки ко ри сти до ку мен та и 
са зна ња и до пу ња ва их са на род ном 
тра ди ци јом са чу ва ном у сви је сти са-
мог на ро да. Та ко смо до би ли за ни-
мљи во шти во и упе ча тљи ву сли ку жи-
во та Шав ни ка од ње го вог осни ва ња 
па до по чет ка Дру гог свјет ског ра та, 
ис при ча ну јед но став но, жи во и не на-
ме тљи во, ра зу мљи во и при сту пач но, 
стил ски до тје ра но, уз упо тре бу бо га-
тог на род ног го во ра.

Ви ше је не го сли ко вит при каз 
стра да ња мла дог и шко ло ва ног Вла-
ди ми ра То ми ћа, ко ји она ко хри шћан-
ски због бор бе за прав ду и исти ну 
на стра да, би пре ту чен и оста де у са-
ми ци кња за Ни ко ле че ти ри го ди не 
без са слу ша ња и без пре су де. А шта 
тек ре ћи о Иса и лу Трип ко вом То ми ћу, 

YU ISSN 0021-2652

Томаш Ћоровић, ШАВНИК ИЗ ЗАБОРАВА, Самостално издање, 
Шавник, Београд, 2007. године, 221 стр. 

Историјски записи, година LXXX, 1-4/2007



350 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

Дроб ња ку, љу том кња же вом про тив-
ни ку, ко ји је у за тво ру про вео осам го-
ди на, без су ђе ња. Али и ова књи га нас 
учи да бор ба за прав ду и исти ну ни је 
уза луд на. За хва љу ју ћи и овој књи зи, 
њи хо ве суд би не ће би ти пу то каз за 
све пра во дљу бљи ве љу де чи ји је циљ 
да сви је тла обра за оду са ово зе маљ ске 
по зор ни це.

Као још је дан до каз да сјај ни ин те-
лек ту ал ци, по сто ја ни и не по ко ле бљи-
ви љу ди ни је су има ли шта да тра же 
у при ват ној др жа ви кња за Ни ко ле био 
је об ра чун са Ми ло шем Ша у ли ћем, 
вр ши о цем ду жно сти ми ни стра прав-
де. Са Го спо да ром је до шао у же сток 
су коб због Иса и ла и Вла ди ми ра То-
ми ћа, ко ји су већ го ди на ма ча ми ли 
без пре су де у за тво ру, и то је пла тио 
гла вом. Би ло је то, у су шти ни, ка ко је 
ли је по за пи сао аутор ове књи ге То-
маш Ћо ро вић, раз ра чу на ва ње јед ног 
дик та то ра са сло бо до ум ним мла дим 
и шко ло ва ним љу ди ма, ко ји су хтје ли 
де мо кра ти за ци ју јед ног по лу фе у дал-
ног дру штва.

Зна чај овог ра да и је сте у то ме што 
го во ри о вре ме ну ко је као да је би ло 
не гдје са кри ве но и за ма гље но. Аутор 
је у сва ком слу ча ју био свје стан да се 
у овом вре ме ну број них иза зо ва кул-
тур на ба шти на пред су дом јав но сти 
нај бо ље бра ни оства ре ним на уч ним 
ре зул та ти ма. Сто га је ишао тра гом ре-
ле вант них до ку ме на та и ство рио ком-
пле тан и аутен ти чан рад. За при пре му 
и из ра ду овог ра да тре ба ло је уло жи-
ти ве ли ки на пор. Мо но гра фи ја је ре-
зул тат ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња 
ауто ра, па је ду го трај на усред сре ђе-
ност пи сца на про блем до ве ла до ујед-
на че но сти у ис тра жи вач ком ме то ду и 
не при стра сно сти при про су ђи ва њу и 
ту ма че њу до га ђа ја. Ћо ро вић је про у-
чио сву по сто је ћу ли те ра ту ру, број не 

из во ре, кон сул то вао еми нент не исто-
ри ча ре. Он ни је под ле гао при ти ску 
да на шњег вре ме на, већ је сво је зна ње 
ста вио у слу жбу ис кљу чи во исто риј-
ске на у ке, при ре ђу ју ћи мо но гра фи ју 
на крај ње про фе си о на лан на чин, без 
кри во тво ре ња и фал сиф ко ва ња свој-
стве ног вре ме ну у ко ме жи ви мо. Сто га 
је мо но гра фи ја о Шав ни ку још је дан 
до каз да су се Дроб ња ци у кр ва вим ра-
то ви ма с по чет ка XX ви је ка бо ри ли за 
ства ра ње, од но сно об но ву за јед нич ке 
срп ске др жа ве. Ко ри сте ћи ову мо но-
гра фи ју чи та лац ће до ћи до број них 
но вих са зна ња. С об зи ром на то да рад 
тре ти ра и не ке ма ло по зна те до га ђа је 
и зби ва ња, на уч на те жи на му је са мим 
тим ве ћа. Уз то, тек сту ал но из ла га ње је 
пра ће но број ним фо то графија ма ура-
ђе ним та ко ђе на ви со ко про фе си о нал-
ном ни воу. За то се мо же кон ста то ва ти 
да је, ре ша ва ју ћи не баш јед но став не 
ме то до ло шке и ме тод ске про бле ме, 
аутор про на ла зио ком по зи ци о на рје-
ше ња ко ја од го ва ра ју са мом са др жа ју 
и су шти ни об ра ђи ва не те ма ти ке.

Илу стра тив ни ма те ри јал, лије пе и 
дра го цје не фо то гра фи је од не про цје-
њи ве ври јед но сти, ве о ма за ни мљи ви 
фак си ми ли до ку ме на та и ли то гра фи-
је по зна тих ауто ра, књи гу чи не ве о ма 
за ни мљи вом и при влач ном за чи та о-
ца. О то ме ко ли ко илу стра ци је обо га-
ћу ју ово дје ло рје чи то го во ри и њи хов 
број: 220 фо то гра фи ја и 27 фак си ми-
ла, ко ја ће пред ста вља ти дра го цјен 
из вор за не ка ка сни ја мно го стру ка 
ис тра жи ва ња. Оне по ма жу да се бо ље 
осви је тле исто риј ски про це си на про-
сто ру Дроб ња ка и да ју нам пра ву сли-
ку та да шњег чо вје ка, бор ца, от кри ва-
ју ћи нам ње гов мо рал, до сто јан ство, 
гор штач ку ље по ту.

По ред пред го во ра и уво да, мо но-
гра фи ја се са сто ји из 12 по гла вља и то: 
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Ва рош на три во де и са дви је зо ре, На-
ста нак ва ро ши Шав ник, За нат ство и 
тр го ви на, Раз вој ин сти ту ци ја, Ста нов-
ни штво и се о бе, Из ван за ви ча ја, По-
ли тич ки жи вот до Пр вог свјет ског ра-
та, У бал кан ским ра то ви ма, У Пр вом 
свјет ском ра ту, Под го рич ка скуп шти на 
и Бо жић на по бу на, Укљу чи ва ње у то-
ко ве но ве др жа ве (1919-1929). У зна ку 
по ли тич ких и дру штве них пре ви ра ња 
(1929-1941). Мо но гра фи ја садржи по-
пис из во ра и ли те ра ту ре и снаб дје ве на 
је ре зи ме и ма на ен гле ском и ру ском 
је зи ку, што за о кру жу је ње ну успје шно 
оства ре ну цје ло ви тост.

За ли јеп из глед књи ге за слу жна је 
штам па ри ја “Ал та Но ва” из Зе му на, 
ко ја се по бри ну ла да књи га бу де бо га-
то опре мље на.

На да мо се да ће мо но гра фи ја о 
Шав ни ку би ти по че так но ве еди ци је, 
са што ви ше об ја вље них на сло ва, ко ји 
не до ста ју и на ма и ге не ра ци ја ма ко је 
до ла зе.

И на са мом кра ју, тре ба ис та ћи да 
је ова на уч но из у зет но уте ме ље на мо-
но гра фи ја из ра ђе на по нај ви шим стан-
дар ди ма исто риј ске на у ке и пред ста вља 
ве ли ки до при нос не са мо исто ри о гра-
фи ји већ уоп ште кул тур ној ба шти ни.

Мр Жарко Лековић

Шавник из заборава
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Ни шан је ри јеч пер сиј ско га по-
ри је кла ко ја зна чи знак, оби љеж је. 
Ни шан, ујед но, зна чи ор ден, од ли ко-
ва ње. У са вре ме ном тур ском је зи ку, 
по ред ова два зна че ња, ко ри сти се и 
у зна че њу за ру ке, вје рид бе. У нас ни-
шан има зна че ње над гроб но га спо ме-
ни ка. У том зна че њу је и у нај че шћој 
упо тре би.

Упо тре ба ни ша на у тра ди ци ји на-
ших му сли ма на се ве зу је за Осман ли је. 
Са при хва та њем осман ске вје ре (исла-
ма) му сли ма ни су при ма ли и ве ли ки 
број њи хо вих оби ча ја. Ти оби ча ји су 
ра зно вр сни. Је дан од њих је и упо тре-
ба ни ша на као над гроб них спо ме ни ка, 
упра во она ко ка ко су их и Осман ли је 
упо тре бља ва ле. Због то га ни ша ни у 
нас нај че шће има ју тур ску фор му, с 
не ким ло кал ним по себ но сти ма.

Ни ша ни су са ста вље ни из два ди-
је ла или два ка ме на. Је дан ка мен је из-
над гла ве умр ло га и до био је на зив од 
тур ске ри је чи ба шлук (тур. ba ş lık), у 
зна че њу уз гла вље. А дру ги је по крај 
но гу. Ље по та ни ша на је у ба шлу ку. 
Јер сва ки нат пис, та рих, је упи си ван 
на ба шлу ку.

Ка да се ни шан (ба шлук) по сма-
тра уоча ва ју се раз ли чи ти об ли ци. На 
осно ву об ли ка ни ша на мо же се зна ти 
о ком је ни ша ну ри јеч. Та ко се мо же 

зна ти да ли се ра ди о му шком или 
жен ском ни ша ну. За тим, мо гу ће је 
одредити ста леж ко ји је имао по кој ник 
(мер хум). У за ви сно сти од то га ко јом 
се дје лат но шћу по кој ник ба вио мо гао 
је утицати на об лик ни ша на. Та ко су 
по себ но га об ли ка гра ђе ни ни ша ни за 
уче не љу де (уле му), а по себ но за љу-
де вој но га по ри је кла или за тр гов це 
и есна фе. Об лик и фор ма ни ша на су 
умно го ме за ви си ли и од имућ но сти 
породице ко ја га је подиза ла. Исто је 
то и са за пи сом на ни ша ну. Не ки ни-
ша ни оби лу ју ље по том пје снич ко га 
из ра за, а не ки су јед но став ни, са име-
ном по кој ни ка и го ди ном ње го ва пре-
се ље ња на други свијет (уми ра).

Ни ша ни су нај че шће пра вље ни од 
ка ме на. За пис на њи ма је, та ко ђер од 
ка ме на. Вје ро ват но је ка мен упо тре-
бља ван због сво је ду го трај не по сто ја-
но сти. За хва љу ју ћи упо тре би ка ме на 
дио ни ша на се очу вао кроз ври је ме. 
Иако је упо тре ба ни ша на у ста ром об-
ли ку с од ла ском Осман ли ја иш че зла, 
ви дљи ви су но ви об ли ци и но ве фор-
ме. Ни ша ни у му сли ман ској тра ди ци-
ји и да нас се нај че шће упо тре бља ва ју 
у би је лој бо ји. Би је ла бо ја у озна ча-
ва њу смр ти и над гроб них спо ме ни ка 
је у нај ра ши ре ни јој упо тре би код свих 
му сли ман ских на ро да.
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Ро жа је да нас не оби лу је ста рим 
ни ша ни ма. Раз ло зи њи хо ва не ста ја-
ња су мно го струки. Ов дје ни је ри јеч 
о њи хо вом не стан ку, већ о њи хо вом 
очу ва њу. Сто га је ври јед но по ме на 
дје ло ко је су при пре ми ли и об ја ви-
ли зна ме ни ти књи жев ни рад ник За-
им Азе мо вић и ли ков ни ства ра лац 
Зе ћир Лу бо дер „Уре за но у ка ме ну и 
пам ће њу“. Њи хо ва мо но гра фи ја о ро-
жај ским ни ша ни ма је на ста ла на кон 
ду го трај них при пре ма и сни ма ња на 
те ре ну. Послије ура ђе них де таљ них 
при прем них рад њи тре ба ло је при-
сту пи ти ода би ру нај ка рак те ри стич-
них упо тре бља ва них об ли ка ни ша на 
у Ро жа ју и ње го вој око ли ни. Ујед но 
је тре ба ло ода бра ти и ни ша не је дин-
стве не по фор ми и об ли ку, ко ји ни јесу 
би ли у че стој упо тре би у ро жај ском 
кра ју. Не ка да је нај ве ћу по те шко ћу 
чи ни ло са зна ње да мно ги од ни ша на, 
ври јед них и по об ли ку и са др жи ни, 
нијесу мо гли би ти увр ште ни у ода бир 
због њи хо ве не до вољ не очу ва но сти. 
Оште ће ност на ни ша ни ма пред ста-
вља по те шко ћу у чи та њу. Че сто се де-
ша ва да су то зна чај на оште ће ња ко ја 
због не мо гућ но сти чи та ња су за у вјек 
из гу би ла сво ју дра го цје ну ври јед ност. 
Ов дје ва ља на по ме ну ти да су ауто ри 
има ли оби ла ту по моћ у чи та њу и пре-
во ђе њу ни ша на ка ко сво јих ре це зе на-
та та ко и дру гих знан стве них рад ни ка 
ко је су кон сул това ли. За хва љу ју ћи пр-
вјен стве но ма ги стри ма Ре џе пу Шкри-
је љу и Се а ду Ибри ћу, ис чи та ва њем 
и при је во ди ма очу ва ни су за пи си на 
овим ни ша ни ма и отрг ну ти из вје чи-
то га сна.

Књи га се са сто ји из два ди је ла. 
У пр вом ди је лу књи ге дат је општи 
опис ни ша на са по себ ним освр том на 
њихове ка рак те ри сти ке у ро жај ском 
кра ју, а у дру гом су по је ди нач но при-

ка зи ва ни ни ша ни на те ри то ри ји Ро жа-
ја. На осно ву об ли ка и фор ме уоча ва 
се да су ни ша ни у ро жај ском кра ју 
нај че шће гра ђе ни у се дам раз ли чи тих 
му шких и пет жен ских об ли ка. Ујед-
но је при мјет но да по сто је три раз ли-
чи те фор ме у раз во ју ни ша на. 

Пр ва, нај ра ни ја, фор ма ни ша на је 
ра ђе на у ка ме ну пје шча ру (бре ча) и 
по ти че из дру ге по ло ви не 18. сто ље-
ћа. На њи ма нај че шће не ма нат пи са, а 
из вјес но је по сто ја ње ве ли ко га бро ја 
ни ша на по све ће них ше хи ди ма (по ги-
ну ли ма), ко ји су озна ча ва ни са бљом 
или ма чем. Гра ди ли су их до ма ћи кле-
са ри, тамо гдје су по сто ја ли руд ни ци 
ово га ка ме на. У об ли ку се ис ти чу ли-
је по об ли ко ва ни тур ба ни.

Дру га фор ма ни ша на при па да 
мер мер ним ни ша ни ма из скоп ске 
кле сар ске шко ле. Овај вид ни ша на 
је нај ра спро стра ње ни ји и нај че шће 
ко ри шћен у ро жај ском кра ју, а по 
број но сти нај че шће се су сре ћу у ку-
чком гро бљу (ме зар ју) у Ро жа ју. У 
пр вој фа зи на овим ни ша ни ма ни је 
при мјет на фор ма укра са, већ је сти-
ли за ци ја чи стог облика из ра же на у 
бје ли ни мер ме ра. Нај љеп ши ни ша ни 
из ово га пе ри о да су на ста ли у пр вој 
по ло ви ни 19. сто ље ћа. На ни ша ни ма 
из ово га пе ри о да при мјет на је фор ма 
укра ша ва ња, а до ми ни ра ју пе чур ка-
сти облици тур ба на у гу жва ма, вје-
што кле са них пре во ја. Ни ша ни има ју 
из ду же ни тра пе зо ид ни об лик, са обо-
га ће ним де ко ром биљ них и ге о ме-
триј ских ор на ме на та. 

Тре ћу фор му пред ста вља ју ни ша-
ни са фе сом. По че так упо тре бе ових 
ни ша на ве зу је се за ври је ме на кон из-
вр ше них ре фор ми у осман ској вој сци 
ка да је фес по стао оби љеж је му сли-
ман ско га пу ка. Ота да се као за вр шни 
об лик му шких ни ша на ја вља фес. 
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Овај облик ни ша на је слича н са прет-
ход ним фор ма ма. 

У дру гом ди је лу књи ге по је ди нач-
но се об ра ђу ју ни ша ни са раз ли чи тих 
ло ка ли те та, ка ко у гра ду та ко и у се-
ли ма. У гра ду по сто је три ло ка ли те-
та на којима су са хра њи ва ни мје шта-
ни. Нај ма ње очу ва но, али вје ро ват но 
мје сто нај че шћег уко па нај у глед ни-
јих љу ди у гра ду је би ло гро бље код 
гор ње, Кли мент ске џа ми је. Дру га два 
ло ка ли те та су Кли мент ско и ку чко 
гро бље. На се о ском под руч ју је, та-
ко ђер, ви дљи во при сут ство ни ша на 
из осман ско га пе ри о да. У књигу су 
увр ште ни ни ша ни из ве ћег бро ја се-
ла Ро жај ске оп шти не: Ба ћа, Ба ло ти ћа, 
Бе сни ка, Бу ко ви це, Да ци ћа, До ње и 
Гор ње Лов ни це, Гор њег Би ше ва, Цр-
но кр па, Си на но ви ћа Лу ка, Гра хо ва, 
Ибар ца, Ја бла ни це, Ка ла ча, Ко ље на, 
Ба чев ца, Па у чи не, Плу на ца, Ра де ти-

не, Се о шни це, Сре ђа на, Ву ће и Ма-
лин ду бра ве.

Са др жи на епи та фа на ни ша ни ма 
ро жај ско га кра ја је ско ро иста. Текст 
по чи ње нат пи сом Hu we-l Bâkî, што 
зна чи Он (Бог) је вје чан. Иза то га нај-
че шће сто ји El Merhûm ve ‘l Magfûr, 
рах ме тли и по ми ло ван (од Бо га). На-
кон то га сли је ди име по кој ни ка. Не ки 
од ни ша на има ју и са др жи ну ко ја ука-
зу је на ста леж и дје лат ност по кој ни ка. 
На кра ју тек сто ва се да је по кој ни ко ва 
го ди на уми ра.

За раз ли ку од ових по сто је и ни-
ша ни ко ји има ју пје снич ки из раз, што 
их свр ста ва у ред из у зет но ври јед них.

На кра ју ва ља ис та ћи да за хва љу-
ју ћи овој зна чај ној сту ди ји ври јед них 
пре га ла ца Азе мо ви ћа и Лу бо де ра очу-
ван је велик дио ни ша на у ро жај ском 
кра ју да као знак про шло сти свје до че 
о вре ме ну у ком су на ста ли.

Мр Аднан Пепић

Урезано у камену и памћењу
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Ја ков По по вић, пот пред сјед ник у 
пен зи ји Ком па ни је роб них ку ћа “Бeо-
град” у Бeо гра ду, од 1997. го ди не 
пeнзи о нер ске да не про во ди у Бе о гра-
ду и у Утје хи код Ба ра. Свој пен зи о-
нер ски мир под ре дио је ис тра жи ва њу 
род не Пи ве, с по себ ним освр том на 
ген еа ло ги ју свога брат ства По по ви ћи 
у Цр квич ком По љу, код Плу жи на. У 
то ме успјeшно ис тра ја ва, што је ре-
зул ти ра ло књ и гом “Брат ство По по-
ви ћа у Цр квич ком По љу и ра се ље њу”.

То је, у ства ри, хро ни ка о ауто ро-
вом брат ству, ко ју су ре цен зи ра ли и за 
штам пу пре по ру чи ли др Иван Ивић, 
про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и 
Јо во Кне же вић, књ и жев ник.

Са до ста сми сла и умје шно сти 
По по вић је у овом ра ду при ми је нио 
ис прав ну ме то до ло ги ју. Зна лач ки је 
књ и гу кон ци пи рао и сат као од де сет 
пре глед них по гла вља, и то: Оп ште 
ка рак те ри сти ке усло ва жи во та; Жи-
вот брат ства По по ви ћа; Ка рак те ри-
сти ке исто риј ских кре та ња у раз во ју 
брат ства По по ви ћа; Основнс ка рак-
те ри сти ке брат ства; Рат не гол го те 
вој ске и на ро да; Ра се ља ва ње По по-
ви ћа; Обра зо ва њс, на се ље ност и то-
по ни ми; Ко ри је ни брат ства По по ви-
ћи; Ро до слов и раз вој брат ства По по-
ви ћа и При ло зи.

Сва ко по гла вље чи ни за о кру же ну 
цје ли ну, са ви ше под на сло ва, што књ-
и гу чи ни ква ли тет ни јом, а по сље дње 
по гла вље - При ло зи са др жи по дат ке о 
пр вом су сре ту брат стве ни ка По по ви-
ћа 2004. го ди не у Цр квич ком По љу. 
Књ и гу ква ли тет ни јом чи ни и то што 
је илу стро ва на оби љем фо то гра фи ја, 
за тим ски ца ма и ше ма ма, као и ма пом 
Цр квич ког по ља. На по чет ку књ и ге је 
сли ка Је ван ће ља са злат ним кр стом, 
што га је сво је вре ме но поп Ла зо до-
био од Ру ске цр кве и вје ко ви ма је чу-
ва но у брат ству По по ви ћи. Иза то га 
сли је ди сли ка све тог Ђорђи ја на ко њу, 
ко ји уби ја ажда ју, као сим бол брат-
стве нич ке кр сне сла ве.

Очи то По по вић је у овом де ли-
кат ном по ду хва ту зна лач ки ко ри стио 
ви ше из во ра. На и ме, кон сул то вао је 
број ну ли те ра ту ру, ко ја бог зна ни је 
оби ло ва ла тра же ним по да ци ма. До-
ста је ко ри стио про вје ре на пре да ња, 
при че и усме на ка зи ва ња поједи на ца, 
исто риј ске твр дње, ста ре за би ље шке 
из пе ра по је ди них ра ни јих зна ла ца, 
мно га сје ћа ња и дру го.

Ви ше стру ко је зна чај но по ја вљи-
ва ње ове мо но гра фи је. Њом је аутор 
отр гао од за бо ра ва мно ге ре ле вант-
не по дат ке из жи во та јед не људ ске 
за јед ни це са под руч ја Пи ве, ка ко са 
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исто риј ског та ко и са је зич ког и дру-
гог аспек та. Ово шти во бо гат ством 
свог са др жа ја мо же да по слу жи као 
до бра ли те ра ту ра у про у ча ва њу за-
ви чај не исто ри је, ге о гра фи је, за тим 
ге не а ло ги је, ет но гра фи је, а по себ но у 
про у ча ва њу је зи ка ре ги о на Пи ве, па 
и ши ре. Јер дје ло оби лу је мно штвом 
то по ни ма са под руч ја о ком је ри јеч, 
за тим на зи ва сточ них про из во да, кућ-
не ра ди но сти, кућ них ства ри, је лов-
ни ка, одјев них пред ме та и још што-

шта дру гог што жи вот зна чи. За то је 
ре цен зент др Иван Ивић у пра ву ка да 
ка же: “Овај текст по ка зу је ко ли ко је 
бо гат ство опи са не ма ле за јед ни це. Ту 
ми сли мо на на зи ве пред ме та сва ко-
днев не упо тре бе ко ји до ста го во ре о 
на род ном осје ћа њу за је зик.”

Све у све му, ова ко ри сна књ и га, 
ко ја је пи са на ла ким сти лом и је зи ком 
и чи та се у да ху, за вре ђу је да се нађе 
у кућ ним, школ ским, на род ним и дру-
гим би бли о те ка ма.

Ђорђије Трифуновић



Ев ге ни је Љво вич Не ми ров ски је 
нај ве ћи жи ви екс перт за ју жно сло вен-
ско штам пар ство. По ред ше зде се так 
чла на ка ко је је об ја вио о овој про бле-
ма ти ци у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја-
ма на ру ском, укра јин ском, њемач ком, 
ен гле ском и срп ском је зи ку1 и не ко-
ли ко мо ну мен тал них мо но гра фи ја 
(ЦР НО ГОР СКА БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА 
1494-1994. Том I–књ.1. Из да ња Ђур ђа 
Цр но је ви ћа 1494-1496. Це ти ње 1989, 
222 стр.

ЦР НО ГОР СКА БИ БЛИ О ГРА ФИ-
ЈА. Том I– књ.2. Из да ња Бо жи да ра и 
Ви ћен ца Ву ко ви ћа, Сте фа на Ма ри но-
ви ћа, Ја ко ва од Ка ме не Ре ке, Је ро ли-
ма За гу ро ви ћа, Ја ко ва Крај ко ва, Ђо-
ва ниа Ан то ни ја Рам па це та, Мар ка 
и Бар то ло меа Ђи на миа: 1519-1638, 
Це ти ње 1993, 220 стр. + 11 стр. с та-
бла ма; ПО ЧЕ ЦИ ШТАМ ПАР СТВА 
У ЦР НОЈ ГО РИ, Це ти ње 1996, 530 
стр.), ево и њего ве дво том не књ и-
ге ко ја се 2005. го ди не по ја ви ла под 
на сло вом: На ча ло кни го пе ча та ния 
у южних сло вян из пла ни ра не се ри-
је "Исто ри ја сло вен ског ћи ри лич ког 
штам пар ства XV-XVII ви је ка". Овај 
дип тих о ју жно сло вен ском ћи ри лич-
1 Уп.: Д.Ј.Мартинович: Вклад Е.Л. Не-

ми ро вског в южнословянскую би бли-
оло гию.- Федоровские чтения, Москва, 
2005, стр. 29-41.

ном штам пар ству аутор об ја вљу је у 
80. го ди ни свог плодо твор ног жи во та, 
што свје до чи о из у зет ној ви тал но сти, 
огром ном на уч ном по тен ци ја лу, о дје-
лат ни ку-еру ди ти, ко ји не сма њ е ним 
ин тен зи те том, иако ло шег ви да, ра ди 
не вје ро ват ном про дук тив но шћу. До-
вољ но је ре ћи да је до сад об ја вио 105 
мо но граф ских пу бли ка ци ја (књ и га 
и бро шу ра) за вид ног на уч ног ни воа, 
пре ко 2000 би бли о граф ских је ди ни ца 
у се риј ским пу бли ка ци ја ма и на уч ним 
збор ни ци ма, док је о њему на пи са но 
око 2000 текстова у ко ји ма су на уч ни-
ци ра зних би бли о ло шких про фи ла и 
ни воа ви со ко вред но ва ли његов ства-
ра лач ки опус.

 Књ и га По че ци штам пар ства у 
Цр ној Го ри Е.Љ.Немировског об зна њ-
е на у из да њу На ци о нал не би бли о те ке 
Цр не Го ре по во дом по ла ми ле ни ју ма 
ра да Цр но је ви ћа штам па ри је (Це ти-
ње 1996). Са ве ли ким за до вољ ством 
ис ти че мо да смо ини ци ра ли рад на 
овој мо ну мен тал ној књ и зи, што са 
за хвал но шћу ис ти че и аутор у њеном 
пред го во ру.Ова књ и га је у на шој на у-
ци при мље на са ве ли ким по хва ла ма.
На ме ђу на род ном сај му књ и га у Бе о-
гра ду 1996. го ди не до би ла је дви је на-
гра де – за из да вач ки по ду хват го ди не 
и као естет ски вр ло успје ло из да ње – 
на гра ду "Мних Ма ка ри је".
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Аутор ових ре да ка је имао за до-
вољ ство да пра ти на уч но ства ра ла-
штво овог ве ли ког ру ског на уч ни ка, 
да на шој на уч ној јав но сти пред ста ви 
његов на уч ни пор трет и за слу ге за ју-
жно сло вен ску би бли о ло ги ју.У ПОР-
ТРЕ ТИ МА (1990, 1998. и 2001) да  ли 
смо ис црп ну њего ву био-би бли о гра-
фи ју, а 2001. го ди не и његов жи во-
то пис са би бли о гра фи јом на ру ском 
је зи ку (Мо сква, 2001). И по во дом 
њего ве осам де се то го ди шњ и це у збор-
ни ку "Фе до ров ские чте ния'', њему 
у част при ре ђе ном (Ру ска ака де ми ја 
на у ка) и об ја вље ном у Мо скви 2005. 
го ди не, пи са цу ових ре до ва об ја вље-
на је на ру ском је зи ку ис црп на сту ди-
ја о њего вом до при но су про у ча ва њу 
ју жно сло вен ске би бли о ло ги је, са 60 
би бли о граф ских је ди ни ца на ви ше је-
зи ка (стр.29-41). 

У мо но гра фи ји По че ци штам пар-
ства код Ју жних Сло ве на ци ти ра ни 
су ра ни ји ра до ви овог плод ног ру ског 
на уч ни ка ко је је ко ри стио при ли ком 
кон ци пи ра ња и ком по но ва ња овог на-
уч ног дип ти ха, при че му је аутор, по 
при ро ди ства ри, уно сио ре зул та те на-
уч них ис тра жи ва ња сво јих и дру гих 
на уч них по сле ни ка.

Ова мо но гра фи ја је са др жај но на-
сло њ е на на број не ра ни је ауто ро ве 
рас пра ве и члан ке о сло вен ском штам-
пар ству, об ја вље не у ра зним мо но-
граф ским и пе ри о дич ним из да њ и ма.

Дип тих По че ци штам пар ства код 
Ју жних Сло ве на је во лу ми но зно на-
уч но дје ло, са пре ко хи ља ду стра ни ца 
ен ци кло пе диј ског фор ма та.Ма те ри ја 
у овим двије ма мо но гра фи ја ма је си-
ту и ра на у де вет по гла вља: Извории
историографија, Исходиште црно-
горског штампарства, Почеци ју-
жнословенскогштампарства,Прва
црногорска штампарија, Октоих

првогласник из 1494. године, Ок-
тоих петогласник (1494), Псалтир
спосљедовањем1495.године,Треб-
никоко1496.године,Несачуванаи
легендарнаиздања.

Ком па ри ра ју ћи ове књ и ге са це ти-
њ ским из да њ ем из 1996. го ди не (''По-
че ци штам пар ства у Цр ној Гори''), до-
ла зи се до за кључ ка да не ма су штин-
ских раз ли ка, с тим што мо сков ско 
из да ње са др жи до пу не ''но вим свје до-
чан стви ма ко ја су се по ја ви ла по сље-
дњ их осам го ди на.''

Е.Љ.Не ми ров ски у свом на уч но 
за сно ва ном, вр ло дра го цје ном ра ду 
по себ но ис ти че фо то тип ска и фак си-
мил на из да ња це ти њ ских ин ку на бу ла, 
ис ти чу ћи за слу ге др Ду ша на Мар ти-
но ви ћа у њихо вом при ре ђи ва њу као и 
дру ге за слу ге у оства ри ва њу про гра-
ма пет сто го ди шњ ег ју би ле ја штам па-
не књ и ге у Цр ној Го ри (еди ци је че тво-
ро том не ''Цр но гор ске би бли о гра фи је 
1494-1994'').

У за вр шном одјељ ку на во ди Те-
ста мент Ђур ђа Цр но је ви ћа, пре у зи-
ма ју ћи га из књ и ге др Ми ло ша Ми ло-
ше ви ћа (кри тич ко из да ње).

Нај ве ћа раз ли ка из ме ђу це ти њ ског 
и мо сков ског из да ња је у ли ков ној 
опре мље но сти. Мо сков ско из да ње је 
ли ков но знат но опре мље ни је – са др жи 
пре ко 560 илу стра ци ја функ ци о нал но 
по ве за них са ауто ро вим тек стом.На 
кра ју одјељ ка по све ће ног кул тур ном 
жи во ту при је осни ва ња ти по гра фи-
је на ла зе се 24 дво бој не илу стра ци је, 
са тек сто ви ма из ли тур гиј ских књ и га 
(ма ну скрип ата), фре са ка и др.

Ру ко пи сним књ и га ма (Барски
љетопис, Мирослављево јеванђе-
ље, Манојлово јеванђеље, Горич-
кизборник,Властаревасинтагма и 
др.) Не ми ров ски при да је ве ли ки зна-
чај за по ја ву штам пар ства и штам па-
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не књ и ге. По себ но се освр ће на Бар-
скиљетопис, прет по ста вља ју ћи да је 
пр во бит но био на пи сан гла го љи цом, 
на сло вен ском а не на ла тин ском је-
зи ку.

Е.Љ.Не ми ров ски је дао си сте ма-
ти зо ван хро но ло шки пре глед до ку-
ме на та, за пи са и при ло га о Цр но је-
ви ћа штам па ри ји, пред ста вља ју ћи 
све зна чај ни је лич но сти, сло вен ске и 
ју жно сло вен ске, ко је су да ле зна ча јан 
до при нос из у ча ва њу ју жно сло вен ске 
би бли о ло ги је и за слу жу ју да се уве ду 
у ре ги стар на уч ни ка-за слу жни ка ко ји 
су се ба ви ли или се ба ве из у ча ва њ ем 
ове зна чај не дје лат но сти. На ве шће-
мо не ке од њих хро но ло шким ре дом 
и у из бо ру Е.Љ.Не ми ров ског: Ила ри-
он Ру ва рац, Ва тро слав Ја гић, Јо ван 
Н.То мић, Љу бо мир Сто ја но вић, Ду-
шан Д.Вук сан, Ђор ђе Спа со јев Ра до-
ји чић,Де јан Ме да ко вић, Алек сан дар 
Мла де но вић, Ни ко Си мов Мар ти но-
вић и Ду шан Јо ва нов Мар ти но вић. За-
тим је об у хва тио и: Вла ди ми ра Алек-
се е ви ча Мо ши на, Пе тра Ата на со ва, 
Мла де на Бо шњ а ка, Јо си па Ба да ли ћа, 
и низ дру гих. О пр вој гру пи је де таљ-
ни је го во рио, из но се ћи кон крет но 
њихо в удио у на уч ном изучавању ју-
жно сло вен ског штам пар ства, да ју ћи 
у при ло гу њихо ве фо то гра фи је и фак-
си ми ле њихо вих ва жни јих дје ла – мо-
но граф ских пу бли ка ци ја.

За ни мљи во је да Не ми ров ски, и 
по ред ре зул та та по ме ну тих би бли о-
ло га, апо стро фи ра да је по треб на те-
мељ на мо но гра фи ја "у ко јој ће би ти 
цр но гор ско штам пар ство про у че но у 
сво ме бо гат ству ве за и аспе ка та". Да-
кле, и по ред ви со ког сте пе на из у че но-
сти, он као нај бо љи жи ви екс перт за 
на ше ста ро штам пар ство, ука зу је на 
по тре бу да љег, све стра ног про у чва ња 
овог фе но ме на.

У дру гом и тре ћем по гла вљу пр ве 
књ и ге Исходишта црногорскештам-
парије и Почеци јужнословенског
штампарства ана ли зи ра кул тур но-
исто риј ске, со ци јал но-по ли тич ке и 
ма те ри јал но-тех нич ке прет по став ке 
за по ја ву штам па ри је у Цр ној Го ри, 
ис ти чу ћи ве ли ки зна чај цр кве у фор-
ми ра њу шам па ри је, да ју ћи пре глед за-
пад но е вроп ског штам пар ског умије ћа 
у 15. сто ље ћу. Аутор зна лач ки ана ли-
зи ра мје сто Цр но је ви ћа штам па ри-
је у кул тур ној исто ри ји Цр не Го ре и 
ју жно сло вен ске кул ту ре у "очу ва њу 
на ци о нал не са мо сви је сти, и с њом 
ти је сно по ве за не пра во слав не вје ре у 
усло ви ма стра ног го со под ства"..

По дроб но је опи сао дје лат ност 
штам па ри је Ан дри је Пал та ши ћа-Ко то-
ра ни на, а на вео је и низ ју жно сло вен-
ских штам па ра ко ји су ра ди ли у Ита-
ли ји и Фран цу ској (Ни ко ла Мо дру шки, 
Ја ков Бу нић, Ју рај Шиш го рић, Ши мун 
Дал ма ти нац, Ју рај Дра ги шић).

Е.Љ.Не ми ров ски по све ћу је по себ-
ну па жњу на ко јим су све пи сми ма 
штам па не ју жно сло вен ске књ и ге и ко 
су из у ча ва о ци лин гви стич ких пи та ња 
Цр но је ви ћа из да ња (ака де мик Алек-
сан дар Мла де но вић, Вје ра Јер ко вић, 
др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, др Во-
ји слав П.Ник че вић). За овог по то њ ег 
иро нич но ка же да је дао "кри тич ки 
осврт на све што је ура ђе но у тој обла-
сти" – та њего ва оцје на је оста ла без 
ко мен та ра, на гла ша ва Не ми ров ски!

До ста је Ев ге ни је Љво вич у сво јој 
ис црп ној дво том ној сту ди ји посветио 
пажње отво ре ним, не ри је ше ним пи-
та њ и ма по чев ши од ло ка ци је штам-
па ри је (Обод, Це ти ње, Ве не ци ја). 
Об ра дио је та пи та ња под на сло вом
Штампарија Ђурђа Црнојевића,
Измишљене штампарије, Несачу-
ванаиизмишљенаиздања.
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Њего ви ко мен та ри и за кључ ци су 
убје дљи ви.Сви они на уч ни ци ко ји се 
убу ду ће бу ду ба ви ли овим пи та њ и ма, 
no lens-vo lens, мо ра ће се на сла њ а ти 
на овог ве ли ког еру ди ту и по зна ва о-

ца ста рог штам пар ства и ста ре књ и-
ге. Пре ма ри је чи ма проф.др Ра ди во ја 
Шу ко ви ћа убу ду ће ће се исто ри ја цр-
но гор ског штам пар ства ра чу на ти од 
ове књ и ге Е.Љ.Не ми ров ског.

Др Душан Ј.Мартиновић



Књи га Хен ри ка Ан ге ла Си но ви 
цр них пла ни на на пи са на је још да ле-
ке 1896. године, а за хва љу ју ћи из да-
ва чу НВО Цр но гор ски ме ђу на род ни 
ин сти тут за штам пу не дав но је об ја-
вље на у Цр ној Го ри у пре во ду Је ле не 
Ви ћен тић. 

Си но ве цр них пла ни на на пи сао је 
чо вјек за ди вљу ју ће би о гра фи је. Хен-
рик Ан гел (1869-1922) био је вој ник, 
пре давач, пи сац, кар то граф, по ли гло-
та, спор ти ста, аван ту ри ста и, на да све, 
ро до љуб и па три о та.

Сво је вје шти не ста вио је у слу жбу 
ја ча ња на ци о нал не сви је сти су на род-
ни ка, у ци љу ства ра ња не за ви сне др-
жа ве Нор ве шке, тј. ње ном из ла ску из 
уни је са су сјед ном Швед ском.

Не мир ног ду ха, Ан гел је по сје тио 
број не европ ске зе мље, међу њи ма и 
Цр ну Го ру. Био је пр ви чо вјек ко ји је 
на ски ја ма пре шао Хар дан гер ви ду; 
пр ви је на ве ло си пе ду пре шао пут од 
Кри сти ја ни је пре ко Швед ске, Дан ске 
и Ње мач ке, пре ко Ал па, до Ита ли је и 
Фран цу ске и на зад. Пр ви је на ски ја ма 
пре шао Цр ну Го ру (1893). Отво рио је 
тада пр ву шко лу ски ја ња у Цр ној Го-
ри. На по зив фран цу ског ми ни стра ра-
та 1902. оти шао је у Фран цу ску да вој-
ни ке об у чи ски ја њу и, та ко ђе, отва ра 
пр ву шко лу ски ја ња у Фран цу ској. Као 
вр сни про мо тер спор та 1905. по стао је 

пр ви нор ве шки члан Ме ђу на род ног 
олим пиј ског ко ми те та. С об зи ром на то 
да је Нор ве шка у Пр вом свјет ском ра ту 
би ла не у трал на, Ан гел, у сво јој пе де-
сет сед мој го ди ни, да је остав ку на чин 
пу ков ни ка у нор ве шкој вој сци и од ла-
зи у Фран цу ску гдје се при ја вљу је као 
оби чан ре грут у чу ве ну Ле ги ју стра на-
ца и уче ству је у бор ба ма код Вер де на. 
На кон за вр шет ка Пр вог свјет ског ра та 
1918. од ла зи у Ру си ју гдје као при пад-
ник Ле ги је стра на ца уче ству је у бор-
ба ма у гра ђанском ра ту. Не ми ло срд на 
ру ска зи ма до ни је ла му је про мр зли не 
усљед ко јих је мо рао би ти под врг нут 
ам пу та ци ји јед ног сто па ла и не ко ли ко 
пр сти ју на обје ру ке. На кон опо рав ка 
у Па ри зу, вра тио се у Нор ве шку 1920, 
али му се здрав стве но ста ње по гор-
ша ло у је сен 1921. и у ја ну а ру 1922. 
ње гов бур ни жи вот се окон чао. Иза 
се бе је оста вио број не књи ге: Ски ја-
ма кроз Цр ну Го ру (об ја вље на 1895), 
Си но ви цр них пла ни на (1896. и још 
два из да ња 1898. и 1899), Моћ ни на-
род. При че из Цр не Го ре (1903), Ка да 
се ма ли на род бо ри за жи вот. При че 
о срп ским вој ни ци ма (1914), Сед мо-
го ди шњи рат за 17. мај, 1807-1814. 
(1914), Срп ски вој ник (1917), Си но ви 
Фран цу ске у бор би (1918), За сло бо-
ду и част Фран цу ске. Са фран цу ског 
фрон та (1928) и дру ге.
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Ан гел је по сје тио Цр ну Го ру пред 
крај XIX ви је ка, ви је ка у ко ме је она 
ис пи са ла јед не од нај те жих, али и нај-
слав них стра ни ца сво је бо га те про-
шло сти. У Си но ви ма цр них пла ни на 
Ан гел је опи сао осло бо ди лач ки рат 
Цр не Го ре (1876-1878), али је дао и 
кра ћи при каз ње не до та да шње ви-
ше вје ков не бор бе са Тур ском. Иако 
је нај ве ћи дио књи ге по све тио цр но-
гор ским ра то ви ма и бор ба ма, ус пио је 
опи са ти и та да шњи цр но гор ски жи-
вот и оби ча је. Еру ди та, ка кав је био 
Ан гел, за па зио је да је Цр на Го ра ма-
те ри јал но си ро ма шна, да си ве и го ле 
пла ни не и љу ти ка мен ни је су го сто-
љу би ви ни пре ма ко ме, па ни пре ма 
сво јим си но ви ма. Ипак, Ан гел је од-
мах схва тио да бо гат ство Цр не Го ре 
не чи ни број ње них плод них по ља и 
рас ко шно из гра ђе них па ла та, ко јих се 
на гле дао оби ла зе ћи број не европ ске 
зе мље ко је у то ме ни је су оску дје ва ле, 
већ да је ње но бо гат ство сам на род ко-
ји је ова зе мља из ње дри ла. До ка за ни 
ро до љуб, ко ји је до шао из та да да ле ке 
Нор ве шке, схва тио је да од овог бро-
јем ма лог али дје ли ма ве ли ког на ро да, 
мно ги европ ски на ро ди мо гу на у чи ти 
да љу бав пре ма отаџ би ни и сло бо ди 
не ма ци је ну. Отаџ би на је из над све-
га и из над свих, чак и из над жи во та 
сва ког Цр но гор ца. Без отаџ би не не ма 
ни сло бо де, а ти ме ни жи вот ни је жи-
вот ако се не од ви ја у сло бо ди. Сво ју 
отаџ би ну и сло бо ду ,,си но ви цр них 
пла ни на“ су вје ко ви ма сти ца ли и за то 
су је љу бо мор но чу ва ли. Пи сац уоча ва 
да је чи та ва исто ри ја Цр не Го ре кр ва-
во су ро ва, а по ка за ће се да је че ка ла и 
та ква бу дућ ност. Већ на по чет ку сво је 
при че Ан гел у са мо јед ној ре че ни ци 
пре ци зно де фи ни ше мо рал ни ге нет-
ски код Цр но го ра ца, ко ји је сва ком по-
је дин цу суд бин ски био ути снут у тре-

нут ку до ла ска на сви јет: ,,Овај на род 
би ра ди је умро не го до зво лио да бу де 
по ко рен... а та кав је на род не по ко рив, 
не уми ре – и на кра ју по бје ђу је.“

Чи та ва Ан ге ло ва књи га, ко ја је на-
пи са на у ма ни ру по зна тих ро ман ти-
чар ских пи са ца XIX ви је ка, у ства ри 
је ве ли ча ње ври јед но сти ко је су и та-
да би ле угро же не, а ко је су та да ти по-
ма ло су ро ви гор шта ци бри жљи во ње-
го ва ли зна ју ћи да од то га за ви си њи-
хов оп ста нак. Пре по зна ју ћи то Ан гел 
ег зал ти ра но упо ре ђу је ви ше вје ков ну 
бор бу Цр но го ра ца про тив моћ не Тур-
ске са бор бом Гр ка про тив над моћ них 
Пер си ја на ца, а са ме Цр но гор це ста-
вља у исту уз ви ше ну ра ван са Спар-
тан ци ма. И био је у пра ву! Ко ли ко је 
у Цр ној Го ри оста ло нео пи са них Тер-
мо пи ла и ко ли ко је не зна них Ле о ни-
да да ло жи во те у њи ма за у ста вља ју ћи 
ази јат ску си лу, зна ју ћи да њи хо ва жр-
тва, ипак,не ће би ти уза луд на.

То га је био свје стан и сам Ан гел 
и при је не го што је опи сао осло бо-
ди лач ки рат Цр не Го ре (1876-1878), 
ко јим је Цр на Го ра оства ри ла ви ше-
вје ков ни сан – ме ђу на род но при зна ње 
сво је не за ви сно сти. Он при зна је да је 
не мо гу ће у јед ној књи зи ис при ча ти 
бо га ту исто ри ју Цр не Го ре, и то оста-
вља да ура ди ,,не ко дру го пе ро, пе ро 
ко је ће у ру ци др жа ти чо вјек са ду-
бљим и бо љим по зна ва њем нео бич не 
зе мље и на ро да Цр не Го ре.“

Пи шу ћи о ,,си но ви ма цр них пла-
ни на“ Ан гел ни је за бо ра вио да, с пра-
вом, ис так не зна чај и уло гу ко ју су 
има ле и ,,кће ри цр них пла ни на.“ Ци-
ти ра ју ћи ми сао да би ,,Цр на Го ра би ла 
ма те рин ски рај да ни је зе мља удо ви-
ца,“ лу цид но при мје ћу је да су цр но-
гор ске же не и у ра ту и у ми ру под но-
си ле нај ве ћи те рет, јер ,,дру га чи је и 
ни је мо гло би ти.“ Њен по ло жај у па-
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три јар хал ној Цр ној Го ри се на пр ви 
по глед чи нио ве о ма не по вољ ним, али 
је у мно го че му био та кав, за кљу чу је 
Ан гел, да би им мо жда по за ви дје ле и 
же не из нај ци ви ли зо ва ни јих зе ма ља.

Та ко ђе, Ан гел са ве ли ким ува жа-
ва њем при ча о цр но гор ском школ ству, 
не за бо ра вља ју ћи на чи ње ни цу да је 
у Цр ну Го ру, све га че тр де се так го ди-
на на кон Гу тен бер го вог изу ма, сти гла 
пр ва штам па ри ја у Ју жних Сло ве на 
(Обод – 1493), и то у тре нут ку ка да 
је тур ско мо ре као не за др жи ва пли ма 
пре пла ви ло Бал кан. Школ ски си стем 
ко ји је он за те као при ли ком бо рав ка 
у Цр ној Го ри оста вио је ве о ма ду бок 
ути сак на ње га, а по себ но од ва жни и 
па мет ни учи те љи. Ти учи те љи, ко ји су 
се под јед на ко до бро слу жи ли пу шком 
као и сло вом, пре но си ли су дје ци, не 
са мо зна ње из основ них пред ме та, 

већ су их учи ли па три о ти зму и ро до-
љу бљу, са чи ме су та дје ца већ би ла 
упо зна та кроз при че и вас пи та ње ко-
је су до би ли у сво ме до му. Уоста лом, 
Цр на Го ра се ни је бра ни ла од осва ја ча 
са мо ме ци ма већ и сло ви ма, ко ја су, 
не ка да и ствар но, у бор би пре тва ра на 
у пу шча на зр на.

На кра ју, да за кљу чим, о књи зи 
Си но ви цр них пла ни на мо гло би се 
још до ста то га ре ћи – на рав но ли је пог. 
Али, умје сто то га тре ба пу сти ти да 
она са ма о се би при ча, и за то је пре по-
ру чу јем сви ма да се чи та ју ћи је пре-
пу сте јед ном за ни мљи вом пу то ва њу у 
про шлост. Као та ква, на дам са, да ће 
про на ћи пут до ши рег кру га чи та ла ца 
у Цр ној Го ри. Та ко ђе, због осје ћа ја да 
се отрг не од за бо ра ва ово дје ло и учи-
ни нам се до ступ ним, све че стит ке за-
слу жу је из да вач Ан ге ло ве књи ге.

Ненад Перошевић

Синови црних планина
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О на уч ном опу су ака де ми ка Ми-
о ми ра Да ши ћа ин те ре сант но је и за-
хвал но го во ри ти, ка ко на ни воу бро ја 
и оби ма ра до ва, та ко и у рав ни ра зно-
вр сно сти те ма ти ке или упо тре бљи во-
сти и по у зда но сти са др жа ја ње го вих 
при ло га и сту ди ја. Од је се ни 1955. 
го ди не, ка да се пр ви пут огла сио 
струч ним члан ком Ва со је вић ки уста-
нак 1875. го ди не. По во дом се дам де се-
того ди шњи це, (По бје да, 12/1955, 52 
(25.12), 6-7), Да шић је об ја вио пре ко 
670 би бли о граф ских је ди ни ца ра зно-
вр сне те ма ти ке, оби ма и ни воа на уч-
но сти, ма да је број из вор них тек сто-
ва ма њи, јер су по је ди ни члан ци об-
ја вље ни у ви ше пу бли ка ци ја. О то ме 
свје до чи Би о бли о гра фи ја ака де ми ка 
Ми о ми ра Да ши ћа, ко ју је са ста вио 
наш нај по зна ти ји би бли о граф До бри-
ло Ара ни то вић уз увод ну сту ди ју.

Ра до знао ду хом, ра дан и ам би ци о-
зан, на да рен да про ци је ни дру штве на 
и на уч на кре та ња, то ком ви ше од 50 
го ди на ба вље ња на у ком на пра вио је 
бро јем, те ма ти ком и са др жа јем аутор-
ско дје ло за ува жа ва ње.

На уч ни опус ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа је оби ман и те мат ски ра зно-
вр стан. Оку шао се у пи са њу пу бли ци-
сти стич ких тек сто ва, од но ви нар ских 
на пи са, освр та, ин фор ма тив них при-

ка за, по ле ми ка, до при год них из ла-
га ња, што чи ни зна ча јан дио ње го вог 
аутор ског опу са. У исто ри о граф ски 
да ле ко ва жни јем и по са др жа ју бо га-
ти јем ди је лу ства ра ла штва об ја вио је 
ра до ве у распону од струч не кри ти ке, 
пре ко ен ци кло пе диј ских је ди ни ца, 
син те тич ких чла на ка, до обим них и 
ори ги нал них на уч них рас пра ва, чи ју 
кру ну чи не дви је мо но гра фи је о Ва-
со је ви чи ма и нај но вја о Ше ку ла ру и 
Ше ку лар ци ма.

Ври је ди ис та ћи зна чај два обим на 
те мат ска збор ни ка његових исто ри о-
граф ских ра до ва. Иако су већ ра ни је 
ра зним по во ди ма об ја вљи ва ни, те-
мат ски гру пи са ни ра до ви до би ја ју на 
зна ча ју и оправ да ва ју об ја вљи ва ње у 
аутор ским збор ни ци ма. Јед но од мје-
ри ла до ме та на уч ни ка је и то ко ли ко 
ду го се ње го ви ра до ви чи та ју или ци-
ти ра ју. Да Да ши ће ви број ни ра до ви 
не гу бе на ври јед но сти по ка зу ју збор-
ни ци Огле ди из исто ри је Цр не Го ре и 
Не за о би ла зно у исто ри о гра фи ји Цр-
не Го ре, у ко ји ма су об ја вље не ње го-
ве нај вред ни је сту ди је из цр но гор ске 
исто ри је.

По себ но мје сто у струч ној и уџ-
бе нич кој ли те ра ту ри на срп ском го-
вор ном под руч ју за у зи ма Да ши ћев 
уни вер зи тет ски уџ бе ник из обла сти 
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исто риј ске ме то до ло ги је и по моћ них 
исто риј ских на у ка - Увод у исто ри ју 
са осно ва ма по моћ них исто риј ских 
на у ка, Ти то град 1988, 328 стр.; 8°.

***
Мо же се за кљу чи ти да је те ма ти ка 

Да ши ће вих ра до ва на гла ше но по ве за-
на са на став нич ком прак сом и оба ве-
за ма у Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и 
умјет но сти. Као про фе сор и ди рек тор 
Беранске гим на зи је пи сао је о ра зним 
пи та њи ма школ ског ра да; ра де ћи у 
За во ду за ме ђу на род ну са рад њу огла-
сио се са пар при ло га о шко ло ва њу 
на ше дје це у ино стран ству. При ло зи 
из ме то ди ке на ста ве исто ри је, уче шће 
у ко ми си ја ма и на ску по ви ма о на ста-
ви исто ри је по ве за ни су са ду го го ди-
шњим пре да ва њем тог пред ме та на 
фа кул те ту; ра до ви из те о ри је и ме то-
до ло ги је исто риј ске на у ке ве за ни су 
са пре да ва њем пред ме та Увод у исто-
ри ју са по моћ ним исто риј ским на у ка-
ма. Зна ча јан дио ра до ва усло вљен је 
уче шћем у при пре ми и ре а ли зо ва њу 
ви ше на уч них ску по ва, на че му је био 
ан га жо ван као пред сјед ник Са ве за 
исто ри ча ра Ју го сла ви је (1985-1989. 
и 1994-1999), или као члан, од но сно 
пред сјед ник Од бо ра за при пре му на-
уч них ску по ва у ЦА НУ. Је дан број 
син те тич ких струч них ра до ва из но-
во вје ков не исто ри је ју го сло вен ских 
на ро да об ја вље них у пе ри о ди ци или 
са оп шта ва них на ску по ви ма ре зул тат 
је уоп шта ва ња про бле ма ти ка то ком 
ду го го ди шњег пре да ва ња тог пред ме-
та на фа кул те ту.

Тек сто ви ака де ми ка Да ши ћа мо гу 
се те мат ски раз вр ста ти у ви ше гру па, 
при че му се мо же за па зи ти и вре мен-
ска од ли ка ин те ре со ва ња за од ре ђе не 
те ме. Хро но ло шки би се ра до ви мо-
гли гру пи са ти у сље де ће обла сти:

- пе да го шко-ме то дич ка про блема-
ти ка;

- исто ри ја НОБ у Цр ној Го ри и По-
ли мљу;

- осло бо ди лач ки по крет срп ског 
на ро да на про сто ру Ва со је ви ћа;

- исто риј ска ме то до ло ги ја;
- цр но гор ска и срп ска исто ри ја.
Зна ча јан број ра до ва ака де мик Да-

шић је по све тио оп штим пе да го шким 
пи та њи ма, на ро чи то ра зним про бле-
ми ма ве за ним за про гра ми ра ње, из-
во ђе ње и уна пре ђи ва ње на ста ве исто-
ри је. Та кве члан ке пи сао је као про-
фе сор и ди рек тор гим на зи је, ка сни је 
као на став ник уни вер зи те та, у ци љу 
рје ша ва ња кон крет них пи та ња ор га-
ни за ци је, про гра ми ра ња и из во ђе ња 
на ста ве у сред њој шко ли, уџ бе нич ке 
ли те ра ту ре, струч ног уса вр ша ва ња 
на став ни ка, из во ђе ња на ста ве исто-
ри је и при мје не књи жев ног тек ста као 
на став ног сред ства.

Исто риј ском про бле ма ти ком Да-
шић се по чео ба ви ти пи шу ћи о на род-
ном устан ку у бе ран ском кра ју, што 
му је као мла дом про фе со ру Бе ран ске 
гим на зи је про стор но и вре мен ски би ло 
нај бли же, а дру штве но-по ли тич ки ак-
ту ел но и вред но ва но. Осим о устан ку 
у бе ран ском кра ју и Цр ној Го ри 1941. 
го ди не, пи сао је о ор га ни за ци ји на род-
не вла сти, про свје ти и кул ту ри у то ку 
ра та, о пар ти зан ској штам пи, о ли ко-
ви ма ре во лу ци о на ра и на род них хе ро-
ја. Пар при ло га по све тио је Ле њи ну и 
Ма ни фе сту Ко му ни стич ке пар ти је.

Цен трал но мје сто у на уч ном опу-
су ака де ми ка Да ши ћа, ка ко по бро ју 
и оби му, та ко и по на уч ној ак ту ел-
но сти и ис тра жи вач кој осно ви, пред-
ста вља ју ра до ви о ра зним про бле ми-
ма дру штве но-еко ном ског раз во ја, 
со ци јал ног по ло жа ја ста нов ни штва 
и ви до ви ма осло бо ди лач ке бор бе на 
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под руч ју Ва со је ви ћа у 19. и по чет ком 
20. ви је ка. Очи глед но је да је зна ча-
јан дио ових сту ди ја на стао у про це су 
при пре ма ња док тор ске ди сер та ци је, 
јер се ти са др жа ји на ла зе и у дви јема 
Да ши ће вим књи гама о Ва со је вићи ма 
до 1878. го ди не. Та чи ње ни ца је ре-
зул ти ра ла ти ме што је мо но граф ски 
об ра ђе на ра зно вр сна те ма ти ка и што 
су ови ра до ви са нај ви ше из вор не гра-
ђе и ис тра жи вач ке ак ту ел но сти.

О ре ги о ну Ва со је ви ћа Да шић је об-
ја вио ви ше обим них сту ди ја. Син те зу 
ду го го ди шњих ис тра жи ва ња о овом 
ре ги о ну чи не мо но гра фи је: Ва со је ви-
ћи од по ме на до 1860. го ди не (1986); 
Ва со је ви ћи у устан ци ма 1860-1878. 
(1992) и Ше ку лар ци од по ме на до 
1941. го ди не (2006).

То ком вре ме на аутор је про ши-
рио круг свог ин те ре со ва ња на цр-
но гор ске те ме и низ те ма из исто ри је 
срп ског на ро да, на ро чи то у обла сти 
срп ско-цр но гор ских од но са у скло-
пу на ци о нал но о сло бо ди лач ке бор бе 
срп ског на ро да. За ову гру пу ра до ва 
се мо же ре ћи да пред ста вља ју син те-
тич ке пре гле де на за да ту те му, пре те-
жно су ра ђе ни на осно ву афир ми са не 
ли те ра ту ре. По вод за пи са ње ра до ва 
очи глед но су би ли број ни на уч ни ску-
по ви, јер ве ћи на ра до ва из ове гру пе 
пред ста вља ју об ја вље на са оп ште ња.

Пре да ју ћи Ме то до ло ги ју на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Ник шићу, ака де-
мик Да шић се мо рао ба ви ти и ни зом 
те ма из ове обла сти. За по тре бе сту-
де на та об ја вио је ви ше по је ди нач них 
чла на ка и уџ бе ник под на сло вом Увод 
у исто риј ске сту ди је, са осно ва ма по-
моћ них исто риј ских на у ка (1988), ко ји 
се ко ри сти и на уни вер зи те ти ма у Ср-
би ји и Ре пу бли ци Срп ској. Ра де ћи на 
при пре ми и уче ству ју ћи на на уч ним 
ску по ви ма Цр но гор ске ака де ми је на-

у ка и умјет но сти, обра тио је па жњу и 
на оп шту про бле ма ти ку ме то до ло ги је 
и те о ри је исто риј ске на у ке. Аутор је 
ве ћег бро ја ра до ва о ра зним пи та њи-
ма раз во ја и усмје ре ња исто риј ске на-
у ке. По ред при ка за на уч них ску по ва 
и зна чај них пу бли ка ци ја, огле дао се 
и у оцје ни на уч ног ра да ис так ну тих 
исто ри ча ра, по пут Бра ни сла ва Ђур ђе-
ва, Ди ми три ја Ди ма Ву јо ви ћа, Бран-
ка Пе тра но ви ћа, Но ви це Ра ко че ви ћа, 
Ми ла на Ва си ћа и др. Ма њи број чла-
на ка од но си се на ба вље ње ју го сло-
вен ским пи та њем.

***
Оно по че му је ака де мик Да шић 

ори ги на лан и пре по зна тљив у цр но-
гор ској исто ри о гра фи ји је сте да се ви-
ше од че тр де сет го ди на упор но ба ви 
исто ри јом сје ве ро и сточ не Цр не Го ре и 
ре ги о на Ва со је ви ћа у 19. и 20. ви је ку. 
Ме ђу про фе си о нал ним исто ри ча ри ма 
упор ни је за го вор ник зна ча ја об ра де 
за ви чај не исто ри је; за сту па став да се 
на ци о нал на исто ри ја не мо же ва ља но 
об ра ди ти без прет ход не об ра де исто-
ри је по је ди них обла сти, ре ги о на, од-
но сно пле ме на. У ви ше тек сто ва кри-
ти ко вао је прак су да се исто ри ја ста ре 
- ка тун ске или под лов ћен ске Цр не Го-
ре про јек ту је као др жав на исто ри ја на 
све ре ги о не да на шње Цр не Го ре. По 
бро ју, ра зно вр сно сти те ма ти ке и ду-
би ни ис тра жи ва ња Да ши ће ви ра до ви 
из исто ри је сје ве ро и сточ не Цр не Го ре 
у 19. и по чет ком 20. ви је ка пред ња че 
ме ђу исто ри о граф ским и ет но граф-
ским ра до ви ма ауто ра ра зних про фи-
ла ко ји су пи са ли о овом про сто ру. 
Без Да ши ће вих ра до ва исто ри ја тога 
ре ги о на у на зна че ном пе ри о ду би ла 
би об ра ђе на са мо у не ким сег мен ти-
ма, при је све га у ве зи са цр но гор ском 
рат ном исто ри јом.
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Ака де мик Ми о мир Да шић је ре-
ги о нал ну исто ри ју ода брао као по ље 
свог ис тра жи ва ња и сво јим ра до ви ма 
по ка зао не ко ли ко зна чај них ства ри. 
Пр во, очи глед но је да се ста нов ни-
штво сје ве ро и сточ не Цр не Го ре, пра-
вил но је ре ћи и ре ги о на Ва со је ви ћи 
јер је то у до ба са мо стал не цр но гор-
ске др жа ве био слу жбе ни на зив, у 19. 
и 20. ви је ку упор но и свим си ла ма бо-
ри ло за сво је со ци јал но и на ци о нал но 
осло бо ђе ње, при че му је очи глед но 
нај ви ше по сти за ло са мо ор га ни зо ва-
њем и осла ња њем на сво је сна ге. Са 
ни воа др жа ве овом ре ги о ну се по ма га-
ло у фор ми ин струк ци ја, од лу чи ва ња 
и кон тро ле, али људ ски и ма те ри јал-
ни ре сур си уви јек су би ли до ми нант-
но аутох то ни. Цр но гор ски вла да ри су 
нов цем под ми ћи ва ли гла ва ре, а вој ску 
је уви јек по пу ња вао, хра нио и на о ру-
жа вао од сво је си ро ти ње на род овог 
кра ја.

Дру го, ја сно је до ка зао да је ста-
нов ни штво овог ре ги о на, пред во ђе но 
све ште ни ци ма, учи те љи ма и на род-
ним гла ва ри ма, уви јек сво је ак ци је 
ве зи ва ло са суд би ном Цр не Го ре и Ср-
би је, а од 1918. го ди не и Ју го сла ви је.

Тре ће, и без Да ши ће вих ра до ва 
ни ко не би мо гао оспо ри ти др жа во-
твор ни зна чај осло бо ди лач ке бор бе 
ста нов ни штва ре ги о на Ва со је ви ћа, 
али би се о тој бор би зна ло мно го ма-
ње и јед но стра ни је. Ње го ви ра до ви 
без ди ле ме по ка зу ју да је ста нов ни-
штво овог ре ги о на у 19. и 20. ви је ку 
уче ство ва ло у свим осло бо ди лач ким 
и ује ди ни тељ ским на по ри ма цр но гор-
ске, али и ср би јан ске вла сти. Без об-
зи ра на то да ли су ре зул та ти из во је-
ва ни са мо стал но или у скло пу ши рих 
уста нич ких ак ци ја, но ве те ри то ри је и 
дру ги ре зул та ти уста на ка ве ћин ском 
во љом на ро да при кљу чи ва ни су Цр-

ној Го ри. По ред то га, мо же се на ви-
ше при мје ра по ка за ти и да су из Ва-
со је ви ћа од ла зи ли по је дин ци, гру пе 
и чи та ве је ди ни це на род не вој ске да 
се укљу че у осло бо ди лач ке ак тив но-
сти цр но гор ске вој ске на бо ји шти ма 
да ле ко од ма ти це (у Хер це го ви ни, 
осло бо ђе њу Ба ра, у од бра ни Це ти ња). 
Украт ко, Да ши ћев за кљу чак је да без 
осло бо ди лач ке бор бе и ује ди ни тељ ске 
по ли ти ке Ва со је ви ћа не би би ло ни 
сна же ња, ни мо дер не цр но гор ске др-
жа ве, бар не у да на шњим гра ни ца ма.

У цје ли ни гле да но, мо же се за па-
зи ти да је Да шић па жљи во пра тио 
дру штве но-по ли тич ка кре та ња, раз-
вој дру штве не сви је сти и кон цеп циј-
ских осно ва исто риј ске на у ке у про те-
клих пе де се так го ди на. Ње го ви пр ви 
текстови, без об зи ра да ли се ра ди о 
пе да го шким или исто риј ским те ма ма, 
у скла ду су са та да вла да ју ћим по-
гле ди ма на тре ти ра ну про бле ма ти ку; 
пи сао је у ду ху уз ди за ња и уна пре ђи-
ва ња марк си стич ких и са мо у прав них 
гле да ња на оно о че му пи ше. Али уви-
јек је у тим ра до ви ма про ви ја вао дух 
кри тич но сти. То је уоч љи во на ро чи-
то од осам де се тих го ди на 20. ви је ка. 
Од по чет ка де ве де се тих го ди на, као 
и ве ћи на ју го сло вен ских исто ри ча ра, 
још на гла ше ни је се кри тич ки од но сио 
пре ма до та да шњем раз во ју на у ке и 
ње ном на сље ђу. При то ме се ни је од-
лу чио на пре ра ду ра ни је об ја вље них 
ра до ва о рад нич ком по кре ту и ре во лу-
ци ји, већ је пре стао да се ти ме ба ви и 
да ис ти че тај дио сво јих ра до ва.

Оп шта од ли ка тек сто ва Ми о ми ра 
Да ши ћа је њи хо ва исто риј ска уте ме-
ље ност, ин фор ма тив ност и ја сно ћа 
из ра за. Об да ре ни је го вор ник, има 
ли јеп при по вје дач ки стил, бо гат и ра-
знов стан рјеч ник, исто вре ме но је ра-
зу мљив за про фе си о нал ца ко ли ко и за 
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чи та о ца ко је му исто ри ја ни је стру ка 
или му ни је по зна та. Ње го ви ра до ви 
мо гу се чи та ти и као ли је па књи жев-
ност, што исто риј ски рад у су шти ни и 
тре ба да бу де, али и као из вор по да та-
ка и за кљу ча ка от кри ве них из из во ра 
или пре у зе тих из афир ми са не ли те ра-
ту ре. При то ме се за па жа ути цај ви ше-
де це ниј ске на став нич ке ак тив но сти, 
што се ви ди у по ступ но сти из ла га ња, 
де таљ но сти об ја шње ња, ин фор ма тив-
но сти, па и по уч но сти при че. Исти ни 
за во љу, оба ви је ште ном исто ри ча ру не 
сметају оп шир ност и де таљ но из ла га-
ње, ко ји су од ли ка Да ши ће вих тек сто-
ва. Опширно излагање по не кад ни је 
ну жно, јер овај же ли крат ку ин фор ма-
ци ју, чи ње ни цу и ја сан за кљу чак. На 
дру гој стра ни, ши ра пу бли ка Да ши-
ће ве ра до ве ра до чи та упра во због де-
таљ ног из ла га ња, ја сног об ја шње ња и 
за ни мљи вог при по ви је да ња.

Сти че се ути сак да, по ред за ма-
шног бро ја би бли о граф ских је ди ни ца, 
Да шић др жи и до обим но сти тек сто ва. 
Ако би смо тра жи ли не што што би се у 
ње го вом на уч ном ме то ду мо гло на зва-
ти и су ви шним, чи ни се то би мо гла 
би ти ње го ва скло ност да ра до пра ви 
ди гре си је; у го то во сва ком тек сту мо-
гу се на ћи про ши ри ва ња те ме и осврт 
на раз не за ни мљи во сти ко је се не мо-
ра ју на ћи под де фи ни са ним на сло вом. 
Осим то га, у ње го вим ра до ви ма че сто 
на и ла зи мо на по на вља ња и вра ћа ња 
на не што што је у неком об ли ку већ 
би ло ре че но, а што по ве ћа ва обим ра-
до ва и тра жи од чи та о ца до дат ни на-
пор за пра ће ње из ла га ња.

Још јед на је од ли ка Да ши ће вог на-
уч ног опу са: о истом про бле му ра до 
пи ше у ви ше ва ри јан ти. Не кад су то 
исти тек сто ви у ра зним пу бли ка ци ја-
ма, а че шће до пу ње ни тек сто ви под 
слич ним на сло ви ма. Очи глед но је да 

аутор свој рад не по сма тра као за вр-
шен, већ му се то ком вре ме на вра ћа, 
до пу ња ва прет ход ни текст, при че му 
се мо же за па зи ти да не ми је ња ра ни-
је из ни је те ста во ве и за кључ ке, већ 
да из ла га ње про ши ру је но вим про ми-
шља њи ма истог про бле ма. То свје до-
чи о ис трај но сти на об ра ди по је ди них 
про бле ма, а све то пра ти на уч но са зри-
је ва ње и ево лу ци ју ста во ва ауто ра.

Из ме то до ло шких ра до ва ака де-
ми ка Да ши ћа мо же се ви дје ти ка кав 
зна чај при да је упо тре би ар хив ске гра-
ђе у исто риј ским ис тра жи ва њи ма; за 
по тре бе јед ног на уч ног ску па о то ме 
је на пи сао увод но из ла га ње на го то во 
70 стра на. Из на по ме на у мо но гра фи-
ја ма и јед ном бро ју по је ди нач них ра-
до ва ви ди се да је ис тра жи вао гра ђу у 
Под го ри ци, Це ти њу, Бе о гра ду, Ру си ји 
и Па ри зу. Осим то га, ње го ви ра до ви 
по ка зу ју и да до бро по зна је об ја вље-
ну гра ђу и да се њо ме ства ра лач ки 
слу жи. Из на по ме на и спи ско ва ли-
те ра ту ре ви ди се да ве о ма до бро по-
зна је исто ри о граф ску ли те ра ту ру и 
да исту мај стор ски ко ри сти. Зна ча јан 
број ње го вих ра до ва, на ро чи то оних 
из ре пу блич ке и ју го сло вен ске те ма-
ти ке, на стао је на осно ву про у ча ва ња 
афир ми са не ли те ра ту ре и уоп шта ва-
ња ис тра жи вач ких ре зул та та ју го сло-
вен ских исто ри ча ра. Та кви ра до ви су 
обич но ра ђе ни за по тре бе на уч них 
ску по ва, а не ки пут се чи ни и да су 
то ауто ри зо ва на уни вер зи тет ска пре-
да ва ња. Да ши ћев та ле нат да у гра ђи 
и ли те ра ту ри уочи ва жна или ко ри сна 
мје ста и да их умје шно уком по ну је 
у сво је при по ви је да ње, као и ње го-
ве спо соб но сти да ефект но фор ми ра 
син те тич ке су до ве и за кључ ке, да ли 
су зна ча јан број син те тич ких ра до ва 
из цр но гор ске и срп ске исто ри је, ко-
ји се ла ко чи та ју и при клад ни су за 
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упо зна ва ње на ше но ви је про шло сти, 
ве о ма су ин фор ма тив ни и са др жај ни 
за по тре бе сту де на та и ши ре чи та лач-
ке пу бли ке.

У ве зи са укуп ним на уч ним ан га-
жо ва њем и дје лом ака де ми ка Да ши ћа 
ври је ди иста ћи и да је дао зна ча јан до-
при нос у шко ло ва њу и струч ном уз-
ди за њу број них мла дих исто ри ча ра. 
Зна ча јан до при нос дао је својим уче-
шћем у ор га ни за ци ји број них ре пу-
блич ких и са ве зних струч них ску по ва 
за уса вр ша ва ње на став ни ка исто ри је 
или на уч них ску по ва оп штег или те-
мат ског ка рак те ра. Уз то, зна ча јан до-
при нос на у ци академик Дашић дао је 
као ви ше го ди шњи уред ник ча со пи са 

То ко ви (Иван град) и као члан ре дак-
ци је ви ше струч них ча со пи са (На-
ста ва исто ри је, Исто риј ски за пи си, 
Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис). 
Био је ре цен зент број них исто ри о-
граф ских ра до ва. На кра ју, уре дио је 
или при ре дио за штам пу ви ше од 15 
по себ них из да ња.

Да је дје ло ака де ми ка Да ши ћа за-
па же но и при зна то у струч ној и на-
уч ној јав но сти ши ром Ју го сла ви је, 
по ред то га што је на уни вер зи те ту 
до био нај ви ше зва ње и по стао ака де-
мик, го во ри и чи ње ни ца да је о ње-
го вим ра до ви ма об ја вље но око сто 
освр та и при ка за раз не те ма ти ке и ни-
воа струч но сти.

Проф. др Здравко Делетић
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Ка да се ра ди о Цр ној Го ри не мо-
гу ће је на ћи дви је аде кват ни је ри је чи 
ко ји ма је симболично оби ље же на ње-
на исто ри ја као што су у на сло ву ове 
књи ге.

Не ма при мје ра у сви је ту гдје је са-
бља то ли ко сра сла са свим ком по нен-
та ма жи во та, ра да и опстанка јед ног 
на ро да, ка ков је слу чај био код ста рих 
Цр но го ра ца, јер, ка ко ре че Ро вин ски, 
сва про шлост Цр не Го ре „сва ње на 
исто ри ја са сто ји се од вје чи тог ра то-
ва ња ко је уоп ште ни је има ло ка рак тер 
слу чај не по ја ве, ни чег не нор мал ног, 
већ је би ла сва ко днев ни ца чо вје ко ва, 
ко је је би ло за ни ма ње као сва ко дру-
го”. Ову ње го ву тврд њу уве ли ко по-
твр ђу је и ве ома ар гу мен тов на но до ка-
зу је књи га др Вла ди ми ра Јо ви ће ви ћа 
Са бља и др жа ва. Са бља је, ина че, у 
ста рој Цр ној Го ри има ла при ви ле-
го ван зна чај у од но су на са ва оста ла 
оруж ја, јер су је но си ли Цр но гор ци, 
ко ји су у све му би ли пра ви ви те зо ви, 
не са мо по не над ма шном ју на штву, 
не го и по по ступ ци ма пре ма за ро бље-
ним не при ја те љи ма, а осо би то пре ма 
њи хо вим по ро ди ца ма. Но, са бља је 
са бља са мо ка да је у ру ка ма ју на ка 
ка кви су би ли ста ри Цр но гор ци („На 
ти гво жђе го спо да ру, / а са бља је сер-
дар Јо ле”). А краљ Ни ко ла у све ча ној 
бе сје ди по во дом про гла ше ња Кра ље-
ви не ка же: „И на пре дак мо је зе мље 

и углед спо ља мо гао је би ти по стиг-
нут са мо вр ли на ма мо га на ро да. Он 
је дао ру ке ко је су са бљом сје кле (..); 
он је нај зад ра ђао си но ве, ко ји ни је-
су по там ње ли ју нач киу сла ву сво јих 
пре да ка”. За то је и по ме ну та књи га 
др Јо ви ће ви ћа, ка ко сто ји у пред го во-
ру: „при лог по зна ва њу не по но вљи ве 
про шло сти Цр не Го ре. Пи са на је љу-
ба вљу и ода но шћу пре ма Цр ној Го ри 
и исти ни о њој”.

Књи ге пи са не ова ко сјај ним сти-
лом и је зи ком не мо гу ће је пре при-
ча ва ти без ри зи ка да се ти ме ума њи 
њи хо ва ље по та, за то ће мо се нај ве ћим 
ди је лом слу жи ти ци та ти ма.

Књи га по чи ње ка зи ва њем о пр вим 
на шим штам па ри ма. „Ка да су се 1492. 
го ди не и де це ни ја ма ка сни је мно ги 
европ ски на ро ди оти ски ва ли да от-
кри ју и по ро бе Но ви сви јет, ми смо се 
спре ма ли да на би је лој хар ти ји оти-
сне мо ста ри и но ви не про ла зни сви-
јет, а се бе и дру ге осло бо ди мо мра ка 
и стра ха”. Јер су књи ге Цр но је ви ћа 
штам па ри је „отво ре на ва си о на, ко ја 
тво ри фи зич ку и ду хов ну об но ву”.

У ра ду о Ба ју Пи вља ни ну аутор ве-
о ма успје шно по ле ми ше са они ма ко ји 
по ку ша ва ју да овог „хај ду ка што го ни 
хај ду ке”, као и оста ле бес ком про ми-
сне бор це за сло бо ду Цр не Го ре, ме-
ђу њи ма чак и Ње го ша, оп ту же за ге-
но цид. При то ме се, из ме ђу оста лог, 
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аутор по но во по зи ва на Ње го ша (а на 
ко га би дру гог) - „зло чи ни ти, од зла 
се бра не ћи, ту зло чи на не ма ни ка кво-
га”. И под сје ћа да је 180 по сје че них 
гла ва хра брих бра ни те ља Вр ти јељ ке 
по сла то у Ца ри град.

И на кон што су цр но гор ски ви те зо-
ви сво јим са бља ма од бра ни ли сло бо ду, 
пр вен стве но сја ним по бје да ма на Мар-
ти ни ћи ма и Кру си ма 1796. го ди не, на 
Лу чин дан 18. ок то бра 1798. го ди не Пе-
тар I Пе тро вић са звао је Оп ште зе маљ-
ску скуп шти ну у ма на сти ру Ста ње ви-
ћи на ко јој је до не сен За ко ник оп шчи 
цр но гор ски и брт ски. Аутор сма тра да 
је тим чи ном „Цр на Го ра ушла у по ре-
дак др жа во твор них на ро да Евро пе”, а 
„За ко ник је ушао у ба шти ну нај ви ших 
кул тур них ври јед но сти цр но гор ске за-
јед ни це (...) Зна ча јан је да нас и сју тра, 
за на у ку, по ли ти ку, кул ту ру, др жа ву и 
на род”, те би, по ми шље њу ауто ра ове 
ин те ре сант не књи ге, тај да тум, упр кос 
не спор ној чи ње ни ци да Цр на Го ра у 
сво јој бур ној исто ри ји има ви ше зна-
чај них да ту ма, тре ба узе ти за Дан др-
жав но сти Цр не Го ре.

У на шој исто ри јо гра фи ји, ина че, 
ма ло је пи са но о прав ним аспек ти-
ма цр но гор ске исто ри је. На сре ћу др 
Јо ви ће вић је не са мо ис так ну ти исто-
ри чар, већ и вр сни прав ник, па је ве-
о ма за ни мљи во и ње го во ка зи ва ње о 
по ме ну том за ко ну као и о Да ни ло вом 
За ко ни ку из 1855. го ди не, у чи јем пи-
са њу је ко ри шће но и стра но за ко но-
дав ство, што је зна чај но „на ро чи то 
за суд ску прак су, (...), прав ну те о ри ју 
и исто ри ју др жа ве и пра ва, јер по ка-
зу ју зре лост цр но гор ске др жа ве, ко ја 
при хва та и у За ко ну пре ра ђу је све оне 
стра не прав не ути ца је ко ји под сти чу 
про грес цр но гор ске за јед ни це”.

У освр ту на Јо ви ће ви ћев текст о 
Да ни ло вом за ко ни ку ака де мик Бран-

ко Па ви ће вић ка же: „Мо жда би не ко 
мо гао на пра ви ти и дру ги рас по ред 
на уч не ма те ри је, из гра ди ти друк чи-
ју хро но ло шку и те мат ску схе му, али 
оно што пи сац овог при ка за же ли да 
на гла си је сте увје ре ње да би ма ло ко 
са ви ше осје ћа ња за исто риј ско - прав-
ну, по ли тич ко - со ци о ло шку, и прав но 
- со цио ло шку про бле ма ти ку из ре као 
пот пу ни је и пре ци зни је су до ве од Јо-
ви ће ви ћа, и то са та квим осје ћа њем 
мје ре, фи но ћом ис ка за и кул ту ром пи-
са ња”. Без сум ње ово је ка рак те ри сти-
ка и свих оста лих тек сто ва са др жа них 
у овој, ве о ма за ни мљи вој, књи зи др 
Јо ви ће ви ћа.

Аутор се хра бро и зна лач ки упу-
стио да ука же и на ло ше стра не, без 
сум ње, ве ли ког Ослобо ди лач ког ра та 
на ро да Ју го сла ви је. Ка да се, да кле, 
ра ди о бор би про тив по ро бљи ва ча, 
те шко да има на ро да у сви је ту ко ји 
се не би по но сио хе рој ством, ко је су 
Цр но гор ци и овог пу та ис по љи ли у 
бор би про тив оку па то ра. Али, на не-
сре ћу, у том вре ме ну до ла зи и до те-
шко об ја шњи вог бра то у би лач ког ра та. 
Ме ђу тим, ве ли ки број на ших исто ри-
ча ра, до пред крај осам де се тих го ди на 
про шлог ви је ка, углав ном, пи сао је 
са пре тје ра ним хва лом о НОБ, да би, 
че сто исти ти љу ди, ка сни је оти шли 
у дру гу крај ност, јер, ка ко ре че др Јо-
ви ће вић, „по ли ти ка и даље др жи кљу-
че ве од бра ве, ко ја се зо ве исто риј ска 
на у ка”, па не ки „за бо ра вља ју” да је 
„исти на свје тлост сви је ту”.

Не сре ћа је, да кле, би ла у то ме што 
је све ви ше осло бо ди лач ки пре ра-
стао у гра ђан ски рат, за што су не ки 
ко му ни стич ки ру ко во ди о ци по себ но 
од го вор ни. Као илу стра ци ју др Јо ви-
ће вић ци ти ра Ђи ла са, ко ји је го во рио: 
„Уби ја ње је у функ ци ји рата и ре ло-
лу ци је”, јер ко хо ће рат и ре во лу ци ју 



375Сабља и држава

мо ра „би ти ри је шен на уби ја ње љу ди, 
на по гу бље ње сво јих су на род ни ка, па 
и при ја те ља и бра стве ни ка”. Пар ти ја 
(од но сно дио ње ног вођ ства) је, ка-
ко на во ди аутор, тра жи ла од бо ра ца: 
„про ши ри те уби ства про тив на род них 
пр ва ка. Поч ни те их уби ја ти јав но гдје 
год се срет ну”.

У го ле ме гре шке ру ко вод ста 
НОБ аутор по себ но по ми ње Срем-
ски фронт. Уза луд је Ар со Јо ва но вић 
упо зо ра вао да се то не чи ни, го во ре-
ћи: „Мо би ли са ли смо и дје ча ке до 16 
го ди на. По сла ли смо их на Срем ски 
фронт нео бу че не, не спрем не и без 
пра ве опре ме”. Ина че, је дна од го-
ле мих гре ша ка зна чај ног ди је ла ру-
ко вод тва НОР-а била је не до вољ на 
бри га о људ ским жи во тима. Те жр тве 
су нај ве ћим ди је лом под ни је ле Цр на 
Го ра и Ср би ја, ко ји су „чи ни ли 80% 
укуп ног бро ја пар ти за на”.

На кра ју рас пра ве о бра то у би ла-
штву у Цр ној Го ри овај аутор за кљу-
чу је: “Пар ти за ни и чет ни ци су си но-
ви мај ке Цр не Го ре, ко ја их зо ве да се 
по ми ре јер су бра ћа. Бра то у би ла штво 
да се ни ка да не по но ви. Ве ће и све ти-
је оба ве зе не ма у Цр ној Го ри од брат-
ског и гра ђан ског по ми ре ња. Љу бав и 
исти на су нај бо љи ли јек.”.

Др Јо ви ће ви ћу, као и мно ги ма дру-
гима, сме та што се за на шу др жа ву, 
умје сто ње ног див ног име на - Цр на 
Го ра - све че шће упо тре бља ва ту ђи на-
зив - Мон те не гро. Шта нам се ствар но 
де ша ва те се по че смо сти дје ти име на 
на ше слав не Цр не Го ре? Ко ји би то 
још на род због то бо жње „евро пе и за-
ци је”, или би ло кој их дру гих раз ло га, 
за ми је нио име сво је др жа ве ту ђим? 
Пје сник би ре као: „Туђ ту ђи ну, те би 
твој до ли чи / Ту ђи по штуј а сво јим се 

ди чи”. Због ова квог ста ва, као и не ких 
дру гих тек сто ва у којима он с љу ба-
вљу го во ри о Цр ној Го ри и ње ној про-
шлости, на осно ву пр во ра зред них из-
во ра, не ки же ле да га, мал те не, оп ту же 
за ве ле и зда ју. Зар го ле ма љу бав пре ма 
Цр ној Го ри ко јом су про же ти сви тек-
сто ви ко је са др жи ова ин те ре сант на 
књи га мо же би ло ко ме сме та ти?

По ле ми шу ћи са они ма ко ји про-
из вољ но оспо ра ва ју не ке ње го ве ра-
до ве, ме ђу ко и ма су и го ре по ме ну ти, 
др Јо ви ће вић им сми ре но од го ва ра: 
„Ни је сам опла ки вач срп ства, ни је сам 
не га тор на шег цр но гор ства и др жа-
вљан ства. У ра до ви ма цр но гор ску др-
жа ву по твр ђу јем, бра ним, и из но сим”. 
Али, „на уч ник не сми је ми мо исти не 
са др жа не у на ја чим из во ри ма, чи ње-
ни ца ма и до ка зи ма”, па за тим умје сто 
про ду бљи ва ња сва ђе, то пло, људ ски 
на ста вља: „Без об зи ра на раз ли ке у 
ми шље њи ма, сви смо ми у љу ба ви и 
ода но сти пре ма Цр ној Го ри, је ди ној 
и не по но вљи вој”. Но, „у овом те гоб-
ном вре ме ну од го вор ни смо за сва ку 
на пи са ну ри јеч, пред исто ри јом и на-
ро дом”. Јер на уч ник „ни је на ви јач или 
за ба вљач већ озби љан по сле ник утвр-
ђи ва ња на уч не исти не”.

За то ре це зен ти ака де мик Зо ран 
Ла кић и др Ра до слав Рас по по вић ка-
жу да др Јо ви ће вић „бра ни исто риј-
ску исти ну - од ла и ци зма, по ли тич ких 
фик ци ја, од пре пра вља ча исто ри је и 
ње не „мо дер ни за ци је” - ка ко се, са-
свим без раз ло га, ква ли фи ку је сва ка 
ино ва ци ја (...), а ни је”.

Књи га је, без сум ње, пи са на ве о-
ма ли је пим сти лом и је зи ком, што је, 
по ред ин те ре сант не и на уч но со лид но 
об ра ђе не исто риј ске гра ђе, чи ни још 
при влач ни јом за чи та о ца.

Милош М. Старовлах
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Књи га ко ја за вр је ђу је па жњу јав-
но сти по ја ви ла се за хва љу ју ћи Цен-
тру за исе ље ни ке Цр не Го ре и при ре-
ђи ва чу Ма ри ја ну Ма шу Ми љи ћу. Она 
је та ква ка ква је, све о бу хват на и зна-
лач ки осми шље на.

Сам при ре ђи вач у пред го во ру ка-
же да је књи га Цр но гор ци у Пе ро ју 
1657-2007 на ро чи то при пре мљен спо-
мен – збор ник већ пу бли ко ва них на уч-
них радо ва, исто риј ских из во ра и дру-
гих тек сто ва о овом мје сту и ње го вим 
цр но гор ским исе ље ни ци ма. Књи га је, 
да кле, син те за до са да шњих сазна ња 
о Пе ро ју и Пе рој ци ма. У њој је са др-
жан нај ве ћи дио оно га што је о њи ма 
у на у ци већ ка за но и об ја вље но, из у-
зи ма ју ћи тек сто ве на ита ли јан ском је-
зи ку. Овај из бор ко ји је из вр шио при-
ре ђи вач ни је би ло ка кав ме ха нич ки 
или спо ме ни чар ски збор ник ра до ва, 
већ па жљи во при пре мље но на уч но-
струч но дје ло, од го вор но кон ци пи ра-
но и те мат ски струк ту и ра но. У књи зи 
се на ла зе сви ре ле вант ни од го во ри на 
пи та ња раз ло га не ка да шњег цр но гор-
ског исе ља ва ња, исто риј ског тра ја ња 
Пе ро ја ца, усло ва њи хо вог ет нич ког 
очу ва ња, на род ног ства ра ла штва ко је 
они ба шти не, ду хов ног жи во та у Пе-
ро ју, фол кло ра итд.

С об зи ром на то да се књи га по-
ја ви ла у част ју би ле ја 350 го ди на жи-

во та Цр но го ра ца у Пе ро ју она тре ба 
да бу де под сти цај на и при мјер за цје-
ло куп ну цр но гор ску ди ја спо ру, која 
треба да се по ве зу је зна чај ним да ту-
ми ма и ја ча ве зе са ма ти цом.

Тек сто ви и дру ги при ло зи ко ји су 
увр ште ни у ову књи гу раз ли чи тог 
су ка рак те ра и ври јед но сти. Не ки су 
дра го цје ни због вре ме на у ко ме су на-
ста ли и због сво је до ку мен тар но сти а 
дру ги су ре зул тат озбиљ ног на уч но-
ис тра жи вач ког ра да, и про шли су сву 
на уч ну кри ти ку. Књи га Цр ноп гор ци у 
Пе ро ју 1657-2007 са зда на је у 14 по-
гла вља: 1. Пе рој ска по ве ља (ћи ри ли-
ца, ла ти ни ца, и ита ли јан ски пре пис), 
2. "Из ме ђу исто ри је и пре да ња", за ни-
мљи вом на сло ву у ко јем су са др жа ни 
ра до ви исто ри о граф ског ка рак те ра, 
док 3. по гла вље. об у хва та тек сто ве 
ет но граф ског ка рак те ра; у 4. ди је лу 
књи ге сло же но је на род но из вор но 
ства ра ла штво Цр но го ра ца у Пе ро ју 
(при че, пје сме, ме ло ди је и оста ло); 
5. по гла вље са др жи тек сто ве ко ји се 
од но се на шко лу и обра зо ва ње у Пе-
ро ју. Пе рој ском го во ру по све ће но је 6. 
по гла вље књи ге у ко ме се, као по се-
бан при лог, на ла зи Рјеч ник пе рој ског 
го во ра ко ји је са чи нио Јо сип Ри ба рић. 
У 7. ди је лу књи ге го во ри се о ду хов-
ном жи во ту Пе рој ских Цр но го ра ца, 
цр кви и све штен ству. У 8. сег мен ту 
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ове струк ту ре да те су три по пу лар-
но-на уч не при че, сло же не у три по вје-
сни це – ма ле исто ри је, као по ку ша ји 
син те зе укуп не пе рој ске про шло сти и 
дру штве ног жи во та Цр но го ра ца у Ис-
три за три и по ви је ка. То су ра до ви 
Фра на Бар бали ћа, Мир ка Бар јак та ре-
ви ћа и Ђу ра Ба три ће ви ћа. 9. по гла вље 
при ре ђи вач је на сло вио »Шум вре ме-
на«, а ра ди се о тек сто ви ма о Пе ро ју 
кроз ври је ме, углав ном о пу то пи си ма. 
Де се ти дио књи ге об у хва та тек сто ве 
ко ји го во ре о три и по ви је ка иден ти-
те та Цр но го ра ца у Пе ро ју. Овом пи та-
њу Ма шо Ми љић је по све тио ду жну 
па жњу, уз сво ја два од лич на тек ста 
са ко ји ма књи га по чи ње и за вр ша ва, 
пред го во ру и по го во ру. Из у зет но ври-
је дан дио је 11. чи ји је на слов »Пе рој 
у ар хив ској гра ђи и исто риј ским из во-
ри ма«. Два на е сти кор пус у струк ту ри 
књи ге но си на слов »Пе рој ска при ча« 
а чи не га не ко ли ко тек сто ва ко је су 
на пи са ли са ми Пе рој ци или су на-
ста ли у не ким при год ним и све ча ним 
при ли ка ма. Ту до ми ни ра ју тек сто ви 
Ни ко ле Шко ко: »Пе рој 1657-2007« и 
»Ге не а ло ги ја пе рој ских аутох то них 
пра во слав них по ро ди ца« Овај дру-
ги је од по себ ног зна ча ја и ко ри сти. 
По сљед ње, 14. по гла вље пред ста вља 
на уч ну афир ма ци ју Пе ро ја кроз одр-
жа ва ње ску по ва и сим по зи ју ма и дру-
ге ви до ве ко лек тив не или по је ди нач не 

про мо ци је Пе ро ја и Пе ро ја ца. При ре-
ђи вач је, с пра вом ис та као до при нос 
проф. др Ми ло ра да Ник че ви ћа на уч-
ној афир ма ци ју Пе ро ја. На кра ју књи-
ге је, као при лог, да та Ник че ви ће ва 
»Би бли о гра фи ја о Пе ро ју«. Она је до-
се за ла до 1997. го ди не а на до пу ну би-
бли о гра фи је за по сљед њих 10 го ди на 
ура дио је при ре ђи вач Ма ри јан Ма шо 
Ми љић. Та ко ђе, ње го ве аутор ске тек-
сто ве на по чет ку и на кра ју књи ге већ 
сам по хва лио.

Ова, ина че бо га та и са др жај на 
књи га до дат но је обо гаће на број ним и 
ве о ма ври јед ним илу стра ци ја ма и фо-
то гра фи ја ма. Не ке од њих има ју из у-
зет ну естет ску а друге документарну 
ври јед ност и чи не да чи та о цу ба вље-
ње овом пу бли ка ци јом бу де при јат но.

Све у све му, сма трам да је по ја-
вљи ва ње књи ге Цр но гор ци у Пе ро ју 
1657-2007 зна ча јан кул тур ни и на уч-
ни до га ђај и за Пе рој и за Цр ну Го ру. 
Али, по себ не на де и оче ки ва ња уче-
сни ка у овом ври јед ном про јек ту су 
би ле, при је све га, усмје ре не ка то ме 
да ли ће ова књи га би ти при хва ће на 
и ра до при мље на од са мих пе рој ских 
Цр но го ра ца, да ли ће је они до жи вје ти 
као сво ју и ра до чи та ти?! За до вољ ство 
је за то пот пу но јер су они ис ка за ли та-
кав од нос пре ма овој књи зи као пре ма 
сво јој ма лој ен ци кло пе ди ји, што она 
уисти ну и је сте.

 Доц. др Саша Кнежевић 
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