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CONTINUITY AND CHANGE IN ANATOLIAN CULTS: 
THE CASE OF LYDIAN CONFESSION-INSCRIPTIONS

Th e paper off ers the view that some Anatolian religious beliefs and cult 
practices attested in the Bronze-Age sources were preserved into the Iron 
Age period and beyond. Th is view is supported by an analysis of some salient 
features of Lydian cults in the Roman period mostly observable in the so-called 
confession-inscriptions (the names of gods and goddesses followed by personal 
names in the genitive case; the belief in the contamination of gods and in the 
possibility of their catharsis; the concept of divine court and divine advocates; 
cathartic rituals performed with live animals as bearers of impurity and channels 
for transferring impurity and sin to their respective environment).

Key words: Anatolian cults, Lydian confession-inscriptions, Hittite religion, cult 
practices, cathartic rituals.

Ključne reči: Anadolski kultovi, lidijski ispovedni natpisi, hetitska religija, kultna 
praksa, rituali očišćenja.

Th ere is no doubt that one of the foremost Anatolian contributions to the 
cultural history of humanity lies in the fi eld of religion. Starting with the oldest 
Hittite historical document, the so-called Anitta text dating from the Middle 
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Bronze Age1, we notice the enormous importance of religion in daily public 
and private life. In fact, texts of religious character constitute two thirds of the 
documents found in the Boğazköy-Hattuša libraries2.

Some major deities worshipped by the Hittites (e.g., the Sun-Goddess of 
Arinna/Wurušemu, her husband the Storm-God of Heaven and their children) 
were adopted from an older stratum represented by the non-Indo-European 
Hattians. Th e Hittites referred to themselves as the “People of the Land of Ha-
tti”, and, to quote the words of a leading Hittitologist, they “had neither a single 
common ethnic core, nor a single common language. Th ey were a multi-racial 
population who spoke a wide range of languages”3. Sumerians, Akkadians, Ba-
bylonians, Hurrians, Assyrians, Indo-Europeans, all left  their mark. At times, 
we see a foreign god established in Hattuša as a consequence of a conquest. For 
example, the king Hattušili I conquered Halab/Aleppo and Hadad the Storm-
God of Halab established himself in Hattuša under Šupiluliuma I: for Muwatalli 
II “Tešub of Halab of Hatti” is already the principal deity of state cult. If the 
curious appellation “Tešub of Halab of Hatti” is analysed, we realize that the 
Hurrian Storm-God Tešub, a new-comer from the region of Mitanni, is iden-
tifi ed with the supreme deity of Halab/Aleppo and declared the principal deity 
of the Hittite pantheon.

Th e size of the Hittite pantheon, numbering, according to a Hittite expre-
ssion featuring in rituals, “the thousand gods of the land of Hatti”, may be attri-
buted to a resistance to syncretism on the part of Hittites. Th us we fi nd atte-
sted the Storm-Gods of important centres and regions, such as Hattuša, Nerik, 
Zippalanda, Halab, Kizzuwatna, Šarišša, Samuha, and of numerous less well-
known towns, and also the Storm-Gods of Heaven=(Tešub)4/of the Th under/of 

1  Or from the so-called Assyrian Colony period in the fi rst quarter of the 18th century BC (c. 
1650 according to Haas 1994, 2): Anitta, Son of Pithana, King of Kussara, speaks! He was dear 
to the Storm-God of Heaven, and when he was dear to the Storm-God of Heaven, the king of Nesa 
[verb broken off ] to the king of Kussara. Th e king of Kussara, Pithana, came down out of the city 
in force, and he took the city of Nesa in the night by force. He took the King of Nesa captive, but he 
did not do any evil to the inhabitants of Nesa; instead, he made them mothers and fathers. Aft er 
my father Pithana, I suppresed a revolt in the same year. Whatever lands rose up in the direction 
of the sunrise, I defeated each of the aforementioned. Previously, Uhna, the king of Zalpuwas, had 
removed our Sius from the city of Nesa to the city of Zalpuwas. But subsequently, I, Anittas, the 
Great King, brought our Sius back from Zalpuwas to Nesa. But Huzziyas, the king of Zalpuwas, 
I brought back alive to Nesa. Th e city of Hattuša [tablet broken] contrived. And I abandoned it. 
But aft erwards, when it suff ered famine, my goddess, Halmasuwiz, handed it over to me. And in 
the night I took it by force; and in its place, I sowed weeds. Whoever becomes king aft er me and 
settles Hattuša again, may the Storm-God of Heaven smite him! (CTH 1.A; Neu 1974).

2  Collins 2007, 157.
3 Bryce 2005, 19.
4  Venerated as the father of the Storm-Gods of Nerik and Zippalanda.



MARIJANA RICL: Continuity and Change in Anatolian Cults: Th e Case of Lydian Confession-Inscriptions

9

the Lightning/of the Rain/of the Clouds/of the Army/of the Palace/of the Head/
of the Sceptre/of the Punishment/of Peace/of the Meadow/of the Countryside5, 
then the Hattian Storm-God Taru, Luwian Datta and Tarhunt, and Sumerian 
Iškur, and they were all worshipped individually, as separate divine entities, 
not as manifestations of a single national divine fi gure.6 Or, to adduce another 
illustration of the same phenomenon, during a festival at Tahurpa, a Hittite 
queen off ered sacrifi ces to eight Sun-Goddesses of Arinna, in the form of three 
statues and fi ve sun disks donated by six of her predecessors.7 Th e supplemen-
tal image was treated as a new deity, hypostasis, in its own right, the same and 
yet diff erent. During the reign of Hattušili III in the second quarter of the 13th 
century, a prayer composed by his wife Puduhepa demonstrates that a level of 
syncretism between “Hittite” and Hurrian deities had fi nally been carried out, 
principally between the Sun-Goddess of Arinna and Hepat of Kummanni, and 
also between such divine fi gures as Sumerian Enlil and Hurrian Kumarbi.8

Obviously, the scholar best equipped to study the history of Anatolian 
cults would be a combination of an orientalist and a classicist. Th e second best, 
in my opinion, is a classicist thoroughly familiar with pre-Greek Anatolia in all 
its aspects, who pays adequate attention to the varied and instructive sources 
on Hittite cult practice in the public and private sphere. Otherwise, if a classi-
cist studies the cults of Anatolia and remains armed only with his expertise on 
Greek religion, he will sooner or later be faced with a puzzle whose many vital 
parts will elude him. Placing the testimonies dating from the Greco-Roman 
period into a wider cultural context will surely help us to understand better 
some of the chief elements of the later cult practice and beliefs. A prudent 
comparative approach may bring surprising fruits. To take just a few examples: 
should “Phrygian” Zeus Bronton and Zeus Ampelites be associated with the 
Hittite-Luwian/Hurrian Tarhunt-Tarunza/Tešub? Th e Storm-God remained 
important in Anatolia in the Iron Age, with a character perhaps modifi ed to 
express a growing emphasis on plenty and abundance.9 Already in the Middle 
Hittite Period, a ritual (KUB 43.23) invokes the Storm-God of the Vineyard, 
and “Tarhunt of the Vineyard” appears in the Hieroglyphic Luwian inscripti-
ons from Sultanhan and Bor.10 Th e famous Ivriz rock-relief from the provin-
ce of Konya depicts the king Warpalawa(s) (730–710 B.C.) worshipping the 

5  Cf. Karasu 2003, 225.
6  Collins 2007, 175.
7  Collins 2005, 28. 
8  Collins 2007, 177.
9  Collins 2007, 89.
10  Hutter 2003, 224.
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Storm-God Tarhunza as a divinity of fertility.11 Can we trace the origin of the 
“Lydo-Phrygian” Moon-God Meis to Semitic Sin, Hattian Kasku, Hittite-Luwi-
an Arma, or Hurrian Kušuh? Th at at least Arma was not forgotten in the fi rst 
millennium is obvious from the personal names containing this theophoric 
element (Armananda in Sardis, Armasta in Pisidia, Armai", and Ermendadi" 
in Lycia, and others in Caria12, Pamphylia, and Cilicia).13 Agdistis of Pessinus 
and Hurrian Ullikkummi, a pillar of volcanic rock designed by Kumarbi to 
overthrow Tešub, were both born of rock, Agdistis as off spring of Zeus, Ulli-
kummi of Kumarbi. According to V. Haas,14 the story is rooted in the Hittite 
traditions, because similar tales of rock-birth are limited to Anatolia and Ca-
ucasus. Even Hosios and Dikaios, angels of Helios/Apollo attested chiefl y in 
Roman Lydia and Phrygia,15 could have their distant precursors in the sons of 
Akkadian Sun-God Šamaš, god of justice in Babylonia and Assyria , who are 
known as Kittum (“justice”) and Mešaru (“law and righteousness/equity”) and 
depicted on their father’s temple at Šippar (9th century BC) as drivers of his 
Sun-Wheel;16 they also feature in Hittite texts alongside the Hittite Sun-God 
Ištanu. Much later, Philo of Byblos in his Phoenician History lists Phoenician 
gods Misor and Sydyk as “off spring of Titans” and gives them Greek names 
Eu[luto" (“Straight”/”Right”/”Easily Solved”) and Divkaio" (“Just”).17

Th e problem of determining and tracing a specifi c religious development 
within the complicated cultural milieu of Anatolia cannot be overstated. Many 
things cannot be proven since the sources are scarce, but can be assumed. What 
we can do is point to similarities, and although direct connection can rarely if 
even be demonstrated, one should be open to such a possibility.

On this occasion, I would like to use the Lydian confession-inscriptions 
as an illustration of the manner in which an attentive reading of the relevant 
documents from the Hittite period can provide a deeper appreciation of later 
Anatolian cult practice.

During the Late Bronze Age (ca. 1500–1100 B.C.), the Hermos and the 
Kaikos river valleys belonged to the Šeha river land, the Kaystros and Maian-

11  Şahin (1999, 173) sees in Tarhunt the predecessor of Greek Kronos.
12  In a recently published Carian-Greek inscription from Hyllarima (Adiego 2005, 601–653), 

we fi nd a joint priesthood of Arma-Tarhunta in the 4th century BC. On indigenous names in 
Caria, see Blümel 1994.

13 Cf. Houwink ten Cate 1961, 132.
14 Haas 2006, 172–175.
15 Ricl 1991; 1992; 2008.
16  Burkert, 2005, 13. Th ey both bear epithets “seated in front of Šamaš” and “viziers of the right 

hand” (Van der Toorn, 1999, s.vv. Misharu, Zedek). 
17  FGrHist 790 F 2.10,13. Cf. Liverani 1971 (non vidi); Baumgarten 1981, 175–176; Lipiński 

1995, 112–114.
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dros river valleys to the lands of Mira-Kuwaliya.18 In the Iliad, the Lydian lands 
are the home of a people called Maionians, who sent a contingent to Troy in the Trojan 
War.19 Lydian language is a member of the Anatolian sub-branch of the Indo-
European language family. It is related to Hittite, Palaic, Cuneiform Luwian, 
Hieroglyphic Luwian, Lycian, Carian, Pisidian and Sidetic, and relatively iso-
lated within the Anatolian family.20 Lydian inscriptions come not only from 
Sardis and the Hermos valley but also from the valley of the Kaystros River 
(Tire, Falaka, Haliler).

Unmistakable traces of a substantial continuity of religious traditions 
from the Late Bronze Age Hittite world though the succeeding Dark Age down 
into the fi rst millennium and beyond have been found in archaeological mate-
rial and in Lydian epichoric and Greek inscriptions. A well-known case is that 
of the Hurrian goddess Kubaba21 who had been the city goddess of Karkamiš 
from at least the Old Babylonian period. Known in her city as the “queen of 
Karkamiš”, she was depicted holding a mirror and a pomegranate, her elabo-
rate headdress decorated with horns, with a veil extending from the headdress 
down the back and sides of her long belted gown. When shown enthroned, the 
throne and the footstool are supported by a couchant animal.22 Kubaba became 
a more conspicuous presence in the Neo-Hittite society during the early fi rst 
millennium B.C. and is found worshipped at a number of Neo-Hittite cities. 
Her Lydian manifestation, Kuvava, was oft en accompanied by lions. A small 
sanctuary in an extramural part of Sardis is implied by an altar of modest size 
which may be identifi ed as Kuvava’s from its decorative statues of lions and 
from a pottery fragment painted with her name (Kuvav..). Th e altar is loca-
ted near the installations for refi ning gold and silver.23 Lydian inscription 4a, 

18  Roosevelt 2010, 56. Th e large Hittite relief on a south-facing cliff  in the Karabel Pass through 
the Tmolos range on the Kemalpaşa-Torbalı road, about 1.5 m wide and 2.5 m high, depicts 
a male fi gure standing with a bow in his right hand and a spear in his left , wearing a tunic 
and a cone-shaped hat. Between the head of the warrior and the spear there are three lines 
of a badly worn-out Hieroglyphic Luwian inscription, barely visible to the human eye. Th is 
relief is referred to as Karabel A among the scholars. Th e same monument was mentioned by 
Herodotos in his “History” (II. 106), where he identifi ed it as the Egyptian pharaoh Sesostris. 
Th e latest on the reading of the Karabel A inscription was published by David Hawkins in 
1998 (Hawkins 1998). Hawkins reads the three line script as: Tarkasnawa, King of Mira (land), 
(son of) Alantalli, King of Mira land, grandson of (…) King of Mira land.

19 Il. II 864–867.
20 Gusmani 1995; Melchert 2003; 2004, 601–608; 2010, 269–270; Gérard 2005, 15; Adiego 2007.
21  Th e cult of Kubaba was already well established in Anatolia by the mid second millennium 

B.C., when the goddess's name appears in several Bronze Age texts and on cylinder seals from 
a number of sites in central and eastern Anatolia and northern Syria (e.g. KUB 22, 69).

22 Laroche 1960; Hawkins 1981; Aro 2003, 320–321.
23 Roller 1999, 44–46; Greenewalt 2010, 234.
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a curse against grave-desecrators, says: “Santas and Kufav and mariwdaś shall 
do harm to him”. Santas (Sandon) is a Luwian deity addressed by Luwians as 
“king”,24 and mariwdaś or “the dark ones” (Hieroglyphic Luwian marwainzi) 
are his accompanying deities. In the same context, one should also mention 
that twenty-six or more off erings of the sixth century B.C. that include a cup, 
pitcher, plate, iron knife, cooking pot and a skeleton of an immature canid, 
most probably a dog, were found outside the western lower city defences of 
Sardis.25 Obvious connections with the well-known Hittite rituals of purifi cati-
on involving puppies cannot be denied in this case.

Another case of a cult tradition kept alive by the Lydians concerns the 
principal female deity of the Hurrian pantheon, Hebat,26 familiar not only from 
the Bronze Age monuments and texts, but also from later Hieroglyphic Luwian 
inscriptions and monuments from Tabal and Kummanni, where she is named 
along with Tarhunt, Ea, Harranean Moon-God, Sun-God, Šarruma, Alasuwa.27 
She unexpectedly resurfaces a thousand years later in the Greek form (E) {JIpta 
in two inscriptions from NE Lydia28 and in the Orphic Hymns 48–49 as the 
nurse of Dionysos living on the Ida and the Tmolos Mountains.29

“When bad things happened to good people, the cause was sought either 
in some accidental transgression on the part of the affl  icted individual or in the 
form of a sorcerer, demon or angry deity. Whether committed wilfully or ac-
cidentally, transgressions (sins) aroused the displeasure of the divine and could 
manifest themselves in pollution or impurity (papratar) adhering to an indi-
vidual. Social sins, such as a murder or theft , brought on impurity and might 
be dealt with by ritual means, in addition to whatever legal punishment awaited 
the guilty party… Th e burden of an off ence ignored by the transgressor passed 
to the next generation, so once pollution had accrued to the individual, from 
whatever direction it may have come, it had to be dealt with by magico-ritual 
means. Identifying the sin, confessing it and correcting it were the necessary 
steps to pacifying the deity’s anger.”30 “Determination of the cause of divine 

24  Santas is found coupled with Karhuhas and Kubaba on a stone bowl fragment with a Hiero-
glyphic Luwian curse (Hawkins 1981, 174, 32 (b): "With him [may] Karhuhas, Kubaba and 
Santas [be angry!"]. For the identifi cation of Sandan/Sandon and Heracles, see Laroche 1973; 
Lebrun 1987, 29–32; Mastrocinque 2007 (non vidi).

25 Pedley 1974; Greenewalt 1978; 2010, 239–242; Robertson 1982; Collins 1992. 
26  Originally a goddess of the region of Ebla (dHa-(l)a-ba-du “She of Halab”). Cf. Archi 

2002, 32.
27 Hutter 2003, 271. 
28  Petzl 1994, 58–59 nos. 49–50 (Meter Hipta and Zeus Sabazios).
29   For the Orphic hymns, cf. Quandt 1955 and Athanassakis 1989. In Stephanus of Byzantium 

(Ethn., s.v. Mastaura) the role of Dionysos’s nurse is attributed to the goddess Ma.
30  Collins 2007: 178–179.
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wrath was essential before suitable propitiation could be made … once the 
cause of the wrath had been ascertained the appropriate propitiation rites were 
performed”.31 “But also other kind of mischief - e.g., the drying up and spoiling 
of crops, the breaking of a birth-stool - occasion because of someone’s sin. Th us 
man has always to search his heart if he has done something wrong that dis-
pleases the gods… Other kinds of sin - e.g., theft , murder, neglecting help for 
the other or disregarding divine commands or festivals for the gods – cause the 
anger of the gods and man has to ask for pity. Repentance and atonement will 
reconcile man and his god(s), but material reparation can also be necessary”.32 
Th ese passages come from three studies on the Hittites and their religion, but 
can be easily mistaken for a reliable portrayal of the religious mentality mani-
fested in the confession-inscriptions set up in the Hermos valley in the fi rst 
three centuries A.D.

Unfortunately, our fi nds from the Classical, Hellenistic and Roman Lydia 
do not include anything remotely similar to the prayer of the prince and priest 
Kantuzzili to the Hittite Sun-God Ištanu on account of his illness, composed at 
the end of the 15th century B.C.:33 “Even when I fared well, I always acknowled-
ged the superior power (and) the wisdom of my god. Never have I sworn in thy 
name, my god, and then broken the oath aft erwards. Th at which is holy to my 
god and hence not fi t for me to eat, never have I eaten it. I have not brought 
impurity upon my body. Never have I withheld from thy stable an ox; never 
have I withheld from thy fold a sheep. Whenever I came upon food, I never ate 
it indiscriminately; whenever I came upon water, I never drank it indiscrimi-
nately. Were I now to recover, would I not have recovered at the word of thee, 
my god?” Although not (yet) found fi xed on stone, such a profession of faith 
could be signed by most inhabitants of Roman Lydia.

Th e following features of Lydian cults in the Roman period, mostly but 
not exclusively encountered in the confession-inscriptions, seem to have Hitti-
te parallels. Even with the temporal gap between the two cultures taken into 
consideration, we can expect to learn something about Lydian cults from the 
Hittite practice:

Th e names of gods and goddesses followed by personal names in the • 
genitive case (e.g. jAnai`ti" hJ ejg Metrwv,34 jApovllwn Tolou,35 Zeu;"  

31  Bryce 2005: 206.
32  Hutter 1997, 86.
33  KUB 30.10. Cited aft er Goetze 1969, 400.
34  Petzl 1994, 98 no. 75.
35  Herrmann – Malay 2007, 45 no. 27.
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jArivou,36 Qea; jAndronivkou,37 Mei;" jArtemidwvrou,38 Mei;" Mhvdou,39 
Mei;" ejx jAttavlou,40 Mei;" ejk Diodovtou,41 Mei" ejx jEpikravtou42) are 
familiar to anyone interested in the cults of Roman Lydia. Correctly 
understood as a way of preserving the memory of the founder of a 
cult-place, their origin should be sought in the concept of protective 
deity of the person in question, his family and descendants. Th is con-
cept was broadly diff used among the peoples of the Near East, includ-
ing the Hittites, where one oft en comes upon phrases “my god”, “your 
god”, “our god”, “the god of our fathers”. A form of the god Meis, known 
as Meis Tiamou43, remained for a long time mysterious or misunder-
stood, until a new inscription from NE Lydia44 revealed that Tiamou 
is not a genitive of a personal name, but a diff erent type of epithet ex-
pressing the god’s nature. Fift y years ago G. Neumann drew attention 
to the Cuneiform Luwian form tiyam-maššiš dUTU-za (Tiyammaššiš 
Tiwat/Tiwaz) “Sun-Goddess of the Earth/Netherworld”.45 Th is name 
arises from the belief that the Sun retires into the underworld during 
the night. Th e deity dwelt within the earth and represented the Sun’s 
course during the hours of the night.46 It is not unreasonable to look 
for the origin of the epithet Tiamou for the Moon-God in the same 
direction.47

36  TAM V 1, 535 (=de Hoz 1999, 290 no. 61.15); Malay, 1994, 47 no. 54 (=de Hoz 1999, 290 
no. 61.14); Malay 2004 (=SEG 54, 1216). Th ere is a new unpublished inscription from Emre 
featuring this deity, according to the information kindly provided by H. Malay.

37 Malay 1999, 137 no. 149 (=SEG 49, 1587).
38 E.g. Petzl 1994, nos. 5, 40, 55–57, 59, 79.
39 Malay 1999, 101 no. 110 (=SEG 49, 1719).
40 SEG 47, 1654.
41  TAM V 1, 254 (=Petzl 1994, 59–60 no. 51 =de Hoz 1999, 215, no. 39.49); TAM V 3, 1631 

(=Petzl 1994, 61 no. 52= de Hoz 1999, 228, no. 39.50). 
42  E.g. Petzl 1994, nos. 5, 40, 51–52, 55, 56, 57, 79; Malay 1994, 47 no. 54; Malay 1999, nos. 86, 

110, 149.
43 E.g. Petzl 1994, nos. 54, 67–71, 84. 
44  Herrmann – Malay 2007, 77 no. 52: Mevga" {MØMi;" Tiamou jArãteÃmidwvrou jAxiotta 

kstevcwn.

45  Neumann 1961, 71–72. Cf. also Hutter 2003, 220. Th e goddess was identifi ed with the Sumer-
ian Ereškigal, Akkadian Allatum, Hurrian Allani, and Hattic Estan (Singer 2002, 22).

46  Collins 2007, 176–177.
47  Cf. Lane 1976, 68–70 (Tiamou would be equivalent in meaning to the Greek (kata)cqovnio"). 

From the same area of NE Lydia comes the theonym Mei;" Oujravnio" jArtemidwvrou jAxi-
otta katevcwn (Petzl 1994, 66 no. 55; Malay 2003; Herrmann – Malay 2007, nos. 51 and 55). 
An inscription from ancient Kollyda (Herrmann – Malay 2007, 110 no. 83: Megavlh Mhvthr 
jAnaei`ti" kai; Mei;" Tiamou kai; Mei;" Oujravnio" Kovlluda katevconte" kai; hJ duvnami" 
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Th e belief in contamination of gods and in the possibility of their ca-• 
tharsis is amply attested in the Hittite texts. For instance, one text48 
prescribes a cathartic ritual for Ištar in the case of curses, because 
the curses were spoken out in front of her statue and she had to be 
cleaned from this miasma. Or, in a ritual bringing the god Tarhunt/
Baal to life from a temporary state of deadly sleep,49 the god is cleaned 
by two priests from “oaths, curses, [sins, evil] words; (and) the body 
of Tarhunt/Baal became clean…” Th ese transgressions he may have 
received from the world of humans and brought with him into the un-
derworld. What these examples indicate is that, according to the Hit-
tites, and not only the Hittites, human impurity can contaminate the 
gods who must be cleaned by elaborate rituals. We can compare the 
following phrases from Lydian confession-inscriptions: ejlutrwvsan-
to to;n qeo;n ejx eijdovtwn kai; mh; eijdovtwn50, Mh`na ejg Diodovtou 
Dioga`" Diogevnou e[loisa ejx ejpiorkosuvnh"51, ejlutrwvsonto to;n 
qeo;n Mh`na jAxiothnovn,52 ª.....ºnioinokwmh`te ... lutrouvmeqa tou;" 
qeªou"º.53 Hitherto, these accusatives referring to the gods who were 
set free from “known and unknown (transgressions)”, from “perjury”, 
and other human faults, were a source of surprise and even embarrass-
ment to scholars studying the inscriptions in question. Hittite parallels 
perhaps permit us to comprehend them as references to cathartic ritu-
als performed on the gods “contaminated” by human impurities.
Judgment before gods is a well-known motive in Hittite literature. Th e • 
king Hattušili III says to his nephew Urhi-Tešub: „Let us go in judg-
ment before the Storm-God My Lord and Šaušga of Samuha, My Lady. 
If you prevail in the trial, they will raise you; but if I prevail in the 
trial, they will raise me“.54 One is impressed by the fact that the Hittite 
prayers oft en resemble a judicial process conducted before a court 
composed of gods, where the prosecutor is an angry deity. Th e defen-

aujtw`n) shows that Meis Tiamou and Meis Uranios were two distinct divine entities. Cf. SERP 
164 no. 23 (=Lane 1971, 98) (Lycaonia): ejnorkivzw de; Mh`na", to;n de; oujravnion kai; tou;" 
katacqonivou".

48 KUB 29.7.
49 Haas 2006, 216.
50 Petzl 1994, 60 no. 51 (“merkwurdige Akkusativ”; ibid: “Sich bei den Gott loskaufen”).
51 Ibid. 61 no. 52.
52 Malay 1999, 101–102 no. 111 (=SEG 49, 1720, 168/9 A.D.).
53  Herrmann – Malay 2007, 100 no. 72 (=SEG 57, 1223, 248/9 A.D.: translated by the editors as 

“paid ransom to the gods”).
54  KBo 6.29.
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dant can use the „services” of a „divine lawyer” requested to act as an 
intercessor on his behalf; the court of justice is the assembly of gods.55 
For instance, the queen Puduhepa asked the goddess Lelwani to relay 
the good word on behalf of her husband Hattušili III to the gods, her 
peers.56 We also have her prayers to the children of Tarhunt and to 
the Sun-Goddess of Arinna. A deity, usually the Sun-God (Ištanu) or 
the Sun-Goddess or a Storm-God, is invoked by the person suff ering 
from some misfortune attributable to divine wreath to intercede with 
the angry deity, whose identity is oft en unknown to the petitioner. Th e 
same concepts of divine court and divine advocates are found in three 
Lydian confession-inscriptions. In the fi rst one57 the sinner Th eodoros 
relates his transgressions and divine retributions they caused, and fi -
nally says: e[[sca paravklhton58 to;n Deivan. Zeus then, questioned by 
a divine “council” (hjrwthmaivno" uJpo; th``" sunklhvtou), states that he 
is satisfi ed with the sinner’s compliance to divine orders, so much so 
that he is fi nally ready to grant him pardon. Th e second confession-in-
scription, presently unpublished,59 notifi es us that (lines 5–6) parekl-
hvteusen de; Kª- - -º⁄thnov" “[- - -]tenos acted as advocate” on behalf 
of a sinner. A new inscription from NE Lydia (Kollyda)60 provides 
welcome details on the identity of those approached by transgressors 
in hope of obtaining mercy: in addition to Meis Motyllites, Zeus Saba-
zios, and Artemis Anaitis, we fi nd the mysterious megavlhn suna`to"61 
and the suvnklhton tw`n qew`n, along with the sinner’s katoikiva and 
the iJero;" dou`mo". Th e “council of gods” can perhaps be compared to 
to; dwdevkaqeon to; parav soi katektismevnon (soi standing for Meis 
Axiottenos) in two inscriptions, one from from Ayazören,62 the other 
from Saittai.63

55  Singer 2002, 5–14; Haas 2006, 254.
56  KUB 21.27.
57  Petzl 1994, 7–8 no. 5 (235/6 A.D.).
58  In the New Testament, Th e Holy Spirit receives the same denomination (Ev. Jo. 14,16). 
59  I am grateful to G. Petzl for forwarding me the text of this unpublished inscription dated in 
192/3 A.D.
60  Herrmann – Malay 2007, 113–114 no. 85 (=SEG 57, 1186, 205/6 A.D.):  jAmmiano;" kai; JErmo-

gevnh" Truvfwno" pavrisin ejrwtw`nte" tou;" qeou;" Mh`na Motullivthn kai; Diva Sabavzion 
kai; [Artemin jAnaei`tin kai; megavlhn SUNATOS kai; suvvnklhton tw`n qew`n, ejrwtw`nte" 
th;n katoikivaªnº kai; to; iJero;n dou`mon, i{na ejlevou tuvcwsin...

61 Explained by the editors as a form of sena`to".
62 Malay 2003, 13–14.
63 Bakır-Barthel, Müller 1979, 182–183, no. 36 (= 29, 1179).
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Cathartic rituals performed with live animals as bearers of impurity • 
and channels for transferring impurity and sin to their respective envi-
ronment (water, air, earth) are well attested both in Hittite rituals and 
in Lydian confession-inscriptions.64 Th is is one of the rare instances of 
the 2nd millennium cult practice observed in later Lydia that has been 
universally recognized as such.
Ever since a Greek external form was imposed onto the Lydian re-• 
ligious beliefs and cult practices, new terms had to be coined to ex-
press ideas foreign to Greek religious experience and new meanings 
had to be attributed to the extant Greek words. To the fi rst category 
belong the nouns qumolusiva and the verb qumolutevw “mitigation of 
(divine) anger”,65and the nouns iJerovpohma “sacred act” of unknown 
nature leading to a reconciliation with the gods,66 and trivfwnon67/
ejnneavfwnon “threefold/ninefold68 (threevoiced/ninevoiced)” (sc. 
groups? of animals used to remove sin). Th e second category presently 
consists of the nouns a[parsi" and proavparsi" with the meaning 
“(preceding/preventive) removal (of sin)”69, participles eijdovta kai; mh; 
eijdovta70 (part. act. perf. used in a passive meaning) “known and unknown” 
(sc. sins), and the verb katalouvomai “bathe oneself ceremonially” All 
the adduced terms are encountered solely in inscriptions originating 
from Lydia, and this fact goes a long way toward proving its position 
as a guardian of Bronze Age religious traditions.71 Our obligation is 
to keep in mind this side of the “Lydian coin” and, by acquainting 
ourselves with the pre-Greek, Anatolian stratum in local cults, to try 

64  Petzl 1994, 7–8 no. 5 (sheep, partridge, mole; piglet, tuna; hen, sparrow, dove; kai; h\re 
trivfwnon); no. 6 (238/9 A.D. ): trifwvnw/ ajph`ren: ajsfavlaki ke; strouqw`/ ke; qinivw/; Her-
rmann – Malay 2007, 80 no. 54 (=SEG 57, 1172, 175/6 A.D.): ejpezhvthsen hJ qeo;" kai; h\ran 
trivfwna ta; tevkna aujth`"; ibid. no. 70 (=SEG 57, 1222, 180/1 A.D.): ejgevneto de; kai; hJ 
proavparsi" ejx ejnneafwvnou. Cf. Wright 1987; Varinlioğlu, 1989, 48; Petzl 1994, 9.

65  Petzl 1994, 11–12 no. 6 (238/9 A.D.); ibid. 30 no. 21; Herrmann – Malay 2007, 70 no. 46 
(=SEG 57, 1210, 288/9 AD); the verb is also present in an unpublished inscription from the 
sanctuary of Apollo Axyr(e)os at Saraycik-Gökveliller.

66  Translated as “sacrifi ce” in LSJ. Petzl 1994, nos. 70, 73, 74. Another possible word is iJerovlusi" 
(?) “sacred deliverance of guilt (by expiatory rites)” in Petzl 1994, 70 no. 58 (SEG 37, 1000): 
EIEROLUSINAI on the stone. For luvsi" in the same meaning, cf. LSJ, s.v. A.3.

67 Cf. Hesych. s.v. trifavsioi: triplavsioi, trivfwnoi.
68 Having nine units or components.
69 In LSJ, s.v. translated as “setting out, departure”.
70  Petzl 1994, nos. 38, 51, 53.
71  At the same time, this situation can cause problems in cases of incomprehensible single words 
or phrases, such as, e.g. katevqhken OLODOUME ijsoqanavtou" in Petzl 1994, 18 no. 10, or kai; 
mhde;n labou`sa hjrwthvqh kai; oiJ qeoi; metevbhsan ij" aujthvn (ibid. 29 no. 20).
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to get new insights into old problems and dilemmas. A very positive 
moment is that both worlds – the Hittite and the Lydian one – con-
tinually bring pleasant surprises with new discoveries that repeatedly 
force us to appreciate the complexity and stability of cult traditions 
that passed from the old world into the new one.
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Marijana Ricl

KONTINUITET I PROMENA U ANADOLSKIM KULTOVIMA: 
SLUČAJ LIDIJSKIH ISPOVEDNIH NATPISA

U radu je iznet stav po kome je jedan deo korpusa anadolskih verovanja i kultne 
prakse potvrdjen u bronzanodopskim izvorima sačuvan i prenet u I milenijum pre 
n.e. i dalje. Ovakav stav nalazi svoju potvrdu u analizi nekoliko neuobičajenih pojava 
primetnih u lidijskim kultovima rimskog perioda, posebno dobro sačuvanih u tako-
zvanim „ispovednim natpisima”, kao što su, na primer, teonimi sastavljeni od imena 
bogova i ličnog imena osnivača kulta, verovanje u mogućnost kontaminacije bogova 
od strane ljudi i u mogućnost njihovog očišćenja posebnim ritualima, koncept božan-
skog suda i božanskih zastupnika, katartički rituali izvođeni sa živim životinjama kao 
nosiocima mijazme i kanalima za eliminaciju sagrešenja i onečišćenja.
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COHORT V CALLAECORUM LUCENSIUM AND THE 
GARRISON OF THE KOSMAJ MINES*

Th is paper is focused on the history of the cohort V Callaecorum Lucensium 
and its sojourn in Moesia Superior during the second century AD. Th e regiment 
garrisoned Pannonia (since the time of Nero) and Pannonia Superior (since 
the divison of the province in 106 AD). Epigraphic evidence suggests that the 
cohort V Callaecorum Lucensium was stationed on Kosmaj some time during 
the second century AD. Th is conclusion is based on an altar found at the site 
of Suvodol. Th e regiment’s prefect C. Gellius Exoratus dedicated it to Jupiter 
Capitolinus. It seems that the cohort V Callaecorum Lucensium garrisoned the 
mining district of Kosmaj during Trajan’s Dacian campaigns. Its transfer from 
Pannonia should be regarded as one of the measures aiming to protect the vital 
mineral resources of Moesia Superior. A similar step is attested in the southern 
reaches of the province. At the time of the Dacian wars, Trajan entrusted the 
defence of the eastern parts of the Dardanian mines to the detachment of the 
cohort I Hispanorum veterana quartered at Stobi in Macedonia.

*  Th is study is part of the project City Life in Antiquity: Th e Expansion of Cities and Urban Civi-
lization in the Balkans and the Neighbouring Areas from the Hellenistic to the Late Roman Peri-
od (Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у 
суседним областима од хеленистичког до позно римског периода) (No 177005) supported by 
the Ministry of Education Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

 Th e following abbreviations were used in the text and in the list of references:
 AE = L’année épigraphique
 CIL = Corpus inscriptionum Latinarum
 ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae
 IMS = Inscriptions de la Mésie Supérieure
 RE = Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
   RIU = Die römische Inschrift en Ungarns
   RMD = Roman Military Diplomas
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Economic prosperity of the Roman provinces in the central and western 
parts of the Balkan Peninsula was based primarily on their rich mineral reso-
urces. One of the vital mining districts was situated in the northwest of Moesia 
Superior. Th e vast imperial domain comprised the argentiferous lead mines on 
the mountains of Kosmaj, Rudnik, and Avala. Exploitation of the rich mineral 
deposits in this area started as early as the last decades of the fi rst century AD 
and lasted well into the fourth century AD.1

Kosmaj has yielded a fair number of inscriptions testifying to the presen-
ce of military units, charged with the task of protecting the mines. One altar, 
dedicated to Jupiter Capitolinus, seems to be of particular importance, since it 
provides data on the early garrison. It was discovered near Guberevac, on the 
site of Suvodol, situated approximately seven kilometres to the southwest of 
Sopot. Th e inscription runs as follows: 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / C. Gellius / Exoratus / praef(ectus) coh(ortis) 
/ V Lucens(ium) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).2

One C. Gellius Exoratus, commander of the cohort V Lucensium, dedi-
cated the altar to Jupiter Capitolinus. Judging by its palaeographic features, the 
monument should be dated to the second century AD. Th e following letters are 
frequently found in second century inscriptions from Moesia Superior:

– G ending with the vertical upward stroke and a horizontal serif;
– L  with the horizontal stroke of medium length, ending with the slanted 

serif;
– M  with the vertical fi rst and fourth strokes and the second and third 

strokes converging at the bottom of the line;
– S with equal upper and lower halves;
– V with the straight diagonal strokes of equal length.3 

1  On the mines of Kosmaj, Rudnik and Avala in general see: Dušanić 1976, 95 sqq.; Dušanić 
1977, 77 sqq.; Hirt 2010, 59 sq.

2  IMS I 98. For the fi nd spot see: Von Premerstein–Vulić 1900, 161, n° 60; Вулић–Фон 
Премерштајн 1900, 42, n° 60.

3  Петровић 1975, 114–120. Th e same dating is proposed by Von Premerstein–Vulić 1900, 161, 
n° 60.
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It seems certain that the unit, styled cohors V Lucensium, should be iden-
tifi ed with the cohort V Callaecorum Lucensium, which garrisoned Pannonia 
since Nero’s reign. Th e regiment is labelled cohors V Lucensium on an altar 
from its fortress of Crumerum, dedicated to Neptune and the Nymphs for the 
welfare of an emperor.4 Since his name is given as M. Aurelius Augustus, one 
must consider M. Aurelius, Commodus, Caracalla and Elagabalus. Consequ-
ently, the altar should be dated to the second half of the second century AD 
or to the second decade of the third century AD.5 Th e abridged name coh(ors) 
V Luc(ensium) is also attested on stamped bricks from Crumerum and Geru-
lata.6 Furthermore, in an early military diploma, issued in 60 AD, the name 
of the unit is given as cohors V Lucensium et Callaecorum.7 One might add 
that the similar nomenclature is attested in the case of another regiment raised 
among the Callaeci and Lucenses. Th e cohort IV Callaecorum Lucensium, whi-
ch garrisoned Syria since the last decades of the fi rst century AD, is styled IV 
Lucensium on two inscriptions. Th e fi rst one, discovered in the Syrian Beroia, is 
dated to the reign of Trajan.8 Th e second is a well-known building inscription 
from the colony of Byllis in Macedonia, recording the construction of the road 
from Byllis to Astaciae and the bridge on the river Argyas, fi nanced by the 
equestrian offi  cer Marcus Valerius Lollianus. It was inscribed shortly aft er 165 
AD.9 Bearing in mind the adduced evidence, the cohort V Lucensium attested 
on Kosmaj is identical to the Pannonian cohort V Callaecorum Lucensium.

First, let us recapitulate briefl y the history of the regiment. It garrisoned 
Pannonia during the second half of the fi rst century AD. A military diploma 
issued in 60 AD provides the earliest testimony. Although the name of the 
province is given as Illyricum, the bronze pertains to the garrison of Illyricum 
Inferius, known as Pannonia from the reign of the Flavian dynasty. All the co-
horts listed in the document, with the exception of I Asturum Callaecorum and 
I Hispanorum, later belonged to the Pannonian army.10 Th e cohort V Callaeco-
rum Lucensium is attested as part of the provincial garrison in diplomas issued 
in 84 and 85 AD as well.11 Th e exact location of its fortress has not yet been 

4 RIU 751.
5  Fitz 1993, 838 sq., n° 510 dated the altar to the reign of Marcus Aurelius. Lőrincz 2001, 243, 

n° 284 has opted for Caracalla’s reign. Mommsen, CIL III 3662 considered Commodus or 
Elagabalus.

6 Crumerum: AE 2010, 1254. Gerulata: Lőrincz 2001, 243, n° 286.
7 CIL XVI 4.
8 Jarry 1985, 114.
9  CIL III 600=14203/35=ILS 2724. For the dating see: Emig–Haensch 2012, 466. For the identi-

fi cation of the unit see: Roxan 1972, 246 sq.; Dabrowa 1979, 236.
10 CIL XVI 4.
11 CIL XVI 30, 31.
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determined. It has been sought at Gerulata, the fi rst auxiliary castellum down-
stream from Carnuntum, and in the area of Sirmium. As it was mentioned 
earlier, Gerulata has yielded stamped bricks of the unit. Dated to the time of 
Domitian or to the beginning of Trajan’s reign, they are considered as eviden-
ce that the cohort V Callaecorum Lucensium was the fi rst auxiliary regiment 
to garrison the fortress.12 Hungarian scholars believed that the early fortress 
of the cohort V Callaecorum Lucensium was located in the area of Sirmium. 
Bricks with the stamp CVC, interpreted as c(ohors) V C(allaecorum), were dis-
covered in Sremska Mitrovica.13 Both assumptions concerning the site of the 
unit’s fortress should be accepted with a considerable amount of caution. Th eir 
plausibility is questionable for several reasons. First, stamped bricks should not 
be taken as absolute proof of the presence of any military regiment (legion, ala 
or cohort) in a specifi c fortress. Th ey could have been transported from some 
other site, even from another province, and used as building material. For in-
stance, stamped bricks of the cohort I Aelia milliaria sagittaria equitata, which 
garrisoned the castellum at Klosterneuburg, have been discovered in various 
forts in Pannonia Superior and Noricum.14 Considering Gerulata, one must 
emphasize that the epigraphic evidence strongly suggests that the ala Canna-
nefatium civium Romanorum was stationed in the fortress from the time of its 
construction under Domitian. Th e funerary stele of the horseman Flavius Atti-
us, found at the site, was erected at the end of the fi rst century AD, presumably 
under Domitian or Nerva.15 Refl ecting on the area of Sirmium, one should 
point out that the stamps on the bricks from Sremska Mitrovica could be in-
terpreted in diff erent ways. Th ey might be read as coh(ortis) V G(allorum),16 or 
even c(ohortis) (II) A(sturum et) C(allaecorum),17 the former possibility being 
less likely. Bearing in mind the adduced evidence, it seems improbable that the 
cohort V Callaecorum Lucensium was stationed in Gerulata or in the region 
of Sirmium during the second half of the fi rst century AD. Unfortunately, ava-
ilable epigraphic evidence does not provide any clues concerning the location 
of its fortress.

12  Varsik 1996, 583 sqq. Lőrincz 2001, 243, n° 286 has dated the bricks to the second or third 
century AD.

13 Szilágyi 1933, 91, n° 46a; Mócsy 1962, 622.
14  Lőrincz 2001, 283, n° 424: Vindobona, Ala Nova, Carnuntum, Gerulata, Quadrata, Arrabona, 

Pama, Neusiedl am See, Bruck a. d. Leitha in Pannonia; Mauer an der Url in Noricum.
15  CIL III 4391. For its dating, see: Holder 1980, 268, n° 203; Lőrincz 2001, 179, n° 70. For the 

construction of Gerulata, see: Wilkes 2005, 198. 
16 Cf. Lőrincz 2001, 246, n° 297.
17 Milošević 1971, 105 and 111, n° 40, 41.
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Aft er the division of Pannonia in 106 AD, the cohort V Callaecorum Lu-
censium belonged to the army of Pannonia Superior. Its name appears regularly 
on second century diplomas, the earliest one having been issued in 112 AD.18 
Judging by available epigraphic evidence, the cohort V Callaecorum Lucensium 
garrisoned the fortress of Crumerum, in the area controlled from the legionary 
camp of Brigetio. Its presence there is attested from the end of the second cen-
tury AD. Precise chronological data is supplied by an inscription on the base 
of a statue of Septimius Severus. Th e regiment has erected it when the emperor 
held the tribunicia potestas for the sixth time, i. e. between December 10, 197 
and December 9, 198 AD.19 Although the earliest testimony from Crumerum 
dates from the reign of Septimius Severus, modern scholars believe that the 
cohort V Callaecorum Lucensium garrisoned the fortress since the division of 
Pannonia.20 According to Alföldy, the regiment possibly defended it as early as 
Domitian’s wars against the Quadi, Marcomanni and Sarmatae (89–92 AD).21 
While these assumptions seem plausible, they must be accepted with a certain 
amount of caution. Th e presence of the cohort V Callaecorum Lucensium in 
Crumerum at the beginning of the second century AD or even during the 
last decades of the fi rst century AD is yet to be corroborated by epigraphic 
evidence.

To return to the altar of C. Gellius Exoratus. It implies that the cohort V 
Callaecorum Lucensium or its detachment defended the Kosmaj mines some 
time during the second century AD. According to Vulić and von Premerstein, 
the regiment garrisoned the mines between 166 and 169 AD. It was transferred 
from Pannonia Superior along with the cohort I Ulpia Pannoniorum, because 
of the menace posed by the Quadi and the Marcomanni.22 Dušanić, who stated 
that there is no solid ground to believe that the cohort V Callaecorum Lu-
censium had been relocated to Kosmaj with the cohort I Ulpia Pannoniorum, 
contested this assumption. During the Marcomannic wars of Marcus Aurelius 
two auxiliary units – the cohort I Ulpia Pannoniorum (probably between ca. 
167 and 169 AD) and the cohort II Aurelia nova (from its creation ca. 169 AD) 
– protected the mining district. Consequently, the cohort V Callaecorum Lu-

18  RMD 223 (112 AD). See also RMD 86 (113 AD); CIL XVI 76, 77 (133 AD); RMD 150 (134 
AD); CIL XVI 178 (146 AD), 96 (148 AD), 97 (149 AD), 104 (154 AD); RMD 176 (160 AD), 
62 (163 AD), 290 (ca. 160/164 AD). 

19 CIL III 3664=10602=RIU 749.
20 Alföldy 1959, 123; Visy 1986, 498 sqq.; Lőrincz 2001, 86, 103; Wilkes 2005, 200. 
21 Alföldy, 1959, 123.
22  Von Premerstein–Vulić 1900, 153; Вулић–Фон Премерштајн 1900, 38. Cf. Wagner 1938, 

114; Fitz 1962, 48; Fitz 1993, 836, n° 505; Devijver 1976, G 13; Hirt 2010, 193 sq.
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censium must have garrisoned the Kosmaj mines at another time, when neither 
one of these two units was present there.23

Th e cohort V Callaecorum Lucensium (or its detachment) protected the 
mining district of Kosmaj some time before the reign of Marcus Aurelius and 
his military operations against the Quadi, Marcomanni and Sarmatae. Consi-
dering the history of Moesia Superior and of the Balkan provinces in general 
during the fi rst half of the second century AD, it seems that its presence there 
should be connected to Trajan’s Dacian campaigns. Aft er a brief respite in the 
last years of Domitian’s reign, the Dacian kingdom, ruled by Decebalus, posed 
a serious threat to the Balkan provinces south of the middle and lower Da-
nube, primarily Moesia Superior and Moesia Inferior. Situated comparatively 
close to the border, the mining district of Kosmaj had to be protected against 
potential barbarian raids. A Dacian attack might have stopped the extraction 
of the argentiferous lead ore, vital for the economy and prosperity of Moesia 
Superior. Judging by the epigraphic, numismatic and archaeological evidence, 
the exploitation of the Kosmaj mines had started during the last decades of the 
fi rst century AD. A limestone slab, found at Guberevac, records the building 
of the temple of Jupiter and Hercules at the end of the fi rst century AD. It also 
provides the name of Tyrannus, imperial freedman in charge of the administra-
tion of the Kosmaj mines.24 Numismatic evidence includes a coin of Vespasian, 
as well as three so-called “anonymous quadrants” of the Minerva type, dating, 
probably, from Domitian’s reign. Lastly, Roman archaeological fi nds (lamps, 
terra sigillata) on the site become more frequent since the Flavians.25 Conside-
ring the location of the Kosmaj mines and their importance for the economic 
life of Moesia Superior and the Roman Empire as a whole, it seems conceivable 
that Trajan ensured them the necessary military protection in the wake of his 
Dacian campaigns. A similar measure is attested in another mining district in 
the south of Moesia Superior. Th e evidence is supplied by the pridianum of 
the cohort I Hispanorum veterana, quartered at Stobi in Macedonia. Recor-
ded between 100 and 105 AD, the document informs us that soldiers of the 
regiment (the exact number is not preserved) were detached to the mines of 
Dardania.26 Th ey must have been charged with the task of protecting the ea-
stern parts of the mining district.27 One should also bear in mind that Marcus 
Aurelius undertook a similar step at the beginning of the Marcomannic war. 
He entrusted the defence of the Kosmaj mines to the cohort I Ulpia Panno-

23 Dušanić 1976, 106. Cf. Lőrincz 2001, 33.
24 IMS I 103.
25 Dušanić 1976, 100 sq.
26 Fink 1971, n° 63, II 22: in Dardania ad metella (!).
27 Cf. Dušanić 1977a, 71; Dušanić 1977b, 238.
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niorum. Th e regiment was relocated from its Danubian fortress of Solva in 
Pannonia Superior. Since it faced the threat of barbarian attacks and the task of 
protecting the mines, the emperor supplied it with an experienced commander. 
Th e prefect Cn. Clodius Classicianus was transferred from the cohort XVIII 
voluntariorum, which also garrisoned Pannonia Superior during the second 
century AD. Th e cohort I Ulpia Pannoniorum was stationed in the Kosmaj mi-
ning district probably between ca. 167 and 169 AD. Aft er being replaced by the 
newly raised cohort II Aurelia nova, it returned to Solva.28 Bearing in mind the 
adduced evidence, it seems probable that, in the wake of his Dacian campaigns, 
Trajan relocated the cohort V Callaecorum Lucensium (or its detachment) to 
the mining district of Kosmaj. He chose a Pannonian auxiliary unit because 
Pannonia was threatened neither by the Dacians nor by the neighbouring tri-
bes. Quadi and Marcomanni, who lived opposite the garrisons on the middle 
Danube, were Roman allies, as well as Iazyges, who occupied the lands between 
Pannonia and the territory of the Dacian kingdom.29

To sum up. Th e altar of C. Gellius Exoratus, prefect of the cohort V Calla-
ecorum Lucensium, found at Suvodol, implies that the regiment under his co-
mmand garrisoned the Kosmaj mines some time during the second century 
AD. Its sojourn in Moesia Superior must have preceded the reign of Marcus 
Aurelius and his military operations against the Quadi, Marcomanni and Sar-
matae. Considering the history of Moesia Superior and of the Balkan provinces 
in general, it is conceivable that the presence of the cohort V Callaecorum Lu-
censium in the mining district of Kosmaj might be connected to Trajan’s Daci-
an campaigns. Its relocation should be regarded as one of the steps undertaken 
to ensure the protection of the vital mineral resources of Moesia Superior.
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Снежана Ферјанчић

КОХОРТА V CALLAECORUM LUCENSIUM И ВОЈНА ПОСАДА 
КОСМАЈСКИХ РУДНИКА

Космајски рудници среброносног олова убрајају се међу најбогатије из-
воре рудног блага у Горњој Мезији и читавом Римском царству. С обзиром на 
њихов економски значај, разумљиво је да су имали војну посаду састављену од 
помоћних јединица римске војске. Међу епиграфским споменицима који сведоче 
о присуству аугзилијарних одреда на Космају, нарочито је занимљив један жртве-
ник нађен у Суводолу, близу Губеревца, око 7 километара југозападно од Сопота. 
Јупитеру Капитолинском посветио га је Гај Гелије Егзорат, префект кохорте V 
Lucensium (IMS I 98). Жртвеник је, на основу палеографских одлика слова, дато-
ван у II век. Јединицу којом је Егзорат заповедао требало би идентификовати са 
кохортом V Callaecorum Lucensium, која је од Неронове владавине била стацио-
нирана у Панонији.

Кохорта V Callaecorum Lucensium је као део панонске посаде први пут по-
сведочена на дипломи из 60. године (CIL XVI 4). Локација њеног раног логора 
није утврђена. Модерни истраживачи су га тражили у Герулати на Дунаву, првом 
аугзилијарном кастелу низводно од Карнунтума, или у области Сирмијума. Обе 
претпоставке морају се, у недостатку чрвстих доказа, узети са великом дозом ре-
зерве. Стога се чини да питање локације првог логора наше јединице мора остати 
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отворено. После поделе Паноније 106. године, кохорта V Callaecorum Lucensium 
је припала снагама Горње Паноније. У овој провинцији је посведочена на већем 
броју војничких диплома из II века. Њен логор било је утврђење Крумерум у 
области легијског логора Бригетиона.

Жртвеник Гаја Гелија Егзората сведочи да је кохорта V Callaecorum 
Lucensium (или њена вексилација) током II века боравила на Космају. Тај бора-
вак се у модерној историографији датовао у прве године Маркоманских ратова 
Марка Аурелија, између 166. и 169. године. С обзиром да је Космајске руднике у 
то време штитила једна друга панонска јединица – кохорта I Ulpia Pannoniorum, 
а после ње новооснована кохорта II Aurelia nova, изгледа да је боравак кохорте 
V Callaecorum Lucensium у рудничком дистрикту на северозападу Горње Мезије 
претходио владавини Марка Аурелија. Могуће је да је наша јединица космајске 
руднике штитила под Трајаном, у време његових ратова против Дачана. Богата 
налазишта среброносног олова била су од пресудног значаја за економски прос-
перитет Горње Мезије. Њихова експолатација почела је, судећи према епиграф-
ским, нузматичким и археолошких изворима, у последњим деценијама I века. 
Пошто су се рудници налазили релативно близу границе царства, било је нео-
пходно заштитити их од могућих варварских напада. Трајан је тај задатак по-
верио кохорти V Callaecorum Lucensium или њеном одреду. Одабрао је јединицу 
из Паноније, јер ова провинција није била непосредно угрожена дачким напа-
дима. Трајан је сличан корак предузео и када су у питању дардански рудници 
на југу Горње Мезије. Њихова заштита је у периоду између 100. и 105. године 
поверена кохорти I Hispanorum veterana, која је била стационирана у Стобима 
у Македонији. Сличним мерама је прибегао и Марко Аурелије на почетку Мар-
команских ратова. Он је на Космај најпре прекомандовао панонску кохорту I 
Ulpia Pannoniorum, да би затим заштиту рудника поверио кохорти II Aurelia nova, 
основаној око 169. године. Стога се чини вероватним да је и Трајан, планирајући 
поход против Децебала и дачког краљевства, на Космај преместио кохорту V 
Callaecorum Lucensium или њену вексилацију. Његов циљ била је заштита при-
родних ресурса Горње Мезије.
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SETTLEMENT OF THE SLAVS IN ASIA MINOR DURING 
THE RULE OF JUSTINIAN II AND THE BISHOPRIC ΤΩΝ 

ΓΟΡΔΟΣΕΡΒΩΝ*

In the Acts of the Council of Trullo in 691/692 there was mentioned for 
the fi rst time a bishop τῶν Γορδοσέρβων (of Gordoserba), in the province of 
Bythinia, Asia Minor. Th e appearance of the episcopal see called Gordoserba 
in Asia Minor at the end of the 7th century has been oft en explained as a 
consequence of settlement of some group of the Serbs from the Balkans to 
Asia Minor, during some of the many resettlements of peoples conducted by 
Byzantine emperors throughout the 7th century. Th e paper points to the fact 
that the bishop τῶν Γορδοσέρβων was mentioned for the fi rst time in the Acts 
of the Council of Trullo in 691/692, and that there was no mention of him in 
the Acts of the Sixth Ecumenical council in Constantinople in 680/681. Th us, it 
might be concluded that the resettlement of the Serbs from the Balkans to Asia 
Minor occured between the to councils. As it is well known, emperor Justinian 
II conquered many tribes of the Slavs in the vicinity of Th essalonica in 688/689 
and then transferred them to Asia Minor, to the Opsician Th eme, which is the 
territory of the Province of Bythinia. It could be possible that Serbs whose bishop 
was present at the Council of Trullo in 691/692 were part of that resettlement of 
the Slavs and that they originated in the region of Th essalonica, where, according 
to Constantine VII Porphyrogenitus, Serbs did live in the 7th century.

Keywords: Serbs, Gordoserba, Council of Trullo, Bythinia, Justinian II, 
Constantine VII Porphyrogenitus, Servia upon Bistritsa

*  Th e paper is part of the project Tradicija, inovacija i identitet u Vizantijskom svetu – 
Tradition, innovation and identity in the Byzantine world (no. 177032), supported by 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia
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In the Acts of the ecclesiastical council held in 691/692 in the Imperial 
Palace of Trullo in Constantinople, which is therefore known as the Council of 
Trullo, but also as the Quinisext Council,1 there was recorded, among the names 
of the participants of the Council, the name of Isidore, the ἀνάξιος ἐπίσκοπος 
Γορδοσέρβων τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίας (unworthy bishop of Gordoserba of the Pro-
vince of the Bithynians).2 Th e bishopric in question was a new one, mentioned 
for the fi rst time in the sources. Its very name already suggests a connenction 
to the Serbs,3 so the prevailing oppinion is that it was a bishopric of a city of the 
Serbs settled in Asia Minor from the Balkan Penninsula on occasion of one of 
the many resettlements of the Balkan Slav population undertaken by Byzantine 
emperors during the 7th century.4

Exact time and circumstances in which the settlement of those Serbs in 
Asia Minor had taken place could not have been so far determined, and it is 
primarily due to an oversight. Namely, it is usually assumed that the bishop τῶν 
Γορδοσέρβων was mentioned for the fi rst time already amongst the participants 
of the Sixth Ecumenical Council in Constantinople in 680/681. Th is led to the 
conclusion that the establishment of the bishopric and the settlement of the 
Serbs in Asia Minor belonged to the period prior to the year 680, that is, to the 
time of Constant II (641–668) and Constantine IV (668–685).5 Nevertheless, 
the fact is that in the Acts of the Sixth Ecumenical Council of 680/681 there 
was no bishop τῶν Γορδοσέρβων,6 but that he was mentioned for the fi rst time 

1 On the Council of Trullo, cf. ODB III, 2126–2127 (A. Papadakis).
2 Mansi, XI, 996 Е.
3  Since the name was always recorded in its genitive form „(τῶν) Γορδοσέρβων“ (only once 

„(τῆς) Γορδοσέρβης“), one cannot say with certainty whether its nominative form was „οἱ 
Γορδοσέρβοι“ or „τὰ Γορδόσερβα“. But, bearing in mind that the names of the cities in the 
Greek language were almost never in the masculine gender, the latter form is more probable. At 
fi rst glance, one may assume that the fi rst part of the name comes from Proto-Slavonic gordъ, 
modern Serbian grad (city, town), and that the whole name means the city of the Serbs, cf. 
Loma 1993, 112, 117. Nevertheless, it has been proven that Gordos was a name for a „district“ 
that streched along the left  bank of the river Sangarios, where „τὰ Γορδόσερβα“ was probably 
situated, Ramsey 1890, 183, 209–210; Pančenko 1902, 58–59. Th us, the meaning of the name 
should be (the place of) the Gordos Serbs, or (the place of) the Serbs of Gordos. 
 Th e bishop τῶν Γορδοσέρβων was regularly mentioned among the attendants of many church 
councils as well as in all the episcopal notitiae of the Constantinopolitan Church in the subse-
quent centuries, cf. Mansi, XII, 998 A, 1103 A; XIII, 145 C, 369 C, 392 B; XVII, 377 C; Notitiae, 
no. 1.183, 2.205, 3.255, 4.196, 7.235, 9.133, 10.150, 13.146.

4 Niederle 1906–1910, 279, 399, 434, 463; ISN I, 144 (S. Ćirković). Cf. the following footnote. 
5  Pančenko 1902, 58–59; VIINJ I, 227, n. 25 (M. Rajković); Ostrogorsky 1959, 53, n. 20, 63; ISN 

I, 144 (S. Ćirković); Haldon 1990, 124, n. 98; Maksimović 1996, 159; Podskalski 2010, 53. 
6  Cf. Mansi, XI, 640 C – 653 E, 668 D – 681 A, 688 C – 697 A, for the signatures of the partici-

pants of the Sixth Ecumenical Council.



PREDRAG KOMATINA: Settlement of the Slavs in Asia Minor During

35

in the Acts of the Quinisext Council of 691/692.7 And it is this fact that could 
direct us towards the answer to the question when, from where and in what 
circumstances a part of the Serbs was resettled from the Balkans to the Asia 
Minor and how the Bishopric τῶν Γορδοσέρβων was established.

According to the data provided by Th eophanes, the emperor Justinian 
II (685–695, 705–711) prepared an attack against Bulgaria and Sklavenia in 
687/688. Th e attack was launched the following year, 688/689. Th e emperor 
fi rst defeated the Bulgars and then he penetrated as far as Th essalonica and su-
bjected great multitudes of Slavs, some of them were conquered by fi ght, others 
surrendered voluntarily. He then transferred them to Asia Minor, to the Opsi-
cian Th eme, aft er they crossed the Hellespont at Abydos.8 Th ree years later, in 
691/692, having heard that the Arabs were in a diffi  cult situation, the emperor 
Justinian II decided to attack them and break the truce his father Constantine 
IV had concluded with them in 685.9 Th erefore, he recruited an army of thirty 
thousand men among those Slavs he had recently settled in Asia Minor, armed 
them and called them „Chosen People”, put them under the command of a certa-
in Neboulus, and prepared them for the attack on the Arabs. At the head of that 
army, the emperor marched east to Sebastopolis in Armenia, where he clashed 
with the Arabs. In the early stages of the battle the emperor was successful, 
but the Arab commander Mohammad persuaded and bribed the Slav leader 
Neboulus to join his side with his men. Neboulus then with twenty thousand 
Slavs abandoned the emperor and joined the Arabs, which caused a total disa-
ster of the Byzantine army. Aft er he returned to the West, the emperor ordered 
a terrible retribution be done upon the remaining ten thousand of the Slav 
warriors, having them killed along with their women and children in Leukatē 
in the Gulf of Nicomedia, in Bithynia.10 Later on, in 693/694, those Slavs that 
joined the Arabs during the battle of 691/692, helped them again in their new 
attack on the Empire.11

All of that, with only minor diff erences, was described also by Nicepho-
rus the Patriarch and George the Monk. Unlike Th eophanes, whose narrative 
is devided by years, those two authors give continuous account.12 In order not 
to repeat the whole story, because the accounts of Nicephorus and George the 

7 Only Ostrogorsky 1959, 53, n. 20, rightly points to that fact. 
8 Th eophanes, 364.5–15. 
9 Stratos 1974, 57–58; Haldon 1990, 69–72; Treadgold 1997, 330. 
10  Th eophanes, 365.30–366.23. For the oppinions on impact of this imperial measure on the 

number of the Slav population in Bithynia, cf. VIINJ I, 228, n. 32 (M. Rajković). 
11  Th eophanes, 367.9–12. On the campaigns of Justinian II in 688–692, cf. Haldon 1990, 72–73; 

Treadgold 1997, 333–335.
12 Nikephoros, § 38.1–28; Georgius Monachus II, 729.18–731.2.
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Monk are generally similar to that of Th eophanes, I would only point to those 
minor diff erences between them, for they could be of some importance for the 
issue of this paper. Th us, while Th eophanes writes that the emperor Justinian II 
in 688/689 subjected great multitudes of Slavs (πολλὰ πλήθη τῶν Σκλάβων),13 
Nicephorus the Patriarch points that he subjected many of the Slav tribes from 
there (πολλὰ τῶν ἐκεῖσε Σκλαβηνῶν γένη).14 George the Monk speaks of great 
multitudes of Slavs (πολλὰ τῶν Σκλάβων πλήθη) at that place,15 but further on 
he inserts a sentence which is not to be found neither in the text of Th eophanes, 
nor in that of Nicephorus. Namely, describing how the emperor in 691/692 led 
against the Arabs thirty thousand Slavs, his „Chosen People“, he adds – or rather 
unholy (τὸν περιούσιον ἐκείνον λαόν, μᾶλλον δὲ ἀνόσιον).16

Th us, in 688/689, just before the bishop τῶν Γορδοσέρβων of the Province 
of Bithynia was fi rst mentioned in the sources in 691/692, the emperor Justini-
an II transferred from the Balkans to Asia Minor great multitudes of Slavs, i. e. 
many of the Slav tribes, that he conquerred in his military campaign. Were there 
among those Slavs perhaps some of the Serbs, who then settled at the place for 
which the bishopric τῶν Γορδοσέρβων was established?

13 Th eophanes, 364.13–15.
14 Nikephoros, § 38.7–9. 
15 Georgius Monachus II, 729.19–21.
16  Georgius Monachus II, 730.5–6. Th e phrase περιούσιος λαός should not be translated as 

supernumerary army, as done by the translation of the fragments of Th eophanes, patriarch 
Nicephorus and George the Monk in VIINJ I, 227, 241, 248 (M. Rajković, L. Tomić), and also 
some earlier attempts at translating had the similar meaning, cf. Ibidem, 227, n. 27. In his 
translation along the critical edition of the Short History of patriarch Nicephorus, C. Mango 
translated the phrase as „Peculiar People“, Nikephoros, p. 93, which is close to the essence of 
its meaning. Th e phrase is biblical and it is found in the Old and the New Testament in the 
same meaning – „the Chosen People“, Exodus 19:5, Titus 2:14. In that sense it was used also by 
some authors at the end of the 7th century, such as an unknown Th essalonician in the second 
book of the Miracula Sancti Demetrii, Miracula I, 187.8–9, and in the preface to the Cannons 
of the Council of Trullo 691/692, Trull., Syntagma II, 298. On the other hand, George’s phrase 
τὸν περιούσιον ἐκείνον λαόν, μᾶλλον δὲ ἀνόσιον, was translated as ...supernumeral army, 
mostly unbaptized..., in the VIINJ I, 248 (M. Rajković, L. Tomić). But, the word ἀνόσιος 
should not be translated as unbaptized. Its meaning is unholy, impious, but in a moral, not 
formal sense. Th at is, it designates someone whose deeds are unholy and impious. It was in 
that very sense that it was used by George the Monk. Knowing that twenty thousand men out 
of thirty thousand of the Slav „Chosen People“ later deserted to the Arabs and betrayed the 
emperor Justinian II and the Romans, George obviously considered that they, having proved 
unwothy of that distinguished name, were not the „Chosen People“, but „rather unholy“.
 Nevertheless, Anagnōstakēs 2001, 325–346, insisted on etymological translation of the phrase, 
as „people rich in land“, meaning the land given to the new settlers in the Opsician theme by 
the emperor. But, contrary to the sources, he tended to recognize in those settlers not Slavs, 
but the „Sermēsianoi“ of the Miracula Sancti Demetrii, Miracula I, 227–234. 
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It should be noted fi rst that those Slavs, according to the sources, were set-
tled in the Opsician Th eme. Th e bishopric τῶν Γορδοσέρβων was in the Province 
of Bithynia, which was indeed a part of the Opsician Th eme. Th e argument that 
the territory of the Province of Bithynia was the core area of the Slav settlement 
in 688/689 is to be found also in the aforementioned fact that the emperor Ju-
stinian II, aft er twenty thousand men of the Slav “Chosen People” had deserted 
to the Arabs in 691/692, ordered the slaughter of the remaining ten thousand 
along with their families in Leukatē, in the Gulf of Nicomedia, near Nicomedia, 
the capital of Bithynia. Besides that, there is a seal of the emperor Justinian II, 
dating from the year 694/695, which belonged to the apohypatēs of the Slav 
captives of the province of Bithynia,17 which points to the same conclusion. Th us, 
it is clear that the Serbs, settled at the place called τὰ Γορδόσερβα whose bishop 
was subjected to the metropolitan of Nicaea and thus located in the vicinity of 
that city, which was besides Nicomedia the most important of the cities of Bit-
hynia, could indeed have been a part of the Slavs, that is, one of the Slav tribes, 
settled in that region by emperor Justinian II in 688/689.

Whence those Slavs settled by the emperor in Bithynia originated? Geor-
ge the Monk speaks of the Western provinces, that is, the Balkans in general.18 
Th eophanes writes of the subjugation and resettlement of the great multitudes 
of Slavs as a result of the emperor’s penetration as far as Th essalonica.19 Patri-
arch Nicephorus is, however, the most precise. According to him, the emperor 
Justinian penetrated as far as the city of Th essalonica and subjugated many of 
the Slav tribes from there (πολλὰ τῶν ἐκεῖσε Σκλαβηνῶν γένη), whom he then 
transferred to Asia Minor.20 So, many of the Slav tribes that the emperor subju-
gated and transferred to Asia Minor had lived in the area of Th essalonica.

Now, the question arises: Were there any Serbs among the Slav tribes in 
the vicinity of Th essalonica at that time? As it is well-known, according to the 
legend of the Serb settlement in the Balkans, recorded in the Chapter 32 of the 
De administrando imperio of the emperor Constantine VII Porphyrogenitus 
(913–959), the Serbs, arriving from their ancestral homeland in the North, ini-
tially settled, with the license of the emperor Heraclius (610–641), in the Th eme 
of Th essalonica, in Serblia, that aquired such a name from that reason.21 Later 
on, they wished to go back to their homeland and started their way back north. 
Nevertheless, when they reached the Danube near Belgrade, they changed their 
mind once again and asked the same emperor Heraclius to give them another 

17 Pančenko 1902, 25 sq; Schlumberger 1903, 277; VIINJ I, 245 (M. Rajković, L. Tomić). 
18 Georgius Monachus II, 729.19–21.
19 Th eophanes, 364.13–15.
20 Nikephoros, § 38.7–11. 
21 DAI, § 32.7–12. 
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land to settle. Th e emperor then allowed them to settle in the countries known 
to Porphyrogenitus in his time as Serblia, Pagania, country of the Zachloumoi, 
Trebounia and the country of the Kanalitai, which were, according to him, de-
vastated and depopulated by the Avars at the end of the 6th and the beginning 
of the 7th century.22 Th ough the Migration of the Serbs to the Balkans in the 
beginning of the 7th century surely did not occur exactly in the way Porphyro-
genitus described it,23 it is nevertheless certain that aft er it a part of the Serbs 
settled in the vicinity of Th essalonica, around the city in the later centuries, and 
also to this day, known as Servia upon Bistritsa.24 

According to all of what was exposed above, we can conclude that there 
were also some Serbs, previously settled in Servia upon Bistritsa, among the 
great multitudes of Slavs, i. e. many of the Slav tribes, transferred from the vici-
nity of Th essalonica to Bithynia in Asia Minor by the emperor Justinian II in 
688/689. Th ey were settled at the place named aft er them τὰ Γορδόσερβα, and 
for the place the bishopric τῶν Γορδοσέρβων was established within the Metro-
polis of Nicaea, that was mentioned for the fi rst time in 691/692. If we assume 
that the Serbs were, if not the only, then certainly predominant population of 
the newly founded city, because it was named aft er them, we may conclude that 
the need for the establishment of the bishopric τῶν Γορδοσέρβων points to the 
fact that the Serbs settled in Asia Minor in 688/689 were Christians in 691/692. 
Had they been so also in their former home near Th essalonica?25 Th e bishopric 
of the city settled by the Serbs in Bithynia was a phenomenon of its own, for 
there is no information in the sources on similar bishoprics for the places in 
Asia Minor where other Slav tribes were settled, nor that the Byzantine au-

22  DAI, § 32.16–26. On the migration of the Serbs in general, cf. Živković 2000, 96–118; Živković 
2002, 271–314; Živković 2012, 149–162. 

23  For the oppinion that the migration of the Serbs happened exactly in the way Porphyrogenitus 
described it, cf. Živković 2002, 285–296. 

24  ISN I, 144 (S. Ćirković); Loma 1993, 117. On the presence of the Serbs in Servia and its sur-
roundings, cf. Živković 2000, 96, n. 296. Th e fact that the name of the city of Servia was not 
mentioned in any Latin or Greek source prior to the Slav settlement of the Balkans strongly 
supports the connection of the city’s name to the settlement of the Serbs at the beginning of 
the 7th century, Živković 2012, 155–156.

25  As it is well-known, in the Chapter 32 of the De administrando imperio, Constantine Por-
phyrogenitus describes how the Serbs were baptized just aft er their arrival in the Balkans, 
during the reign of the emperor Heraclius, by the priests that he brought from Rome, DAI, § 
32.27–29. Nevertheless, if we follow Porphyrogenitus strictly, the Serbs settled in the region of 
Th essalonica even before they settled Serbian lands in the Western Balkans, DAI, § 32.7–12. 
Th us, if the Serbs in the vicinity of Th essalonica had already been Christians before they were 
transferred to Asia Minor in 688/689, we cannot say whether their Christianity has something 
to do with the „Heraclian“ conversion of the Serbs, because we don’t relly know how and when 
they settled there. 
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thorities conducted the policy of conversion of those tribes to Christianity. 
Besides that, the fact that the emperor Justinian II called the army of thirty 
thousand Slavs he recruited in 691/692 a “Chosen People”, testifi es that they 
were Christians by that time, for the use of that phrase for pagans would be just 
impossible.26 Th e question remains why only the Serbs, out of the many Slav 
tribes that were resettled in Asia Minor along with them, got the bishopric for 
their new settlement in their new homeland, but it should be noted that their 
case fi ts perfectly into the overall principles of Byzantine migration politics 
of the time. As a newly settled Christian population, they were included into 
the administrative and ecclesiastical organization of the Empire and the place 
they were settled in got the city status, and along with that its own bishop,27 in 
concordance with the Canon 17 of the Fourth Ecumenical Council (Chalcedon 
451), which was repeated and strengthened by the Canon 38 of the same Co-
uncil of Trullo in 691/692, and which states that if a city was built, or rebuilt, 
by the imperial authority, the order of the ecclesiastical matters is to follow the 
political and public patterns.28 
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Предраг Коматина

НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА У МАЛОЈ АЗИЈИ У ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ 
ЈУСТИНИЈАНА II И ЕПИСКОПИЈА ΤΩΝ ΓΟΡΔΟΣΕΡΒΩΝ

У актима тзв. Трулског или Пето-шестог сабора, одржаног у царској па-
лати Труло у Цариграду 691/692. године, помиње се по први пут епископ τῶν 
Γορδοσέρβων у провинцији Витинији, у Никејској митрополији. Име те епископије 
у науци се углавном повезује са Србима а њена појава објашњава се као после-
дица пресељавања једне групе Срба са Балкана у Малу Азију за време неке од 
многих подухвата пресељавања становништва које су предузимали византијски 
цареви током VII века. Ипак, када тачно и одакле су ти Срби били пресељени 
у Малу Азију није било могуће утврдити. С друге стране, неопходно је истаћи 
чињеницу да се епископ τῶν Γορδοσέρβων први пут помиње управо у актима Трул-
ског сабора из 691/692. године, док у актима Шестог васељенског сабора у Цари-
граду 680/681. о њему нема помена. То омогућује претпоставку да је до пресеља-
вања поменутих Срба са Балкана у Малу Азију дошло између сабора из 680/681. 
и оног из 691/692.

Као што је добро познато, на основу података које доносе Теофан Исповед-
ник, цариградски патријарх Нићифор и Георгије Монах, цар Јустинијан II (685–
695, 705–711) покренуо је 687/688. године војну акцију против Бугарске и Склави-
није, која је резултирала царевим победоносним пробојем до Солуна и његовим 
потчињавањем словенских племена у околини тог града. Покорене Словене цар 
је затим, 688/689. године, преселио у Малу Азију и населио их у теми Опсикион, а 
691/692. године од њих је регрутовао велику војску за свој поход против Арабља-
на, који се неславно завршио управо захваљујући њиховом дезертирању.

Поставља се питање да ле је међу тим Словенима које је цар 688/689. пресе-
лио са Балкана у Малу Азију могло бити и Срба, у чијој је новој домовини затим 
основана епископија τῶν Γορδοσέρβων, која се први пут помиње 691/692. године? 
Први аргумент у прилог тој тези била би чињеница да је тема Опсикион, у којој 
су поменути Словени насељени, обухватала, између осталог, и простор Провин-
ције Витиније, у којој се налазила поменута епископија. Други аргумент могао 
би бити чињеница да су Словени које је цар Јустинијан ΙΙ тада населио у Малој 
Азији потицали из околине Солуна. Према познијем писцу, цару Константину 
VII Порфирогениту (913–959), дошавши из своје северне прапостојбине у време 
цара Ираклија (610–641), Срби су се најпре населили у Солунској области, где 
је настао град по њима назван Сервија (на Бистрици/Алијакмону), одакле су се 
затим вратили на север, да би се коначно настанили у западном делу Балкан-
ског полуострва. Иако приповест цара-писца не може бити проверена, у науци се 
ипак прихвата да је након досељавања Срба са севера, један њихов део наставио 
да живи у околини Солуна, у подручју Сервије на Бистрици. Стога је сасвим мо-
гуће да су и они били захваћени војном акцијом Јустинијана II 687/688. године и 
мерама пресељавања у Малу Азију наредне године. 
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Чињеница да је град назван по њима имао свог епископа 691/692. годи-
не упућује на закључак да су Срби који су пресељени у Малу Азију тада били 
хришћани. Такође, употреба назива Изабрани народ за војску коју је цар регру-
товао 691/692. године из редова словенских племена која је преселио из области 
Солуна у Малу Азију 688/689. сведочи да је хришћанство било у великој мери 
присутно код њих. Непосредних података о мерама покрштавања пресељених 
словенских племена нема, тако да остаје отворено питање да ли су они били 
хришћани и у старој постојбини на Балкану, или су покрштени тек по преласку 
у Малу Азију.
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OBSERVATIONS ON THE TEXT AND CONTEXT OF ANNA 
KOMNENE’S ALEXIAD*

Th is paper deals with Anna Komnene’s ways of conveying important 
political messages in the Alexiad through observation of the narrative structure 
and arrangement of the text in some episodes. It off ers another way of reading the 
Alexiad, which could improve our understanding of this crucial historical source 
of the Byzantine 12th century. With potential new ways of literary and historical 
analysis of the Alexiad and necessary contextualisation of Anna’s narrative and 
metanarrative, the signifi cant work of the Komnenian princess emerges as a 
complex mixture of genres. Anna’s use of epideictic rhetoric presents a starting 
point for understanding her work. Th rough the analysis of the three important 
episodes in the Alexiad, we intend to show various forms of Anna’s literary 
expression which enable us to reveal the hidden meaning of the text, and its 
historical, and more importantly, its ideological context.

Key words: Anna Komnene, Anna Dalassene, John II Komnenos, Komnenoi, 
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Anna Komnene’s outstanding work on Alexios Komnenos’ reign has re-
cently raised some interesting debates among modern Byzantine scholars, who 

∗  Th is study presents results from the project “Christian culture on the Balkans in the Middle Ages: 
Byzantine Empire, the Serbs and the Bulgarians from the 9th and 15th century” (No. 177015)
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considered the questions of authorship, ideas and literary perspective of this 
highly biased and politically engaged history.1 Nevertheless, the scholarly at-
tention – except for the very important articles by D. R. Reinsh, A. Kambylis, 
P. Magdalino2, and V. Stanković’3 crucial analysis of Anna Komenes’ political 
ideas behind her history, as part of his extensive work on the literary produc-
tion of the Komnenian epoch – was not focused on the ideological context of 
the Alexiad. In the light of the new approach that has recently been promoted 
in studies about M. Psellos, M. Attaleiates, N. Bryennios, and N. Choniates,4 
it seems necessary to reconsider Anna Komnene’s work from a purely literary 
perspective in order to understand its completely subversive political ideology, 
promoted by the fi rst Komnenian princess.

Th e pioneers of modern Byzantine studies left  us a specifi c legacy con-
cerning the problems of the Alexiad. Th e issue of Anna’s mixed up chronology 
was in the focus of the older generations of scholars, since their approach fi rstly 
demanded chronological accuracy in order to consider a work plausible. Anna’s 
work was accused of some chronological, thematic and content inconsistencies, 
which led to the overlooking of the Alexiad’s main distinction: being a master-
piece of Byzantine literature. A somewhat diff erent approach which considers 
the literary aspect of Anna’s history is inevitable for understanding Anna’s per-
sonal history that appears to be a metanarrative of the Alexiad.

A literary approach implies an analysis of Anna’s rhetoric and the way she 
constructed her narrative. Th erefore, the composition of the Alexiad appears 
to be the crucial starting point in investigation of Anna’s conveyed messages. 
Nonetheless, some important features of the text structure show us that Anna 
intentionally used a sequence of events based on the particular theme of the 
chapter to achieve a special eff ect on her audience. A look upon the text, and 
the way it was arranged in some cases, can lead us to some important conclu-
sions on the hidden meaning of Anna’s history.

We have chosen to present some crucial examples of Anna’s narratologi-
cal and rhetorical mastery that show us clearly the path that should be consid-
ered when dealing with such a demanding history as the Alexiad.

1  Anna’s history was reassessed on a very important symposium organised in New York in 2000. 
Th e proceedings from this conference were published in the book Anna Komnene and her 
Times, which should be considered as a turning point in contemporary studies of the Alexiad. 

2  Kambylis 1975 and Reinsch 1990 are especially important. Also see Reinsch 1996, Reinsch 
1998, Reinsch 2000, Magdalino 2000.

3 Stanković 2006, Stanković 2007, Stanković 2010 
4  To name just a few recent and very important references, among an immense bibliography 

that is growing daily: Kaldellis 1999, Stanković 2006, Krallis 2012, Neville 2012, Laurizen 2013, 
Simpson 2013



LARISA VILIMONOVIĆ: Observations on the Text and Context of Anna Komnene’s Alexiad

45

1. DEATH AND BIRTH OF THE BASILIS ANNA

In Book VI of the Alexiad, chapter 7, Anna speaks about astrology in 
the time of Alexios’ reign (1081–1118).5 Th is extensive passage on astrologers 
is very interesting for various reasons: it provides us with information on this 
ancient science, on the Byzantine concepts of belief and superstition, and fur-
thermore, it enables us to understand the cultural climate and disposition of 
the court towards astrology in the time of the Komnenian epoch.6 It has been 
recently noted7 that Anna’s negative disposition towards astrologers was actu-
ally her expression of discontent towards her nephew, emperor Manuel I Kom-
nenos (1143–1180), and his favouring of astrology which fl ourished during his 
reign. Th is important remark leads us to the conclusion that Anna’s writing was 
intermittently, if not entirely, politically subversive.8 Anna’s political thought 
can be defi ned as a critique of Alexios’ successors, John II (1118–1143) and 
Manuel I, but also as a praise of herself, which was primarily focused on her 
claim for Alexios’ heirdom. Anna considered herself as the unique and only 
“legitimate”9 Alexios’ heir. She promoted these bold and dangerous thoughts 
in her history, sometimes plainly, but much more oft en covertly. Her ways of 
conveying subliminal messages are of prime interest for us.

In the aforementioned passage, Anna speaks about one important proph-
ecy, which proved to be more inexact than inaccurate. One astrologer proph-
esied the date of emperor Alexios’ death, but he had been wrong. Nevertheless, 
something curious did happen on that particular day: the Emperor’s lion that 
had lived in the palace died. Th e next prophecy was even more interesting. 
Again, Alexios did not die, but this time, one of the most important fi gures in 
Alexios’ life died, and that was his mother, the empress Anna Dalassene.

5  Alexias 2001, VI 7,1–6 (94.67), 181–183. An interesting analysis of this passage has been of-
fered by Takács 1976, 35–44 and Magdalino 2003, 15–31

6 On astrology in Byzantium see Magdalino 2006, 119–162,
7 See Magdalino 2000, 29–31, Magdalino 1993, 1–15.
8  Magdalino argues the question of intentional anachronisms in Anna’s history, which could 

be understood as her means of criticism of the important events or phenomena of Manuel’s 
reign. – Magdalino (2000), passim. His view could be adopted as a useful pattern for “decod-
ing” Anna’s messages.

9  Th e question of legitimacy in the Komnenian epoch is a complicated one. Anna’s “legitimacy” 
as a “chosen successor” of her father, was part of her more fi ctional than historical political 
ideology. Her own “imperial right” is, in our case, considered only from Anna Komnene’s 
perspective, since it was not attested in the political ideology of John’s and Manuel’s reign. On 
Anna Komnene's discourse see Vilimonović 2014, 107–120
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“Aft er some considerable time he again foretold the date of the Emperor’s 
death and was mistaken; yet the Emperor’s mother [his mother], the Empress 
Anna, died on the very day Catanances had foretold.”10

Th e most important element of this passage is its position in the text. Th e 
story of Anna Dalassene’s death does not belong chronologically to this part of 
Anna’s history at all. Th e mother of the Komnenoi is mentioned again and for the 
last time in the events of 1095.11 It is curious that the story of Anna Dalassene 
does not have its logical ending in the history of Alexios’ reign, as one might 
expect, since the emperor’s mother was the crucial fi gure of the Komnenian 
insurrection, of the success and establishment of Alexios’ reign.12 At fi rst, there 
is no logical explanation of Dalassene’s sudden disappearance from the story. 
But what is more confusing is the question why Anna mentioned the death of 
her grandmother in a seemingly casual passage, such as the one on astrologers. 
Th ere might be an explanation if we refl ect upon the structure of the text in 
this book and the sequence of events, or more precisely, the sequence of the 
narrative unities. Chapter 7, and the story on astrologers precedes one of the 
most important autobiographical passages in the whole Alexiad.

In chapter 8, we fi nd the story of birth of Alexios’ three scions – Anna, 
Maria and John. Th e mention of Anna Dalassene’s death does not seem as a 
coincidence at all, since the way she was named is highly indicative. In the 
Alexiad, we fi nd Anna Dalassene named as mother of the Komnenoi (μητήρ 
τῶν Κομνηνῶν), which is typical for Book II, in the story of the Komnenian 
revolt. Anna intentionally called her this way to stress her importance in the 
revolt, and her unifying and leading role in the Komnenian oikos.13 Aft erwards, 
we fi nd her as empress (βασιλίς, δέσποινα) and mother (μήτηρ), which signifi es 
her role in Alexios’ reign, where she was indisputably the fi rst and foremost 

10  ἐτεθνήκει δ' ὅμως ἡ βασιλὶς Ἄννα καὶ μήτηρ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἥν ὁ Κατανάγκης 
προεῖπεν Alexias 2001, VI 7,5 (50.51), 182. For English quotations I use E. Dawes’ translation 
of the Alexiad, with my emmendatinos in brackets where I fi nd them important. In this case, 
literal translation is more useful since it shows the way Anna played with words and their 
meaning, based on their place in the text. In this sentence, even though we know that it is the 
Emperor's mother, Anna’s subject with the imperial title is Anna Dalassene, and not Alexios 
who is referred to as ἀυτός. I prefer the sentence “his mother, the Empress Anna” as the one 
that precisely bears Anna’s hidden message, instead of “the Emperors mother, Empress Anna”, 
since it directs the reader’s attention towards the imperial title of Anna Dalassene, and her 
basileia. 

11 Alexias 2001, X 4,5 (64), 292
12  Th ere is only one article that reconsiders the question of Anna Dalassene’s fall from favour 

– Runciman, 1949, passim. Nevertheless, V. Stanković dealt with her political role and signifi -
cance even aft er the retirement, through thorough analysis of her endowment, the Monastery 
of Christ Pantepotpes. See Stanković 2006, 327–330, Stanković 2011, 52–56

13 On Anna Dalassene’s role and signifi cance see Stanković 2006, 18–41, 119–128
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infl uential fi gure in the empire, according to Anna’s testimony.14 We also fi nd 
her in the text three times as Anna Dalassene (ἡ Δαλασσηνὴ Ἄννα),15 which can 
be understood in the context of her individual role, as one of the most powerful 
women of her ages, who acted not only as part of the Komnenian oikos, but also 
as the heiress of her respectful ancestors, and not only for her sons, but also for 
herself and her own ambitions.16 It seems to us that these layers of characterisa-
tion of Anna Dalassene are possible to detect, since her dominant political role 
was vital for Anna’s own claim for power.17

It is hardly accidental that the story of the all-powerful Anna Dalassene 
and Alexios’ dependence on her is attested only in the Alexiad, where we fi nd 
a signifi cant amount of diminution of Alexios’ political ability, compared to his 
mother’s.18Anna’s gender awareness should also be noted: she puts forward her 
grandmother as a unique and undisputed example of women’s ability to rule, 
as equally as men, or even better.19

All these aspects of the character of Anna Dalassene are crucial for un-
derstanding Anna’s way of telling a story, or rather, of constructing a narrative. 
By naming her grandmother in various ways on various occasions, Anna con-
veyed important messages on the role and ways the most important Komne-
nian woman exerted power.

14  On Anna’s messages behind the presentation of Anna Dalassene in the Alexiad see – 
Vilimonović 2014, 259–265

15  "<...>ἡ μήτηρ τῶν Κομνηνῶν, ἡ Δαλασσηνὴ Ἄννα<...>- "Alexias 2001, II 5,1 (13); "<...>ἡ 
Δαλασσηνὴ καὶ μήτηρ τῶν ἀριστέων ἐκείνων παίδων<...>"- Alexias 2001, II 5,3 (38); "ἡ δὲ 
Δαλασσηνὴ πρὸς αὐτοὺς<...> "- Alexias 2001, II 5,5 (60)

16  In this respect, it is interesting to consider Anna Dalassene’s politics, as seen in the Alexiad, 
as a satisfaction of her own personal ambitions. Dalassene did act in favour of her sons, that 
is, in favour of the Komneian oikos, of which she took over the helm to ensure the imperial 
throne. Nevertheless, her own political ambition to be involved in the imperial politics and to 
rule led to her joint rule with her son, Alexios I Komnenos. Th ese important, if not crucial, 
elements of Anna Dalassene’s politics signifi cantly change the picture of the ways women 
could exercise their power. Th e case of Anna’s grandmother was certainly the most favourable 
for her argument, since Anna Dalassene's infl uence on her son was indisputable and over-
whelming. According to the Alexiad, it looks like Anna Dalassene did not act to ensure the 
throne for her son, but for herself. Th is embellished picture of the Komnenian mother comes 
in detail only from Anna Komene. Whether historically accurate or not, it speaks certainly 
about Anna Komnene’s own ambition as heiress of an aberrant woman, but undisputedly the 
one to be remembered.

17 Gouma-Peterson 2000,113–116; Stanković 2006, 181–182, Vilimonović 2014, 254–259 
18  One might recall Lemerle well-known evaluation of Alexios as “faible devant les femmes” – 

Lemerle 1977, 298
19  Alexias 2001, III 7,1 (14.16), 103. Th e author’s gender is one of the crucial elements of the 

Alexiad's uniqueness, since it infl uenced the way certain events and characters were present-
ed. In this regard, it is perfectly understandable why women were the leading fi gures of the 
Alexiad. 
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Anna’s ways of referring to her grandmother have proved to be logical 
and sustainable so far. At this point, the only entitling that was utterly peculiar 
was in the passage we are dealing with. In the mention of her grandmother’s 
death, Anna calls her simply basilis Anna. If we consider this problem in the 
context of the story about astrologers, there is no logical explanation. However, 
if we look further in the text, some sort of explanation that might be plausible is 
off ered. Th e story of baslis Anna’s death precedes the story of Anna’s own birth, 
in which she stressed the importance of being “born in the purple”, and even 
more importantly, of being included in the imperial acclamations next to the 
purple-born Constantine Doukas.

Th e fl ow of the narrative connects these two stories: the prophecy about 
Robert Guiscard’s death led to the story about astrologers and the prophecy 
about Alexios’ death, which lead to the account on Anna Dalassene’s death. 
Chapter 7 ended with the story of Robert Gusicard’s death which enabled Alex-
ios to return triumphantly to the capital, where he found his empress in labour. 
Chapter 8 opened with Alexios’ triumph, which announced the most important 
event for the dynasty: the birth of the fi rst purple-born child, and that child was 
Anna Komnene. Historically, the sequence of events in this part of the Alexiad 
should neither have included the mention of Anna Dalassene’s death, nor the 
birth of the three imperial scions, since these events happened in the lapse of 
almost one decade. Th erefore, we should reconsider Anna’s messages within 
the context in which all of these events were mentioned, that is, the ideological 
context that can be deduced from the arrangement of the text in this part of 
the narrative.

Since Anna Dalassene was mentioned only in this part of the Alexiad as 
basilis Anna, we should take into account Anna’s tendency of presenting her 
own ambitions through her grandmother’s achievements. Th is puzzling nam-
ing of Anna Dalassene as basilis Anna obviously stands in this part of the text to 
indicate its antecedent, which is, aft er just one passage, the purple-born Anna. 
Th e story of the death of basilis Anna should be considered together with the 
story of Anna’s own birth. Th e death of her grandmother (even though it hap-
pened aft er Anna was born), stands as a powerful portend of her own birth.20 

20  Anna’s mannerism of connecting with the protagonists, for the purposes of focusing the au-
dience’s attention to herself and her artifi cially unique position within the imperial oikos, 
with the use of the possessive pronoun –ἐμός– is used also in relation to Anna Dalassene. 
Anna connects herself with the powerful mother of the Komnenoi, by designating her as “my 
grandma” (ἐμὴ μάμμη), in a passage where she lauds the reigning abilities of Anna Dalassene. 
Only in this passage (Alexias 2001, III 7,2 (11.19), 103), where the praise reaches its climax, 
Anna chooses to refer to her protagonist with words designating close familial relationship, 
thus intentionally connecting herself with the picture of the almighty Komnenian mother. 
–Vilimonović 2014, 255
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Anna Dalassene was renowned for her specifi c designation mother of the Kom-
nenoi and mother of the emperor.21 A unique mention of basilis Anna suggests 
Anna Komnene’s subliminal message about the preponderance of her birth. 
Moreover, it reveals Anna’s ambition to be the next basilis Anna, and the suc-
cessor of her almighty grandmother.

Lastly, maybe this interpretation of Anna’s text also off ers a possible an-
swer to the question of the important and puzzling omission of Anna Dalas-
sene’s fall from grace. Anna’s silence about the circumstances of Alexios’ moth-
er’s withdrawal from power is certainly deliberate. Her grandmother presents a 
pivotal character of the Alexiad and one would expect to fi nd a complete story 
on her last years where instead total silence lies. Anna’s silence has, as a matter 
of fact, been signifi ed as an important element of her means of conveying sub-
liminal political messages.22 Her silence in Anna Dalassene’s retreat is certainly 
personal and politically engaged. Anna Komnene probably tucked these events 
into silence, since a story of the most powerful Komnenian woman did not 
have a praiseworthy ending in the context of a woman’s rule.

Th e silence that surrounds the faith of Anna Dalassene can be compared 
to a similar case: the destiny of ex-basilis Maria of Alania. Both of these women 
were personally important to Anna, and she used them as an argument for her 
aptitude for the imperial throne, since their political role in the turbulent times 
before the Komnenian ascent, and in favour to it, was undisputable and even 
crucial. At least that was what Anna tried to convince us. Nevertheless, it is 
important to note that Anna was silent about the inglorious end of the political 
carrier of her grandmother and her untried mother-in-law. On the other hand, 
she did not refrain from praise when she spoke about their political roles in 
ensuring the imperial throne for the Komnenoi, wherefore it can be concluded 
that, for Anna Komnene, only ways in which women could exercise their power 
with success and admiration were of prime importance. Th e resounding echo 
of Anna Dalassene’s legacy is clearly shown in Anna’s rhetoric of praise ad-
dressed to her grandmother, aft er whom she was named, and whose politics 
she wished to emulate.

Anna’s ambitions were, in this exemplary passage, laconically compiled in 
the epithet she used in combination with her grandmother’s name: she was not 
renowned as basilisa Anna, but as mother of the Komnenoi, Anna Dalassena, 
empress, or just simply, mother. Th at mysterious empress that Anna Komnene 

21 Not only in literature, but also in offi  cial documents. See Stanković 2006, 122
22  Buckler 1929, 251–256; Leib 1958, passim. Th e most signifi cant is her silence about John II 

Komnenos’ life and role before 1118, see Stanković (forthcoming). On Anna’s criticism and 
especially her silence as means of creating a complete damnatio memoriae of her brother’s role 
and signifi cance as their father’s co-ruler see Vilimonović 2014, 271–288
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alludes at actually never came to power. It was rather her wish to be the one, 
which is apparent precisely from the selected narrative imagery where the death 
of basilis Anna was superseded by the birth of the purple-born Anna.

2. THE BIRTH OF THE PORPHYROGENITI

Another story that is obviously inconsistent, compared to the surround-
ing events and the main narrative theme, is the story of the birth of Alexios’ 
three scions. We should consider this extensive passage as a separate narrative 
unity belonging to Anna’s autobiography that is interwoven into the main nar-
rative that is, into the story of Alexios’ deeds.

Th is story speaks about the birth of Anna and Maria Komnene and John 
Komnenos, and it is centred on Anna’s birth to which John’s birth is juxtaposed. 
Maria’s birth has a role of conjunction between these two opposing stories: as a 
passing-by sentence that begins with the word ἐπεί which stands as explanatory 
mark of the story that immediately follows. 

“[Since they beget another daughter]<...>they much desired to have a son 
as well, and their prayer was granted.”23

Th e choice of the word ἐπεί is very signifi cant since it focuses the reader’s 
attention on the story that follows. John’s birth presents the story on which the 
authoress aimed the audience’s attention. What is even more signifi cant is that 
behind the focus on John’s birth lies Anna’s tendency to compare the story of her 
own birth with her brother’s. Th ese two stories show an apparent antagonism 
on various levels.24 Th e aesthetic criteria are one of the very important ones.25 
Anna tried to convey the message of her unprecedented resemblance with the 
father emperor, in contrast to the other children. Th ere is a certain amount of 
decreasing gradation in the description of the children’s physical likeness with 
their imperial parents. Anna completely resembled the father-emperor, while 
Maria resembled her “ancestors”, which is obviously more imprecise than the 
previous description. On the other hand, John was not compared physically to 
any of his predecessors. What is even more striking, we are left  with a detailed 
account of his appearance, apparently, for the purposes of criticism.

Th e description of the physical appearance of the new-born baby, the 
emperor-to-be, contains important features that suggest a negative disposition 

23   "ἐπεὶ δὲ τοῖς βασιλεῦσι καί δεύτερον ἐτέχθη θῆλυ, ἀναφέρον μὲν κατὰ τὴν ὄψιν ἐς τοὺς 
προγόνους, ἐμφαῖνον δ' ἅμα καὶ τὴν ἐσύστερον ἐπιλάμψουσαν αὐτῷ ἀρετήν τε καὶ φρόνησιν, 
ἐπεπόθουν καὶ ἄρρεν τεκεῖν καὶ διεὐχῆς αὐτοῖς τοῦτ' ἦν."Alexias 2001, VI 8,4 (28.31), 185 

24 See Orlov 2012, 354–356; Vilimonović 2014, 110–114, 277–279. 
25  Anna's protraiture presents a signifi cant literary ploy. Th rough a form of physical description 

she introduces simultaneously a description of a moral character. – Laiou 2000, 9
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of the authoress towards her younger brother. While all the protagonists in the 
Alexiad are described in a typical praiseworthy manner,26 with golden-reddish 
hair, pale or milky white complexion, and rose cheeks,27the description of John 
is quite far from the lauded esthetical topoi:

“Th e child had a swarthy complexion, broad forehead, lean cheeks, a 
nose neither snub nor aquiline but something between the two, very black 
eyes which betokened, as far as one can judge from an infant’s face, a quick 
intelligence.”28

It is interesting that Anna never spoke about her own physical appear-
ance. She stated that someone else should judge her appearance, not her. Nev-
ertheless, she did leave us an important clue, she wished to be remembered. 
According to her testimony, she resembled her father completely.

“And at dawn on a Saturday a female child was born to them who was 
exactly like her father, they said; that child was I.”29

In the ideological concept of the Komnenian mosaics, there is one im-
portant feature that could be useful for Anna Komnene’s case. Images of men 
– of fathers and sons, of emperors and their successors – show a signifi cant 
semblance, indicatinganestablished and predetermined succession line. In the 
world of imagery, a chosen imperial heir was presented as a heritor of his fa-
ther’s physical features.30Visual culture spoke through images, and physical 
semblance spoke about state ideology and one’s predestination for the imperial 
throne. If we consider Anna’s literary work as her most important endowment 
that speaks of her ideology, not through visual images, but through textual im-

26  Th e beautiful characters bestowed with white skin, dazzling eyes, rosy cheeks and blond, 
golden hair are found in the Byzantine literature from 11th century onwards, as Hatzaki 2009 
has pointed out. She wrote on the perception of beauty in art and literature from 11th to 14th 
century. About established esthetical topoi especially, 8–10

27  See, for example, the descriptions of Constantine Doukas (Alexias 2001, I 12,3 (80.83); III 1,3 
(34.41)), Maria of Alania (Alexias 2001, III 2,4 (20.37)) and Irene Doukaina (Alexias 2001, 
III 3,3 (18.46)). Alexios’ main enemies – Robert and Bohemond – where also described in a 
lauded manner with the same topoi, which can be explained as a literary means of contribut-
ing to Alexios’ magnitude. Only John’s description stands alone in contrast to all the others, 
which can be understood as Anna’s specifi c discourse of which the crucial motive was John’s 
unfi tness for imperial throne.

28  "τὸδὲ παιδίον μέλαν ἦν τὴν χροιάν, μέτωπον τούτω ἐυρύ, παρειαι ὑπόξηροι, ῥὶς 
οὔτε σιμὴ οὔτε κάμπτουσα πρὸς τό γρυπόν, ἀλλὰ μέση πως ἀμφοῖν – ὀφθαλμοὶ 
μελάντεροι καὶ τὸ ὑποακαθήμενον ἦθος καὶ ὀξύ, ὅσον ἐκ βρεφυλλίου σώματος 
εἰκάσαι. ἐμφαίνοντες." – Alexias 2001, VI 8,5 (41.45), 185. Th e adjective μέλας, which 
suggested of a dark and malignant character, had an especially negative meaning.

29  "τίκτεται τούτοις παιδίον θῆλυ ἐμφερές<...>κατὰ πάντα τῷ πατρί." Alexias 2001, VI 8,1 
(85.86), 184

30 Hatzaki 2009, 25–27
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ages, then her emphasis on the complete resemblance with the father-emperor 
suggests an important political message: that only she was the predestined heir 
of their father.

A passage on her birth bears a lot of ideological motives that are carefully 
interwoven in the text. Such is the seemingly incidental notion on the great joy 
of the Doukai family when Anna was born:

“All the ceremonies usual at the birth of an Emperor’s child were per-
formed most lavishly, that is to say, acclamations and presents and honours 
given at such a time to the heads of the Senate and the army, so that all were 
more joyful and exultant than ever before and loud in their praises, especially 
the Empress’ [blood] relations who could not contain themselves for joy.”31

Th e description of these lavish ceremonies shows a certain amount of 
ambiguity when compared to those that followed John’s birth:

“Th en you would have seen the palace full of rejoicing and no shadow of 
sorrow or even care, for all the well-disposed rejoiced from the bottom of their 
heart, whilst the others feigned delight. A people, as a rule, is ill-aff ected to its 
rulers, but by much pretence and fl attery win the favour of their superiors.”32

Anna’s refl exion on the deceptive and fraudulent nature of some people 
should be taken in the context of her own negative disposition towards this par-
ticular event. Th at feigned delight could be understood as her own sentiment, 
since she ended the story of her birth with the ambiguous statement:“Th is was 
perhaps symbolic of what should befall me later, whether it can be called good, 
or on the contrary, ill fortune.”33

She leaves her audience here without a clue on the meaning of her ill for-
tune, but she did speak about the events that “befell her later”, in the following 
lines when she described the birth of the fi rst son and heir, John II Komnenos. 

31  Alexias 2001, VI 8,3 (11,16), 184. Here, Anna uses a construction "καθ΄ αἷμα προσήκοντες" 
which is typical for denoting Alexios’ group of closest followers, mostly on the battle fi eld. It 
is interesting that Irene is presented also as having her own group of closest people, which 
is emphasised especially in this passage. Anna intentionally stressed this to strengthen once 
more her close and unique relationship with the Empress mother and with her kinship. Th at 
mutual connection with both of the parents, on which Anna persisted, symbolisesthe idea of 
her double legitimacy. See Stanković 2006, 202–209. On Anna’s favourisation of the Doukai 
oikos in the Alexiad see Vilimonović 2014, 140–242

32  "καὶ ἦν ἰδεῖν τὰ βασίλεια χαρμονῆς ἀνάπλεω καὶ πένθους οὐδαμοῦ οὐδ' ἑτέρας 
οἱασδηποτοῦν ἐννοίας, τῶν μὲν ἐκ μέσης θαλάμης καρδίας χαιρόντων ὁπόσοιεὖνοι, τῶν 
δὲ συσχηματιζομένων χαίρειν."Alexias 2001, VI 8,4 (35.38), 185. Anna used μὲν... δὲ to 
emphasise the antagonism, whilst in the description of the ceremonies that followed her birth 
there is no use of these particles. Instead, she insists that "everyone" (ἅπαντες) were pleased, 
but above all (καὶ μᾶλλον), the Empress' kinship.

33  "προμάντευμα δὲ ἴσως τοῦτο τῶν ἐμοὶ ξυμπεσόντων ἦν εἴτε εὐτυχημάτων εἴτε τοὔμπαλιν 
δυστυχημάτων" Alexias 2001, VI 8,3 (26.28), 185
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Th e whole narrative unity ends with the story of John’s baptism and crowning 
in the church of Hagia Sophia. From the literary perspective, we could divide 
Anna’s narration in the following way:

Exposition – when Anna opens the story of her birth;1. 
Complication – when Anna describes the ceremonies that followed her 2. 
birth and her place in the imperial acclamations jointly with Alexios’co-
ruler;the purple-born Constantine Doukas;
Climax – represents the birth of the “much desired” son and heir;3. 
Resolution – ends in raising“this child to the rank of Emperor”.4. 

When viewed as a separate narrative unity, this important passage car-
ries a lot of crucial political messages34 that were focused on Anna’s claim for 
the imperial throne, based on the events and circumstances of her birth. Th e 
story of her birth presents one of the typical examples of basilikos logos pro-
logue, which is usually reserved for the story of birth and origin.35Anna’s own 
birth is described in a highly fl attering manner, where the stress is laid on her 
likeness to her father, with an almost magical connection to him while she 
had been waiting in her mother’s womb for the emperor’s return. Th e simul-
taneous occurrence of these events – Alexios’ triumphant return and Anna’s 
birth – conveys the message of Anna’s almost transcendental predetermination 
for the imperial throne. Her predestined basileia was confi rmed once more in 
her binding to the purple-born Constantine Doukas, and his imperial legacy.36 
Th e story of Maria’s birth presents a conjunction between the two opposing 
stories. Maria’s birth followed Anna’s, and thisis convenient in a literary sense, 
since it conceals an overt comparison of Anna’s and John’s birth. Th e story of 
Maria’s birth is not as descriptive as those of Anna’s and John’s, which leaves us 
with an impression of a passing-by story. Th e most interesting indicator that 
refers to Anna’s intentional way of constructing this narrative unit is the silence 
about the birth of all the other purple-born children of the imperial couple. 
Th is clearly suggests Anna’s intention not to speak about the birth of Alexios’ 
and Irene’s children and to tell the story of the right she gained by her birth, 
of which she was deprived with the birth of John Komnenos. Th e story of her 
birth is concluded with the birth of John Komnenos, which chronologically 
does not pertain to this part of the narrative, but contextually completely fulfi ls 
the intention of Anna Komnene to conclude the story of the “ill fortunes that 
befell her” aft er her birth with the story of John’s coronation.

34  Stanković (forthcoming), 7–10, analysed Anna’s narration on John’s coronation and on subtle, 
but probably intentional, omissions she made. 

35 Men. Rhet 1981, 80–82
36  On the role and signifi cance of Constantine Doukas in the Alexiad see Stanković 2006, 33–34; 

Stanković 2007, passim; Vilimonović 2014, 194–209
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3.THE BIRTH OF THE EMPEROR’S TWINS

Th e third story we chose to analyse in order to show Anna’s use of textual 
and narrative construction for the purposes of a political manifesto is the ac-
count of the birth of John II’s children. Th is notion appears quite suddenly in 
the narrative and at fi rst it seems to bear no signifi cant meaning. However, if we 
consider the meagre amount of John’s presence in the history of Alexios’ reign, 
than this information appears to be of prime importance:

“Whilst he was journeying to Th essalonica, the fi rst son of the prince 
[basileus] John Porphyrogenitus was born at Balabista and a little girl was born 
at the same time.”37

Th is sole information on the birth of John’s twins raises many questions, 
such as: Why were his children born outside the capital, and the purple-room? 
Was it dangerous for his wife, Irene Piroshka to stay alone in the capital? Why 
did Anna choose to mention this occurrence so important for the dynasty in 
such a restrained manner? Th e most important question for us is the third 
question that could also provide possible answers for the fi rst two.

Th e starting point for our argument presents the fact that Anna did feel 
the need to mention this event, even though she could have kept it insilence, 
as she had done with almost all the events that concerned John Komnenos. 
What seems as the authoress’ intentional criticism towards her brother is the 
mention of the unfl attering circumstance for the young emperor-to-be that his 
fi rst born son was born outside the capital, and what is even more important, 
that he was not a purple-born.38While Anna in this passage referred to John as 
porphyrogennetos and basileus, apart from designating his son as a “fi rst-born”, 
she did not addany of the expected imperial epithets for his son. Apparently, for 
Anna Komnene it was of greatest importanceto prevent this disparaging cir-
cumstance about the birth of the John’s successor from falling into oblivion.39 

37   "ἐν δὲ τῷ τὴν πρὸς Θεσσαλονίκην ἀνύειν ἐτέχθη ὁ πρωτότοκος τῶν υἱῶν τοῦ πορφυρογεννήτου 
καὶ βασιλέως Ἰωάννου κατὰ τὴν Βαλαβίσταν συνεπαγόμενος ἐν τῷ τίκτεσθαι καὶ ἕτερον 
θῆλυ." Alexias 2001, XII 4,4 (42.44), 370

38  All of his children were born before 1118, before John’s ascent to the throne. Nevertheless, all 
of his children were praised as purple-born children. See, Stanković 2006, 94. In this respect, 
it is rather curious but highly indicative that Anna precisely chose to mention that John’s fi rst-
born son was born away from Constantinople and the Great palace.

39  Anna’s play with words and meanings is interesting especially when she defi nes the rule and 
nature of a history. She stresses that she wrote the history of Alexios’ deeds to prevent them 
frοm falling into oblivion. Aft er thorough reassessment of Anna’s work it is clear that she ac-
tually wrote her personal history about her imperial right to prevent it from being forgotten. 
For a look behind the history writing in the 12th-century Byzantium with special emphasis 
on Nykephoros Bryennios and Anna Komnene see Stanković 2006, 191–196; Stanković 2010, 
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In this way, her seemingly casual intrusion into the text with the information 
on the birth of John’s twins emerges as a means of mockery of John’s scions who 
were deprived of the right to be born in the purple-room of Constantinople, 
and, therefore, bereft  of being immediately predestined for the imperial throne, 
as Anna was, according to her own testimony and the circumstances of her 
birth, which were presented as a paradigm of the proper imperial birth. What is 
even more indicative is Anna’s way of entitling her brother, whom she deliber-
ately in her history avoided to designate as basileus.40 In this sentence, she used 
precisely this term, as it contributed even more to Anna’s subversive intention 
to mock her brother and the fact that his fi rst-born son was not a purple-born, 
that is, that he was not a Constantinopolitan.41 It is interesting that Anna did 
not mention the birth of the rest of John’s children, who were born in Constan-
tinople. Th e intention here seems to be only for contemptuous reasons.

Th e argument about the derogatory meaning behind this story can be 
supported with a look upon the following text, where Anna describes the inci-
dent that occurred in Constantinople, when Alexios (and probably John with 
him) returned to the capital,

“Suddenly a very violent southwest wind arose, blew this statue (*of Con-
stantine the Great) off  its pedestal and hurled it to the ground, the sun was 
then in the sign of the Bull. Most interpreted this as a bad omen, especially 
the Emperor’s ill wishers; for they whispered that this accident portended the 
Emperor’s death. <…>”42

In this part of the text, the way Anna sequenced the events is of prime 
importance: aft er the birth of John’s children, on their return to the capital, a 
statue of Constantine the Great, the founder of the city, fell and broke. Th is part 
of the narrative gives an impression of a bad omen that immediately followed 
the birth of John’s twins. Th is way, Anna provided the story of the birth with 
an important “miraculous” event indispensable for every basilikos logos. Anna’s 
rhetorical mastery in this case shows clearly how she used a miraculous but 
also a“bad omen” not to favour John’s twins through the form of basilikos logos, 
but to scorn them through the form of psogos, that is, the rhetoric of blame.

passim and Stanković 2011, passim. On the importance of history for Anna Komnene see 
Vilimonović 2014, 22–36

40 She used other forms instead – Vilimonović 2014
41  Th e rise of the Komnenian oikos started as soon as they became “Constantinopolitans”. Re-

lations with clients and kinship they made in the capital were crucial for their subsequent 
rise and for the success of their establishment on the imperial throne. See Stanković 2006, 
passim. 

42 Alexias 2001, XII 4,5 (56.60), 370
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CONCLUSION

Th e three chosen examples off er a new and conceivable approach towards 
Anna Komnene’s “history”, which appears to be rather a mixture of genres43 and 
a compound of diff erent narratives. Its literary and rhetorical complexity calls 
for another sort of approach which would include a necessary contextualisation 
of separate narrative units, and the understanding of the way Anna structured 
her text. Sometimes, only a sequence of narrative “images” would reveal the 
hidden meaning of the text, and bring Anna’s conveyed political messages to 
the surface. Anna’s rhetoric of praise and blame presents the crucial element 
for understanding her composite work which can be defi ned as history only 
in terms of a personal history. Th e intent and purpose of the work lead to the 
conclusion that it was composed to prevent Anna’s personal history, or rather, 
her political manifesto, from falling into oblivion. For us, a new way of inves-
tigating Anna’s written message that calls for a complete deconstruction of her 
narrative is of prime importance in order to decode the crucial elements of the 
Alexiad’s metanarrative.

List of references
Sources
Alexias (2001): Annae Comnenae Alexias, eds. Diether R. Reinsch and Athanasios 

Kambylis, Berlin and New York: Walter de Gruyter
Men. Rhet. (1981): Menander Rhetor, ed. D. A. Russell – N. G. Wilson, Oxford

Bibliography
Buckler, Georgina (1929): Anna Comnena: A study, Oxford 
Frankopan Peter: Kinship and the distribution of Power in Komnenian Byzantium, HER 

495, 1–34
Gouma-Peterson, Th alia (2000), Gender and Power: Passages to the Maternal in Anna 

Komnene’s Alexiad, in: Th . Gouma-Peterson (ed.), Anna Komnene and her Times, 
New York-London, 107–124

Hatzaki, Myrto (2009): Beauty and the Male Body in Byzantium, Palgrave Macmillan
Kaldellis, Anthony (1999): Th e Argument of Psellos’ Chronographia, Leiden:Brill 
Kambylis, Athanasios (1975): Zum ‘Programm’ der byzantinischen Historikerin Anna 

Komnene, Athens, 
Krallis, Dmitris (2012): Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Ele-

venth-Century Byzantium, Arizona

43  For the question of genre and literary aspect of Anna Komnene's work see Reinsch 2000, pas-
sim; Ljubarskij 2000, passim; and Anna's rhetoric of lament Quandahal-Jarratt 2008, passim; 
Neville 2013, passim; Vilimonović 2014, 124–140



LARISA VILIMONOVIĆ: Observations on the Text and Context of Anna Komnene’s Alexiad

57

Laiou, Angeliki (2000), Introduction: Why Anna Komnene?, in: Th . Gouma-Peterson 
(ed.), Anna Komnene and her Times, New York – London, 1–14

Lauritzen, Frederick (2013): The Depiction of Character in the Chronographia of Mi-
chael Psellos, Brepols

Leib, Bernard (1958): Les silences d’Anne Comnène, Byzantinoslavica 19, 1–10.
Lemerle, Pol (1977): Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris
Ljubarskij, Jakov (2000): Why is the Alexiad a Masterpiece of Byzantine Literature?, in: 

Th . Gouma-Peterson (ed.), Anna Komnene and her Times, New York – London, 
169–187

Magdalino, Paul (1993): Th e Empire of Manuel I Komnenos (1143–1180), Cambridge 
Magdalino, Paul (2000): Th e Pen of the Aunt: Echoes of the Mid-Twelft h Century, in: 

Th . Gouma-Peterson (ed.), Anna Komnene and her Times, New York-London, 
15–43

Magdalino, Paul (2003): Th e Porphyrogenita and the Astrologers: A Commentary on 
Alexiad VI.7. 1–7, in: Porphyrogenita: Essays on the History and Literature of 
Byzantium and the Latin East in Honor of Julian Chrysostomides, Aldershot, 
15–31

Magdalino, Paul (2007): Occult Science and Imperial Power in Byzantine History and 
Historiography (9th–12th centuries), in: P. Magdalino – M. Mavroudi (eds.), Th e 
Occult Sciences in Byzantium, Geneva, 119–162

Neville, Leonora (2012): Heroes and Romans in Twelft h-Century Byzantium. Th e Mate-
rial for History of Nikephoros Bryennios, Cambridge

Neville, Leonora (2013): “Lamentation, History and Female Autorship in Anna Komnene’s 
Alexiad”, Greek, Roman and Byzantine Studies 53.1, 192–218 

Orlov, Larisa (2012): Anna Comnene – autobiographical notes, in: Byzantine World on 
the Balkans, II, Belgrade: Institute for Byzantine Studies, SASA, 349–364

Quandahl, Ellen – Jarratt, Susan 2008, “To Recall Him... Will be a Subject of Lamenta-
tion”: Anna Comnena as Rhetorical Historiographer, Rhetorica 26, 3, 301–335

Reinsch, Diether Roderich (1990): Zum Text der Alexias Anna Komnenes, JÖB 40, 
233–268

Reinsch, Diether Roderich (1996): Zur literarischen Leistung der Anna Komnene, Up-
sala, 113–125

Reinsch, Diether Roderich (1998): Die Zitate in der Alexias Anna Komnenes, Σύμμεικτα 
12, 63–74 

Reinsch, Diether Roderich (2000): Anna Komnene, Eine Gebildete Frau in Byzanz, Ber-
lin, 159–174

Simpson, Alicia (2013): Niketas Choniates: A Historiographical Study, Oxford
Stanković (forthcoming): John II Komnenos Before the Year 1118, in: A. Buccossi-A. 

Rodrigues Suarez (eds), In the Shadow of Father and Son: John II Komnenos and 
His Reign (Ashgate), Aldershot. 



BIG V (2014) 43–58

58

Stanković, Vlada (2006): Th e Komnenoi in Constantinople (1057–1185). Th e Evolution 
of a Ruling Family, Belgrade (in Serbian)

Stanković, Vlada (2007): Nikephoros Bryennios, Anna Komnene and Konstantios Dou-
kas. A story about diff erent perspectives, BZ 100–1 (2007), 169–175

Stanković, Vlada (2010): Th e Preface to Nikephoros Bryennios’ Material of History, ZRVI 
47, 137–148 (in Serbian) 

Stanković, Vlada (2011a): Comnenian monastic foundations in Constantinople: ques-
tions of method and historical context, BIG II, 47–73

Stanković, Vlada (2011b): Lest we forget: History writing in the Byzantium of the Kom-
nenoi and the use of memories, Memory and Oblivion in Byzantium, A. Milanova 
– V. Vatchkova – Ts. Stepanov (eds.), Sofi a 2011, 59–65

Takács, Sarlota (1976): Oracles and Science: Anna Comnena’s Comments on Astrology, 
BF 23, 35–44

Vilimonović, Larisa (2014): unpublished PhD dessertation Strucure and features of 
Anna Komnene’s Alexiad – Emergence of a personal history (in Serbian)

Лариса Вилимоновић

РАЗМАТРАЊА О ТЕКСТУ И КОНТЕКСТУ АЛЕКСИЈАДЕ 
АНЕ КОМНИН

Алексијада Ане Комнин представља у жанровском погледу једно комплексно 
дело, што изискује нужну потрагу за новим приступима њеном изучавању. 
Најзначајнији метод представља деконструисање и тумачење Аниног наратива, 
као и издвајање метанаратива, односно „велике приче”. 

Начин на који је Ана структурисала свој текст пружа подстицај за 
преиспитивање старих приступа и отвара нове могућности, због чега смо овакав 
приступ искористили на примеру три веома значајне епизоде Алексијаде – вест 
о смрти Ане Даласин, рођење Алексијеве и Иринине деце и рођење Јованових 
близанаца. Ове, наизглед неповезане приче заједно припадају једном истом 
метанаративу који је заправо Анина лична прича, односно њена лична историја 
о њеном царском праву и неоспорном, двоструком, легитимитету. Наизглед 
успутне вести, управо по свом месту у тексту, и према догађајима који следе у 
нарацији, показују да служе у сврхе преношења порука, не само путем отворених 
исказа, већ и путем изгледа самог текста и Аниног начина слагања „наративних 
слика”, односно наративних целина.

Један другачији и посве нови приступ, који служи да се разуме идеолошка, 
а не само историјска позадина дела, подразумева тумачење Алексијаде и као 
ремек-дела византијске књижевности, што износи у први план истраживања 
Анин реторски израз и њен аутобиографски дискурс.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВОЈНЕ УЛОГЕ ЗАНАТЛИЈА 
У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ*

Током периода мира, главна улога занатлије сводила се на рад у 
сопственој професији и извршавање одређених обавеза, а његов значај 
почивао је на његовој функцији произвођача. Међутим у случају рата, 
немирног времена или у појединим околностима, занатлија је стицао и 
додатну- војну функцију, како у оквиру војске владара или господара , тако 
и у случају одбране свог утврђеног боравишта. У оквиру таквог контекста 
у раду се разматра неколико питања везаних за улогу занатлије у рату, 
маршу, током опсаде и одбране града.

Кључне речи: занатлија, војска, опсада, одбрана, средњовековна Србија.

Key words: craftsmen, army, siege, defense, medieval Serbia.

Улога и значај занатлије средњовековне епохе почивали су на чиње-
ници да је, захваљујући посебним знањима и вештинама, обављао подјед-

∗  Рад настао као резултат истраживања на пројектима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: Средњовековне српске земље (13–15. век): Политички, привредни, 
друштвени и правни процеси евиденциони бр. 177029 и Етногенеза Срба у средњем веку: 
Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета 
материјалне културе са аспекта аналитичке хемије евиденциони бр. 47025.
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нако важне функције како у миру, тако и током рата. У мирнодопском 
периоду, главна улога занатлије, сводила се на бављење занатом, и извр-
шавање одређених обавеза, а његов значај почивао је на функцији про-
извођача, који је намиривао различите потребе свог господара, или пак 
потраживања тржишта.1 Међутим у случају рата, похода, као и при-
ликом опсаде или одбране града, занатлије су, према правилу, до-
бијале додатну – војну функцију, у армији господара или у одбрани 
свог утврђеног боравишта.2

Прве податке о словенским занатлијама као пратиоцима војске, бе-
леже византијски извори. Они их углавном помињу као техничку испомоћ 
у аварско-словенским походима, заслужну за прелазак воде. О вештини 
словенских занатлија у овом раном периоду, сведочи и помен словенског 
израђивача ратних машина на бојном пољу испред опседнутог Солуна, 
који налазимо у другој књизи Чуда Св. Димитрија.3

У складу са развојем технологије и техника рата, у феудалној српској 
војсци занатлије су чиниле посебно организован одред у оквиру неборбе-
них јединица, које су се кретале попут коморе, као део помоћних трупа – 
лако наоружане пешадије и стрелаца (зависни сељаци и власи), као трећи 
род војске – по правилу иза пешадије и коњице. Типичан занатски одред 
чинили су припадници разних струка, међу којима се по значају обично 
издвајају делатници грађевинарске и ковачке вештине, неопходни ради 
форсирања терена, опсаде града, израде или поправке оружија, те других 
потреба, попут поткивања коња.4

Делимичан увид у разноликост струка, као и у функције и вештину 
једног таквог занатског одреда, допушта опис инжењерије Стефана Ла-
заревића, сачуван у позном препису хронике династије Тимур Ленка на 
персијском језику, који се својевремено налазио у библиотеци у Самар-
канду, а чији испис је делимично сачуван у путопису Косте Мандића.5 

1  У новије време о занатству и обавезама занатлија: Фостиков 2012, 105–126;. Фостиков 
2013, 51–69, са старијом литературом.

2 Спремић 1994, 579.
3 Curta 2004, 524. О другој књизи Чуда св. Димитрија, видети: Bali 2012, 151 и даље.
4  Veselinović 1994, 389; Веселиновић 1995, 156, 161–162; Lepage 2005, 121. Добар пример за 

улогу занатлија у рату даје Константина Михаиловић из Островице при опису градње 
Јени Хисара: Цар Мухамед, сакупивши војску, правио се ако да хоће да крене на Карамана 
и узео је са собом мајсторе, дрводеље, фарбаре(зидаре), коваче, кречаре, друге разноврсне 
занатлије са свим алатом који је коме био потребан; видети Михаиловић 1959, 32. 

5  Испис је исти забележио према усменом преводу тадашњег хоџе, управника библиотеке 
и старина у Маузолеју Гур Емир-а и који му је персиски истумачио помоћу руског језика. 
Мандић 1928, 401–402. Према истом рукопису након битке код Ангоре, веште занатлије 
као и сви они вешти неком послу, попут људи од пера су у складу са Тимуровом полити-
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Након Ангоре Тимур је, према подацима ове хронике, у заробљеништво 
повео и седамдесет неимара и мајстора друге руке, од којих К. Мандић 
бележи имена двадесет шесторице и екскурсе који се односе на два врсна 
неимара, као и двојицу израђивача коване коњске опреме.6 Иако занати 
двојице неимара остају непознати услед чињенице да сам аутор користи 
овај балкански турцизам арапског порекла приликом дефинисања њи-
ховог занимања7, свакако да су се и у овом одреду, као и у инжењерији 
осталих владара и господара, налазили, сем градитеља каменом, још и 
обрађивачи дрвета – дрводеље – тесари и седлари, те неке друге занат-
лије неопходне за ратне потребе, као и поједини делатници других струка 
важних за задовољавање свакодневних потреба.8

По ком принципу су занатлије, осим према вештини, биране баш у 
инжењерију господара или владара није познато. Да су заиста били изу-
зетно вешти, сведочи и податак да су управо због свог знања поједини 
мајстори из одреда Стефана Лазаревића остали трајно у заробљеништву 
Тимурових наследника, а један од њих је чак изгледа био и главни мајстор 
на украшавању познате Тимурове џамије.9 Вероватно да су, бар у почетку, 
своје место у феудалној војсци и занатлије налазиле у складу са принци-
пима феудалне мобилизације,10 да би касније, поједини мајстори можда 
били унајмљивани за одређени посао, исто онако према уговору, као што 
су радили и за војну индустрију.11

Осим као пратиоце војске у покрету, у рату или као опсаднике града, 
занатлије налазимо и као чинилац при одбрани утврђених насеља, најпре 
у функцији техничке испомоћи, попут поправке оружја. Још стари ви-
зантијски приручник за опсаде саветовао је окупљање ових делатника 

ком задржавани у заробљеништву. Ове занатлије учествовале су у изградњи и занатству 
Самарканда. Fischel 1952, 102. О градитељству Самарканда: Dickens 1999.

6  Чиниле су га занатлије из Новог брда (2), Србања (1), Бориковца на Ибру (1), Призрена 
(1), Топлице (1), Дебра (1), Скадра (2), Гостиња (2 – два брата), Лимског градца (2 – мајс-
тор и синовац), Крушевца (1), Зетског градца (1), Голубика (1), Лесковца (1), Плава (1), 
Скопља (2), Бобовца (1), Слатине (1), Старог селишта (1), Гостивар (2 – мајстор и пасто-
рак). Мандић 1928, 402; Грковић 1981, 95–96; Nikolić 1982, 27–28; Спремић 1994, 52. 

7  Неимар је могао да буде назив за припадника градитељске струке, архитекту, инжињера. 
Škaljić 1966, 500. Видети изнад, нап. бр. 4.

8 Lepage 2005, 121.
9 Мандић 1928, 402; Dickens 1999. Видети изнад и нап. бр. 4.
10  Није познато да ли су након војних реформи деспота Стефана установљена и нека 

правила мобилизације занатлија.
11  Тако српски владари позивају на уговор запошљавају и дубровачке тополивце (касније 

тзв. бомбардијер). Први помен таквог ангажмана је уговор Дубровчанина Милоша 
Радославића и кнеза Лазара, склопљен 1386. на годину дана и за плату од 200 перпера. 
Динић 1934, 83–84; Веселиновић 1995, 197, 199. Видети и даље.
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ради одбране града.12 Значај и улога занатлије током одбране, не само 
да је зависио од улоге и места његовог рада, већ се мењао упоредно са 
променом структуре ограђеног насеља. Тако, у једном тренутку, и занат-
лија, као грађанин13, добија улогу браниоца сопственог насеља приликом 
опште мобилизације услед ванредног стања или опсаде града. Ове градске 
милиције временом добијају значајно место у средњовековном начину ра-
товања. О њиховој спремности драгоцене податке нам даје Енеја Силвије 
Пиколомини, будући папа Пије II, говорећи о немачким градовима 15. 
века. Он истиче да ратну опрему имају и сви грађани, који спремно реа-
гују на позив, додатно хвалећи њихово руковање оружјем14 

За нас је посебно значајан пример одбрамбеног система установље-
ног у Дубровнику. О месту и улози градског занатлије у оквиру поменутог 
система сведоче подаци везани за организацију децена, одреда од по десет 
људи, који су били организовани по градским четвртима – сестеријама 
(Пустијерна, Св. Марија, Св. Петар, Кастел, Св. Влахо и Св. Никола). Де-
цене су представљале неку врсту народне војске, чији је главни задатак 
био вршење ноћне страже и чување тврђаве Ловријенац. У њих су били 
уписани сви дубровачки племићи и пучани а на челу су им се налазиле 
старешине, које су полагале заклетву и добијале капитулар са дефиниса-
ним личним обавезама, као и обавезама сваког појединог члана. Ове војне 
јединице су биле подељене према друштвеном статусу својих припадника 
на племићке и пучке. У оквиру пучких децена организовани су пунолетни 
припадници различитих заната. Тако су се 1359. године на челу четири 
пучке децене самострелаца налазили Живко кројач, Радоје златар, Русин 
кожар и Цветко кројач.15 

Занатлије задржавају значајну улогу у одбрани Дубровника и у кас-
нијем периоду, о чему пише Филип де Диверсис у 15. веку. Према његовим 
речима, у случају ванредних ситуација, чување градских врата и њихова 
управа препуштани су пучанима занатлијама. Исти аутор истиче и да су 
„занатлије, особито богатије” биле потребне да ради рата „подмирују пот-
ребе бораца и бранилаца града”. Описујући њихово место у процесији св. 
Влаха, де Диверсис каже како наступају иза сељака и морнара као они 
„који ће бдјети над чувањем града”.16 

12 McGeer 1999, 126.
13 Chandler 2013, 108–152. 
14 Chandler 2013, 114
15  Дубровачке децене су организоване по угледу на млетачке, што је и разумљиво обзиром 

да се Дубровник у време њиховог формирања налазио под млетачком влашћу. Petrović 
2013, 187–188.

16 De Diversis 1440, 40, 47, 49, 59.
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Слично као у Дубровнику и у српским градовима на приморју 
постојао је организовани систем градске одбране. Посредне податке о 
градској стражи налазимо у Статуту града Котора. На основу више чла-
нова може се закључити да су сви становници града са статусом грађана, 
међу којима и занатлије, имали обавезу да учествују у стражарењу. Тако 
су од ове обавезе на две године били ослобођени они који су би се наста-
нили у граду (чл. 225). Заједно са данком, чување страже је спадало у анга-
рију – терет који су подносили сви грађани комуне. Не постоје правила о 
томе како се та дужност распоређивала на грађане, али постоје стриктна 
забрана да стражари, користећи ноћ, врше крађе. Овај преступ је строго 
кажњаван одсецањем десне руке (чл. 108). С друге стране, високе новче 
глобе за кретање градом (чл. 94) и држање отворених крчама (чл. 95) на-
кон трећег звона, које су делом припадале и ноћним стражарима, чинили 
су да овако организован систем градске страже буде јемство сигурности у 
граду. Истовремено, територију изван градских зидина су чували сељаци, 
који су колективно одговарали за сваку штету учињену на простору који 
им је поверен.17

Обавеза чувања града падала је и на занатлије у унутрашњости срп-
ских земља. Они су, као и остали градски становници, имали обавезу гра-
добљуденија. Овом општом обавезом давања страже у утврђењима били 
су оптерећени становници градова и припадајућих жупа. Подаци о њој су 
оскудни и углавном су нам доступни преко имунитетских формула ма-
настирских даровница. О градозиданију и градобљуденију као обавезама 
градског становништва, у које су свакако спадале и занатлије, говоре по-
веље Лазара и Вука Бранковића издате Дубровчанима 1387. године. Пре-
ма овим повељама, обавезу зидања и чувања Новог Брда имали су само 
они Дубровчани који су се забаштинили у овом граду.18 У документима из 
каснијег периода, наилазимо на дубровачке трговце који учествују у од-
брани Новог Брда као стрелци опремљени самострелом.19 У истом граду 
помиње се, у вези градске топографије, и порта шустера, која би се могла 
везати, сем за груписање и бројност тих делатника, можда и за поделу на 
квартове у систему контроле и одбране града.20 Ова веза између безбед-
ности града и организације гилди присутна је у градовима западне Евро-
пе, као што је Болоња или немачки градови, где је милиција организована 
управо по гилдама и квартовима.21

17 Antović 2009, 45, 186, 192, 244.
18 Младеновић 2003, 191–200; Шуица 1999, 125; Бубало 2004, 149.
19 Динић 2003, 607–608.
20 Динић 1957, 69.
21 Nicolle 2002, 11. Попис давања гилди Ростока 1450: Chandler 2013, 114– 116.
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Већина занатлија укључена у безбедносни систем учествовала је у 
војним операцијама у оквиру пешадије. Знатно мањи број њих, и то оних 
богатијих, заједно са другим богатим грађанима, могао је да буде и део 
градске коњице.22 Такође, са успоном ратних машина и појавом ватреног 
оружја, поред пружања техничке испомоћи у оквиру већ поменутих по-
моћних јединица, занатлије су, бар у почетку, руковале и ратним оруђима, 
као и различитим справама. 

Приликом разматрања улоге занатлија у оквиру феудалне војне ор-
ганизације, неопходно је истаћи и да се, у складу са милитарном основом 
средњовековног друштва, временом успоставио слој, условно речено, вој-
них занатлија. Највећи део ових занатлија је задовољавао потребе посаде 
утврђења и то пре свега у оружју. Ови мајстори оружари живели су и 
привређивали у градским насељима и селима израђујући оружје које је 
било потребно припадницима различитих категорија војске, као и оружје 
које су одрасли мушкарци носили ван војних формација.23 Тако су у вр-
меме османског освајања 1455. године, у Новом Брду забележени, између 
осталих занатлија, и двојица топчија, пет замберекџија и по један пушкар, 
сабљар и стрелар. Ове занатлије оружари могли су вршеити значајне 
функције у оквиру градских насеља. Примера ради, у Србреници је 1453. 
године судио Видосав сабљар.24 У Сребреници су још забележени и бали-
стар, мачар, лукар, самострелар.25 У селима је највише било лукара, стре-
лара, мачара и штитара. Организујући занатлије разних специјалности 
на својим властелинствима, феудални господари су испуњавали обавезу 
опремања војске. На већим властелинствима постојала су посебна насеља 
која су се бавила израдом појединих врста оружја.26 Нека од њих су тако 
добила и своје име. То је случај са селима Строци (у околини Дечана, у 
Дреници и код Пирота), Стрелари, Стрелица, Копљари (у околини Гњи-
лана и код Крагујевца), Тоболац, Тулари, Штитари, Штитар, Штитарица, 
Брње, Брњица, Забрње, Брњак, Копјари, Копјевићи...27 Судећи према пода-
цима сачуваним из каснијег османског периода, можемо претпоставити 
да су њихови становници уживали, и у доба Деспотовине, извесне пов-
ластице у замену за израду оружја. Тако су, током 16. века, становници 
села Стрелар, који су сваке године израђивали по 30.000 стрела, прво за 

22 Chandler 2013, 116.
23 Petrović 2013, 19.
24 Спремић 1994, 579.
25 Ковачевић-Којић 2010, 61, 177, 191.
26 Веселиновић 1995, 195.
27 Шкриванић 1957, 173.
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потребе тврђаве Козник, а касније Смедерева, били ослобођени давања 
харача, спенџе, ушура и диванских намета.28 

Поред поменутих занатлија оружара, у оквиру слоја војних занат-
лија издвајају се они који, захваљујући свом знању и вештини, постају 
својеврсна елита ове врсте делатника. Међу њима се, у средњовековној 
Европи, најпре издвајају архитекте – мајстори фортификације (magister 
carpentarius, magister cementarius), који су пројектовали фортификационе 
објекте и радили на изградњи система одбране.29

У средњовековној Србији изгледа да су такви зналци добијали титулу 
протомајстора од самог владара. Судећи бар према помену протомајстора 
Георгија, ове занатлије су учествовале и у изради сакралних здања.30 Као 
посебна врста оружарског заната, јавља се и израда опсадних справа чији 
се делатници називају инжењерима (magistri ingeniarii). У зависности од 
улоге, исти су се делили на оне који су опсадници – ingenator, machinator; 
на оне који имају дефанзивну улогу – attiliator, artillator. Коришћење оп-
садних справа, као што је већ поменуто, Словенима је било познато још 
од раног средњег века. Приликом опсаде Солуна они су користили све 
тада познате врсте опсадних справа као што су балисте, корњаче, висо-
ке летвице са точковима, справе за бацање ватре, стрела итд. Традиција 
опседања утврђења уз помоћ опсадних справа настављена је и у каснијем 
периоду. Тако је краљ Бодин употребио разноврсне опсадне справе при-
ликом опсаде Дубровника. Из дела Мавра Орбина сазнајемо и да је захум-
ски кнез Мирослав, брат Стефана Немање, опсео Дубровник са посебним 
справама. Ове справе се помињу и у хроници Дубровчанина Растића, али 
без подробнијег описа.31 

Међу последњим специјализованим зналцима из области војне тех-
нике, јављају се они задужени за артиљерију. Употреба ватреног оружја у 
средњовековној Србији први пут је посведочена приликом напада кнеза 
Лазара на Николу Алтомановића 1373. године. Тада је, према речима Мав-
ра Орбина, кнез Лазар тукао Ужице, у које се склонио Никола, различитим 
средствима, а највише огњем, те је тако противника натерао на предају. 
Употреба првих топова у српској војсци у овом периоду разумљива је, 
обзиром да се ова врста оружја почела израђивати у Дубровнику читаву 
деценију раније. Већ 1386. године у Србију је стигао Милаш Радославић, 
дубровачки стручњак за израду топова. Он се уговором обавезао да ће 
годину дана израђивати у Србији балисте и бомбарде за награду од 200 

28 Amedoski 2011, 9.
29 Rogers 2010, 22–24.
30 О промајстору Георгију: Фостиков 2013, 56–57, 60–64, са старијом литературом.
31 Шкриванић 1957, 117–119.
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перпера. У каснијем периоду, топове су израђивали домаћи мајстори-ко-
вачи, док су се увозили само барут, сумпор и шалитра.32

Свакако, милитарно друштво утицало је и на милитаризацију за-
ната, као и истицање појединих занатлија. Војни неимари и делатници 
оружарских професија богато су награђивани, како титулом главног 
мајстора, тако и у новцу и поседима.33 Обзиром да су стручњаци, који су 
познавали ратне справе и фортификацију, били доиста тражени, често су 
се селили и ступали у службу појединих владара и градова. Такође, влада-
ри и феудални господари су их, као значајна лица, могли упућивати и као 
испомоћ у оквиру савеза. Такву помоћ у зналцима, Урлих Цељски је, сре-
дином 15 века, упутио Стефану Вукчићу Косачи.34 Иако ретки и фрагмен-
тарни извори не допуштају ширу анализу питања бројности и делатности 
таквих инжењера на тлу средњовековне Србије, градитељска активност и 
сложеност фортификација, свакако да упућују на рад стручњака.35
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Aleksandra A. Fostikov, Vladeta M. Petrović

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MILITARY ROLE OF 
ARTISANS IN MEDIEVAL SERBIA

During the period of peace the main role of artisan was to practicing of his 
profession and performs certain duties, and his signifi cance was based on his producer 
position. However in the event of the war, rough time or in some extraordinary cir-
cumstances craft smen received an additional – military function, within his ruler or 
master army, and in the case of the defense of his own residence. Th erefore the paper 
discusses a few issues regarding the role of the artisan in war, campaign and during the 
siege and defense of the city.
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ЦРКВА ХРИСТА СПАСИТЕЉА (ДОМ СПАСОВ) У ЖИЧИ 
И СРПСКА ЦРКВА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ*

У средњем веку су опште друштвене и политичке околности 
условљавале фазе развоја Српске цркве. Премештање њеног средишта 
након 1292. године из цркве Христа Спаситеља – Жиче у хвостански метох 
код данашњег града Пећи био је сложен подухват. Промене су обухватале и 
реорганизацију епископалног уређења. Између осталог, 1316–1317. године 
у долини Западне Мораве је Жичкa епископијa делимичнo замењена 
Градачком. Указује се на још неке важне пратеће појаве из прошлости два 
средишта Српске цркве, као и историје Градачке, Кончуљске и Хумске 
епископије, те историјске географије западне Србије.

Кључне речи: Жича, катедрална црква, епископија, архиепископија, Пећка 
патријаршија, Градачка епископија.

Key words: Žiča, Cathedral Church, Episcopy, Archbiscopy, Patriarchat of Peć, 
Episcopacy of Gradac.

Архиепископски храм Христа Спаситеља, сада познат једноставно 
као манастир Жича, од давнина привлачи пажњу различитих истражива-

*  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије: Насеља и становништво српских земаља у 
позном средњем веку (XIV–XV век), (ев. бр. 177010).
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ча и знатижељника.1 Оснивање Српске цркве условило је стварање нових 
епископских седишта у оквиру државе синова Стефана Немање. Испр-
ва је било једанаест епископија: Рашка, Липљанска, Призренска, Хумска, 
Зетска, Хвостанска, Будимљанска, Дабарска, Топличка, Моравичка и Жи-
чка. Дакле, од 1220. године у Дому Спасовом се, поред архиепископске, 
истовремено налазила и столица посебне епископије под управом архи-
епископа.2 Посебан епископ за Жичку епархију у том раздобљу није ни 
хиротонисан, док је у богослужбеним обредима помињано само име ак-
туелног архиепископа. Поред тога, извесне канонске препреке спречавале 
су да у једном месту столују два архијереја.3 Посебан Жички епископ није 
ни могао бити именован док је у Храму св. Спаса стално столовао архи-
епископ. Тако је он истовремено био и поглавар Српске цркве и обласни 
епископ. На сличан начин је Охридском епископијом руководио тамо-
шњи архиепископ. Овакво понављање није необично када се узме у обзир 
снажно деловање Охрида у северним српским земљама током XI и XII ве-
ка.4 Нема пуно појединости о животу у Жичи првих деценија постојања. 
Сава I пратио је духовне подвиге свог ученика Арсенија и, желећи да га 
предодреди за наследника, поставио га је за еклисијарха „велике цркве 
Дома спасова”.

У том погледу Жича је подсећала на престоничку Свету Софију 
под непосредним надзором цариградског патријарха.5 Постаје јасно да 
су искуства из два древна средишта пренета у новоосновану заједницу 
хришћана.

Иако се не помиње ни у једном попису епископија Српске црк-
ве, захваљујући Жичкој повељи у историографији је прихваћено 
постојање Жичке епископије.6 Епископска организација Српске црк-
ве у средњем веку најсвеобухватније је представљена пописима епис-
копија и игуманија сачуваних у кратким записима или повељама срп-
ских владара.7 Такви спискови сачувани су у повељи краља Милути-

1 Мелцер - Павловић - Аћимовић 1998, 3–124.
2 Јанковић 1985, 30–31.
3  По канонима архиепископско, митрополитско и партијаршијско звање су потицали од 

епископског као највишег чина у црквеној хијерархији. Ти достојанственици нису по-
себно хиротонисани и суштински су били епископи. в. Милаш 1902, 370–385.

4 Калић 2007, 197–208; Крсмановић 2012, 28–29. 
5 Пећка патријаршија, 21–22 (Ћирковић, С.).
6  Законски споменици, 571–575; Живковић 1985, 38–39. О овим актима и: Суботић 2006–

2007, 51–58; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 89–95, 545–546.
7 Ћирковић 2001, 199–211.
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на Хрусијском пиргу8, Светостефанској хрисовуљи9, Фалсификованим 
повељама о „улијарима”10 и у два записа на Крушедолскoм рукопи-
су Синтагме Матије Властара из 1453. године.11 Иако је настао много 
касније у односу на описиване догађаје, последњи извор је насловљен
Хрисовуљ самога Св. Саве12 и заправо бележи попис епископија са по-
четка XIII века. Изостају Жичка, али и Липљанска и Призренска епис-
копија, иако су сасвим извесно улазиле у српски државни и црквени 
оквир. Одступање је образложено тиме да је Охридска метропола оп-
равдано бранила своја права над две старе епископије са југа тадашње 
Србије.13 Међутим, тиме није објашњен изостанак Жичке епископије.
Охридска архиепископија могла је оспоравати и право на посебну сто-
лицу српске цркве, смештене у Жичи. Уз то, изостанак архиепископског 
седишта може се правдати становиштем да су овде приказана само „места 
епископом српским”, како је изричито насловљен текст.14

Прошлост Жичке епископије у периоду од 1220. године до владави-
не краља Милутина већ је аргументовано размотрена у историографији.15 
Жичка повеља открива да су територију ове епископије чиниле следеће 
жупе: Крушилница, Морава, Борач, обе Лепенице, Белица, Лугомир, Ле-
вач, Расина и Јехолашница.16 Њихова убикација потврђује да се углавном 
ради о заокруженој географској целини у околини Жиче.17 Већина жупа 
је названа по долинима истоимених река, или се ради о познатијим гео-
графским подручјима. Није до краја усаглашена административна при-

8  Monumenta Serbica, 60; Ћирковић 1991, 59. Ново издање оснивачког акта Хрусије 
из 1302. године у: Оснивачка повеља краља Милутина, 19–24; Зборник средњовековних 
ћириличких повеља, 361–379, 405–407, 435–445, 515–517.

9  Светостефанска хрисовуља, 10; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 455–469, 
471–475.

10  Стари српски хрисовуљи, 24; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 531–543. 
уп. Ћирковић 1991, 57.

11  Стари српски записи и натписи, 93–94; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 
477–478. 

12  Текст записа гласи: hrisovÚlý samago svetago Savÿ i brata ego prývovän’~anago kralà Stefana, 
mästa episkopomþ srbskÿmý: Ēa÷Ē zet’ski, Ēv÷Ē ra{kÿi, Ēg÷Ē hvostýnskÿ, Ēd÷Ē hlýmýskÿ, 
Ēe÷Ē topli~kÿ, Ēœ÷Ē bÚdimskÿ, Ēz÷Ē dýbýrýskÿ, Ēi÷Ē moravi~kÿ. в. Стари српски записи 
и натписи, 93; Списи Св. Саве, 196. 

13  Изгледа да се овај спор стишао већ у првим деценима XIII века. в. Ћирковић 2001, 200;
Алексић 2011А, 94–95; Станковић 2012, 111–118.

14 Стари српски записи и натписи, 93–94; Ћирковић 2001, 200–201.
15 Јанковић 1985, 30–31; Ћирковић 2001, 200–202.
16  Законски споменици, 572–573; Живковић 1985, 38–39; Зборник средњовековних ћири-

личких повеља, 89–95.
17 Шкриванић 1952–1953,148–149 и карта 1; Благојевић 1983, 74.
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падност жупе Морава, са седиштем у Градцу (Чачак).18 Жупе Јелшаница 
(поречје Јошаничке реке), Пнућа (поречје реке Дежевке) и оба Ибра чи-
нили су језгро Рашке епископије, па се стога и даље бранило да у њима 
делују архиепископови протопопови.19 Ова појединост открива део јужне 
границе Жичке епископије. На истоку није прелазила ток Велике Мора-
ве. Покривала је свакако и оба приобаља Западне Мораве, а на југу до-
лину Расине до обронака Јастрепца и Копаоника, укључујући и долину 
Јошаничке реке. На западу границе одређује међа са Моравичком епар-
хијом. Ишла је од планине Каблара на гребен планине Јелице, а даље на 
југ планином Чемерно и на југозапад развођем Студенице и Моравице и 
обронцима Голије.20 Тако је Жичкој епископији припадао доњи ток Ибра 
до ових планина. Најзападнија села властелинства по Жичкој повељи су 
Бресница, Буковица и Пешчанице, тако да је граница епархије верова-
тно досезала до ових насеља.21 Северна је уједно била и граница српске 
државе у доба Стефана Првовенчаног и његових синова и допирала је 
до планине Рудник и развођа Лепенице и Јесенице, а затим избијала на 
Велику Мораву.22

Област Жичке епископије до 1220. године није била устројена као 
„земља” и није имала стални карактер, за разлику од области неких других 
епископија. Наиме, новоосноване српске епископије су углавном обухва-
тале издвојене географске или политичко-управне јединице. Зета и Хум 
су биле значајне политичке-територијалне целине, а називи Моравичке, 
Хвостанске, па и Топличке епархије пренети су на истоимене „земље”.23 
Пре него што су припале Жичкој епископији, области северно од Западне 
Мораве биле су под Браничевском епископијом, суфраганом Охрида. За 
пределе јужно од ове реке претпоставља се да су изузете из власти Рашке 

18  Жупа Морава је убицирана у области „десне обале реке Западна Морава од Трстеника 
до ушћа Бресничке реке обухватајући део долине Ибра”. в. Шкриванић 1952–1953, 165. 
По другима је смештена западније, тако да је обухватала долину Западне Мораве до 
Овчарско – Каблараске клисуре и улазила у оквире „земље” Моравице. в. Благојевић 
2002, 21. Међутим, како се жупа Морава свакако налазила под Жичком епископијом, а 
уз претпоставку да се овога пута обим „земље” поклопио са надлежношћу Моравичке 
епископије, вероватно није била део „земље” Моравице. 

19 Шкриванић 1952–1953, 165; Живковић 1985, 38–39; Ћирковић 2000, 13.
20  Благојевић 1996, 21–22; Мишић 1997, 139–140. О овим пределима више у: Ћирковић 

2002, 1–5.
21 Живковић 1985, 38–39; Шкриванић 1952–1953, 159.
22 Шкриванић 1952–1953, 148.
23 Мишић 1997, 133–146; Ћирковић 2001, 207.
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епископије.24 Међутим, нема изворних назнака да је њиховим обједиња-
вањем у Жичку епископију касније постигнут заокружени виши ступањ 
управе, односно да је област епископије изједначена са „земљом”.

Треба истаћи разлику између простора Жичке епископије од самог 
властелинства.25 Наиме, поседи властелинства често су се налазили и ван 
оквира истоимене епископије јер су обухватали извесне области под ју-
рисдикцијом других епархија. Хвостанском, Рашком и Зетском еписко-
пу је припадао само део прихода са поседа Жичког властелинства, али 
врховина није изузета јер је представљала вид признања власти локал-
ног архијереја. На посебност Жичке епископије у саставу Српске цркве 
указују и вести о епископским приходима, односно врховини и биру.26 
Жичка повеља снажно наглашава: „а у жупама које су дошле под дру-
ге епископије, да узима протопоп дворски половину бира поповског, 
а оно што је врховина поповска, да од тога не узима протопоп делове, 
него да све то епископ узме”.27 Још већа је разлика у начину наплате суд-
ских глоба са простора ван уже надлежности архиепископа. „Ако су из 
жупа које су под влашћу архиепископије, да узме архиепископија, а под 
влашћу других епископија то да узме епископија једног вола, а другог 
да узме онај који управља”.28 Жичка се, дакле, издваја у односу на ос-
тале епископије. Исто се види и за велико жичко властелинство које је 
од почетка намењено да издржава искључиво цркву Христа Спаситеља.
Поданик властелинства је „архиепископов човек”, што јасно упућује ко је 
заиста био стварни господар људи и поседа.29 

Положај Жиче у Српској цркви се променио услед спољних напада 
крајем XIII века. Дрман и Куделин су 1291–1292. године из суседног Бра-
ничева и Кучева продрли дубоко у унутрашњост српске државе. Тада су, 
између осталог, спалили и овај храм.30 Црква и пратећи објекти су потом 

24  Новаковић 20032, 88. За мишљење да Гружа није улазила у састав Браничевске еписко-
пије у оквиру Охридске архиепископије у XI веку в. Живковић 2004, 175–177. 

25 Грујић 1936, 6–15; Шкриванић 1952–1953, 164–166.
26  Копривица 2012, 120–130, 136–149. Губитак врховине и бира је могао озбиљно да угрози 

рад епископија. в. Повеља краља Стефана Уроша, 8; Повеља краља Стефана Дечанског, 
57. Увид у имовинске прилике у пространој и богатој Призренској епископији пружа: 
Хрисовуља краља Стефана Уроша III, 11–37.

27  Живковић 1985, 38–39. За превод в. Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 112. Постоји 
мишљење да се овај одељак односи на жупе, а не на делове властелинства издвојене из 
матичне епископије. в. Ћирковић 2000, 13.

28  Живковић 1985, 39; Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 118–119; Зборник средњове-
ковних ћириличких повеља, 89–95.

29 Живковић 1985, 39; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 89–95.
30 Узелац 2009, 1–10.
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обновљени и поново живописани. Међутим, последице по црквену орга-
низацију биле су трајније. Седиште српских архиепископа се постепено 
све више премешта у Пећ. Последњи српски архиепископ који је стално 
столовао у Жичи био је Јаков I (1289–1292).31 Од Јевстатија II (1292–1309) 
требало би да су српски црквени поглавари као своју прву или главну сто-
лицу имали Пећ, мада тиме везе Жиче са архиепископијом нису потпуно 
престале.32 

Готово извесно двор архиепископа у Пећи је на прелазу из XIII у 
XIV век делимично издржаван од жичких епархијских и властеоских 
прихода. Српски архиепископи су формално и даље били основни ду-
ховни пастири у неокрњеној Жичкој епископији, иако су се суштински 
међусобно све више удаљавали. Веза са архиепископима је у том раз-
добљу остала довољно јака да посебни епископи нису ни именовани.
Не постоје подаци који би указивали да је у Жичи од 1292. до 1316–1317. 
године деловао неки архиепископов изасланик, мада би се присуство по-
верљивог службеника високог ранга у овом храму могло претпоставити. 
Можда је била под надзором параеклисијарха или париконома, који се 
испрва спомињу и у пећком метоху.33 Осим тога, размере градитељских 
напора у Жичи показују да је први престо св. Саве и даље имао извес-
ну предност. Обимни радови предузимани су већ за време Милутиновог 
краљевања, али нису сви послови брзо и успешно окончани.34 Стога је 
архиепископ Данило II (1324–1337) својим најважнијим задатком сматрао 
да уздиже: „божанствену цркву, коју достојно могу звати дом Спасов, 
мојега владике, архиепископија српска”.35 

Историчарима уметности припада заслуга што се дâ нешто више 
рећи о одликама те обнове.36 Сава Немањић је Жичу, пре свега, смишље-
ним избором мотива и распоредом фресака, обликовао у највећој мери 

31 Данило II, Животи краљева, 244; Узелац 2009, 5.
32  У наосу Жиче, близу југозападног пиластра, окружена фрескама Исуса Христа, Богоро-

дице Страсне и личног архиепископовог заштитника, односно светог ратника Јевста-
тија, било је престо архиепископа. Не само због ове појединости поновно осликавање 
овог дела храма се везује управо за време столовања Јевстатија II. в. Тодић 2000, 117. 
Може се замислити да је убрзо по смиривању стања у земљи обновљен најпре део прос-
тора који је истицао високо достојанство црквеног поглавара. 

33  Пећка патријаршија, 21–22, 229 (Ћирковић, С.). Тиме, свакако, нису довољно објашње-
ни облици надзора и црквеног живота на том простору.

34 Жича, 36–40 (Кашанин, М.); Тодић 1990–91, 25–40.
35  Данилови настављачи, Живот архиепископа Данила Другог, Стара српска књижевност, 

113–114; Суботић 1984, 20; Пећка патријаршија, 72 (Ћирковић, С.);Чанак-Медић – То-
дић 1999, 8.

36  О жичком сликарставу сада и: Војводић 2010, 71–86; Исти 2012, 48–52; Исти 2013Б, 145–153. 
О архитектури сада и: Чанак-Медић 2012, 63–78. 



ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ, МАРИЈА КОПРИВИЦА: Црква Христа Спаситеља (Дом Спасов) у Жичи

77

по угледу на „мајку цркву” у Сиону. Тиме је настојао оправдати настанак 
нове, младе апостолске заједнице хришћана, на чије чело је свесно сту-
пио. Ова упечатљива верско-идеолошка идеја је у основи поновљена и у 
пећким Св. Апостолима, али није напуштена ни током замашних радова 
на обнови Жиче.37 Истовремено, скуп грађевина у Пећи као да испрва 
није дограђиван: „по неком плану ни с намером да дуго потраје”.38 Заокру-
жен је тек под сином и унуком „светог краља”, односно трудом архиепис-
копа Никодима (1317–1324) и његовог наследника Данила.39 Вероватно су 
многи послови одлагани и због честих ратова, насилних смена владара и 
промена духовних поглавара. Стога није необично да је Жича задржала 
истакнуту улогу и сматрана погодним местом за представљање Милути-
нових државничких успеха. Ликовна представа Божићне химне над за-
падним улазом, поред стихире за Бадњидан, садржи и приказ владареве 
посете храму. Краљ Милутин са крстом, симболом вере и победе, у пра-
тњи шесторице великаша приступа архиепископу Сави III (1309–1316) и 
деветочланом збору достојанственика, углавном обучених у богату одеж-
ду живих боја.40 Композиција је упечатљива мешавина поетског виђења 
опште химнографске теме и посебног историјског тренутка. Сусрет ар-
хиепископа и краља са двором вероватно се догодио поводом завршетка 
обнове Жиче, могући хронолошки оквир би могао да буде Божић 1313. 
године.41 За нашу тему је важно сазнање да при крају Милутинове влада-
вине Жича није била претворена у празну или напуштену љуштуру, већ 
да је била у жижи занимања световног и духовног првака у време највећег 
хришћанског празника.

Међутим, црква Христа Спаситеља са бројним поседима и пратећом 
жичком епархијом временом је у извесној мери сведена на додатак новој 
столици Архиепископије. Вероватно се географска удаљеност од Пећи 
током више од две деценије неповољно одражавала на духовни живот у 
долини Западне Мораве. Мрежа села уз путеве само је ублажавала, не и 

37  Тодић 1990–1991, 25–40; Исти, 2000, 109–122. Нови мотиви у Жичи су одраз духа епохе, 
а не назнака општег одступања од изворног сликарског програма. Он је, уосталом, у 
основи поновљен и у Пећи.в. Војводић 2011, 31–47.

38  Данилови настављачи, Живот архиепископа Данила Другог, Стара српска књижевност, 
112; Пећка патријаршија, 71 (Ћирковић, С.).

39  За ово градитељско раздобље в. Пећка патријаршија, 75–114 (Кораћ, В.). 
40  Савини пратиоци свакако нису били свештеници. в. Жича, 36–40 (Кашанин, М.); Тодић 

2000, 119; Војводић 2010Б, 35–78, са сликом фреске на страни 53; Исти 2013А, 247–
266. Милутинов лик је оштећен. Цртежи ове фреске, без назнаке да се ради о краљу у: 
Живковић 1985, 35.

41 Тодић 2000, 119; Војводић 2010Б, 53–54.
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решавала ову недаћу.42 Отклоњена је тек у склопу широке црквене рефор-
ме након окончања грађанског рата, највероватније 1316–1317. године.43 
Тада је свесно смањен простор деловања епископија у старим српским 
земљама, нарочито на Косову и у Полимљу. На новоосвојеним јужним 
територијама под јурисдикцијом Српске цркве од тада делују Скопска и 
Дабарска, на северу Мачванска и Браничевска, а вероватно и Босанска 
епископија.44 Између 1317–1321. године у средишту српске државе осно-
ване су и две нове епископије, Градачка и Кончуљска.45 Простирале су 
се вероватно већим делом на простору угашене Жичке епископије. Пре-
тпоставка је да је долину Западне Мораве преузела Градачка епископија, 
док је Кончуљској припао слив Ибра.46 Таквом поделом две новоустројене 
епископије су углавном смештене у природне оквире. Услед оскудности 
извора није могуће поуздано утврдити границу између нове две епархије, 
посебно што је била постављена у близини Дома Спасова. Међутим, сам 
обим угашене Жичке епископије и то што се и метропола Градачке епис-
копије налазила јужно од Западне Мораве упућује да црква светог Спаса 
ипак није била под Кончуљском епархијом. 

Након оваквог темељног престројавања, жичко властелинство је ве-
роватно издвојено из надлежности Градачког епископа, једне од наслед-
нице Жичке епархије, да би попут оазе у њеним оквирима било једно од 
два седишта српске архиепископије.47 Таквим поступањем се није одсту-
пило од устаљених облика уређења. Промене у Српској цркви започете 
средином XIII в. погодне су за поређење. Седиште Хумске епископије је 

42 Шкриванић 1952–1953, 147–172.
43 О политичким приликама в. Узелац – Радовановић 2013, 601–603.
44  Историја I, 438–439 (Максимовић, Љ.); Ћирковић  1998, 11–19. За Браничевску еписко-

пију в. Антоновић 2006, 17; Мишић 2006, 12, 17. Питање судбине Мачве поново привла-
чи домаће истраживаче. в. Два писма краља Милутина, 12–13, са ранијом литературом. 
Важне белешке и у: Бубало-Митровић-Радић 2010, 326; Стојковски 2013, 38, 57, 122, 
134–138, 171, 174, 258–259.

45  Једино запис на Крушедолском рукопису насловљен Хрисовуљ светога краља Бањског 
и светог Никодима архиепископа српског наводи као последње Градачку и Кончуљску 
епископију. в. Стари српски записи и натписи, 94; Јанковић 1985, 51–54; Ћирковић 
2001, 201–202. 

46  Тиме је долина Ибра коначно црквено устројена. Између 1291–1317. године забележене 
су Ибарска, Звечанска и Бањска епископија. Вероватно је иста епископија привреме-
но деловала у сваком од три седишта. Коначно решење је вероватно пронађено 1316. 
године, када је Милутинова црква св. Стефана одређена за игуманију, а Кончуљска се 
може сматрати наследницом Ибарске епископије. в. Мошин 1976–1977, 304; Јанковић 
1985, 44–46; Јањић 2009, 103–104. 

47  Вероватно је „Велика црква” све време ту имала своје јурисдикционо подручје. в. Пећка 
патријаршија, 174 (Ћирковић, С.).
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из Стона пренето у Полимље, чиме је манастирско добро Св. Апостола 
постало темељ новог епархијског властелинства.48 Манастирска црква је 
подигнута на баштинским поседима великог кнеза Мирослава у Лиму. 
Ова жупа се на југу граничила са жупом Будимљом, где је у Св. Ђорђу 
било средиште Будимљанске епископије.49 За претпоставити је да су две 
суседне области биле под истом, односно Будимљанском, епархијом. Хум-
ска столица је од тада вероватно била екстериторијална у односу на своју 
епархију, односно стављена је у сличан положај као пећка метохија и по-
тоња патријаршија према Хвостанском епископу, односно сама Жича у 
односу на Градачку епископију.

Предуслов за овако приказану међусобну упућеност средишта у 
Жичи и Пећи биле су искључиво институционалне споне. Подаци о бо-
равцима српских поглавара у Жичи са краја XIII и током XV века пот-
крепљују тезу да је овај храм непрекидно остао једно од седишта срп-
ских црквених поглавара. Овакав однос објашњава изостанак формалног 
и потпуног измештања. Било је то раздобље: „премештања појединих 
функција и померања тежишта”.50 Тиме добијају смисао речи Даниловог 
ученика о кретању Стефана Душана против Мађара до места: „званога 
Жича, где се нариче дом Спасов, велика архиепископија српска”.51 Тек је 
уздизањем на ранг патријаршије првенство млађег средишта обезбеђено 
за дуже време. Занимљиво је да испрва Ромеји 1371. године, а потом и 
Дубровчани 1380., односно 1386. године, почињу да користе у модерно 
време веома распрострањен двочлани склоп Пећка патријаршија.52

Извори о томе ништа не говоре, али је за претпоставити да су посе-
ди уступљени Жичи сматрани баштинским и самим тим остали неокрње-
ни без обзира на бројне промене у ткиву Српске цркве. Поред идеолош-
ких разлога, постојала је и практична потреба за чувањем снажних веза 
између два средишта. Без богатог нуклеуса жичког властелинства, чак 
ни временом све бројнији и разноврснији приходи даривани Патријар-
шији не би задовољили нарасле потребе високог клира у Пећи. Посебно 
су биле значајне економске повластице (трговина сољу, ковање новца) и 

48  Повеља краља Стефана Уроша, 3–22; Повеља краља Стефана Дечанског, 51–64; Збор-
ник средњовековних ћириличких повеља, 225–231.

49  Мишић 2012, 39–40. Жупа Лим је била упућена на Немањиног брата баштинским спо-
нама и није била у трајној географској вези са његовом удеоном кнежевином у Хуму.

50 Пурковић 1976, 30; Пећка патријаршија, 227–229, цитат са стр. 22 (Ћирковић, С.). 
51  Данилови настављачи, Стефан краљ, син трећега Уроша, Стара српска књижевност, 

76.
52 Пурковић 1976, 32; Пећка патријаршија, 172 (Ћирковић, С.).
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надлежности у све богатијим градским насељима (Пећ, Будва).53 Начин 
издржавања „Велике цркве” пратио је бурне промене у српском друштву. 
Са друге стране, треба истаћи да су и стари поседи временом углавном 
добијали на значају. У Затону, једном делу жупе Полимље, поред села било 
је и доста засеока, што је свакако својеврсна назнака бурног демограф-
ског развитка.54 За претпоставити је сличан развој на осталим имањима, 
чиме се стиче уопштена представа о изворима прихода српских духовних 
поглавара.

Постоје назнаке да ни након 1316–1317. године Дом Спасов није био 
самосталан манастир. Вероватно због тога није познато име ниједног жич-
ког средњoвековног игумана.55 Наративни описи тамошњих духовника из 
те епохе су уопштени. Сахрани патријарха Јоаникија 1354. године при-
суствовао је „сав збор жички”.56 Шта више, већ у Жичкој повељи области 
„краљевских” манастира се и називају манастирским, док се Жича увек 
назива само храмом или црквом Спаса.57 Пописи епископија и игуманија, 
и поред међусобних разлика, сагласни су да Жича није игуманија.58 Ови 
спискови заправо набрајају чланове „Сабора српског”. Било је то највише 
духовно тело сачињено од црквеног поглавара, као и подједнаког броја 
старешина епархија и „краљевских” манастира. Оснивачи или важни 
ктитори последњих били су српски владари, тако да се изостанак Жиче 
дâ објаснити једино њеним другачијим правним положајем. Поред тога, 
у цркву Христа Спаса нису положене мошти припадника светород-
не династије, као што је био случај са осталим манастирима највишег 
ранга. Чланови споменутог тела су заједно са владаром, између оста-
лог, бирали игумане „краљевских” манастира. Састав „Сабора српског” 
био је промењив и временом се повећавао укључивањем старешина 

53  Без потребе да се улази у њихово подробно набрајање в. Пешикан 1981, 22, 48, 51–52; 
Пећка патријаршија, 174–177 (Ћирковић, С.); Исти 1991, 57–58, са ранијом литерату-
ром; Исти 2000, 13. Део поседа је опстао и у турско време. в. Зиројевић 1988, 245–247.

54  Мишић 2012, 117. У делу лимске жупе, Затону, која је потом преименован у Црнча, 
налазили су се поседи архиепископије. в. Исти 2012, 39–40.

55  По Доментијану Жича је била манастир. Средином XVI века тамошњи игуман и монаси 
оснивају манастир Шишатовац у Срему. в. Жича, 47 (Кашанин, М.).

56 Ћирковић 2000, 14. 
57  Према Жичкој повељи краљевски манастири су: Студеница, Ђурђеви Ступови, Хилан-

дар и Богородица Градачка. в. Зборник средњовековних ћириличких повеља, 89–95. 
уп. Шкриванић 1952–1953, 167; Живковић 1985, 38–39; Пећка патријаршија, 175–176 
(Ћирковић, С.).

58 Видети напомене 8, 9, 10 и 11 овог рада и Ћирковић 2000, 12. 
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нових манастира и епископија.59 Заправо, статус средишта Архиепис-
копије је сасвим природно био истакнутији у односу на „краљевске” 
манастире. Жичком повељом било је предвиђено да се управо ту по-
стављају игумани четири најстарија манастира под покровитељством 
Немањића.60 Овакав приступ временом је претрпео многе измене,
али вероватно није никада до краја напуштен. Постаје јасно да Жича 
није била манастир, већ једна од резиденција српских архиепископа и 
патријарха. Овакво двојство није необично када се зна да ни световни 
владари током целог средњег века нису до краја прихватили концепт јед-
ног државног средишта.61

Треба се задржати на стварним околностима које су довеле до овак-
вог стања. Када су, притиснути недаћама крајем XIII века, Срби обрати-
ли више пажње на јужне метохе, због постојања јаке и старе Хвостанске 
епископије нису могли да по узору из Поморавља новом средишту доделе 
посебну епархију. Однос Хвостанске епископије и Пећког црквеног цен-
тра такође захтева посебну пажњу. Ктитор је хрисовуљом од хвостанског 
епископа правично откупио врховину са поседа који су ушли у састав 
новог Дечанског властелинства.62 Ова појединост показује да су приходи 
са подручја Хвостанске епископије у начелу ишли локалном, а не врхов-
ном поглавару. У том погледу није поновљено важеће стање до 1316–1317. 
године када су приходи Жичке епископије били намењени искључиво 
архиепископији. Двор поглавара Српске цркве вероватно је оснивањем 
Градачке епископије лишен већине прихода од бира и врховине из бивше 
Жичке епархије. Губитак је свакако надомештен другим приходима, нама 
потпуно непознатим. Међутим, разложно је веровати да је већи део прихо-
да са жичког властелинства у границама Градачке епископије и даље слат 
у ризницу архиепископа, односно патријарха. Сличан уступак су имали 
и поседи патријаршије око Пећи. Тамо где су се преплитали са накнадно 
уметнутим хиландарским поседима, патријарси су са поседа Светогораца 
као „свећу” добијали од попова врховину, а од кметова крину. Заузврат је 

59  Избор игумана прворангиране Студенице је посебно прописан. в. Свети Сава, Студе-
нички типик, 71–77. Жељом оснивача Дечани су постали четврта најуваженија кино-
вија. Потом је Стефан Душан повељом озаконио да игуман св. Арханђела код Призрена 
буде у скупини шест најугледнијих ставропигија (Студеница, Милешева, Сопоћани, 
Бањска и Дечани). Симболички то је изражено груписањем за истом трпезом на цркве-
ним и државним зборовима. в. Ћирковић 2000, 11; Благојевић 2008, 15–17. Слично је 
приказан и положај Св. Апостола у Пећи. в. Пећка патријаршија, 22 (Ћирковић, С.).

60 Исто је важило и за игумане са подручја Жичке епископије. в. Ћирковић 2000, 13.
61 Ћирковић 1984, 67–83.
62  Ова одредба се дуго дословце примењивала. в. Дечанске Хрисовуље, 133, 273, 286. уп. 

Копривица 2012, 123.
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Карејска испосница св. Саве на Светој Гори примала 40 перпера, 8 мазги и 
2 кожуха.63 Тиме је на спорним поседима исказивана подложност Пећкој 
метрополи, а не хвостанском епископу.64 Раније наслућена екстерито-
ријалност Пећи у односу на хвостанску епископију постаје извесна. Црк-
ве у Пећи под Хвостанском, односно у Жичи, под Градачком епископијом, 
суштински су имале правни положај сличан ставропигијама, називаним и 
„краљевски” или „царски” манастири. С тим у вези треба истаћи да су већ 
по Жичкој повељи поседи четири најстарија краљевска манастира изузе-
та су од надлежности обласних епископа. Због угледа својих ктитора, Сте-
фана Првовенчаног и св. Саве, Жича је с правом заслуживала истакнуто 
место међу српским црквеним установама. Осим тога, њеним каснијим 
издвајањем из надлежности локалног Градачког епископа обезбеђени су 
знатни приходи за издржавање бројног и захтевног високог клира.

Услед недаћа које су задесиле српску државу после 70-их година 
XIV века, Жича је чешће него ранијих деценија била боравиште срп-
ских црквених поглавара и временом поново готово да преузима пр-
венство.65 Тиме није промењена сврха Градачке епископије, која је и 
даље црквено надзирала долину Западне Мораве, али је отворено пи-
тање духовног живота на југу. У Пећи се не помињу само архиеписко-
пи и патријарси, већ крајем XIV века делују и посебни пећки епископи. 
У једном запису из „Апостола”, насталом у дане Косовске битке, испи-
сана је посвета: „Свештеном епископу пећком и мудром и сваке части 
достојном смерно поклоњење”.66 С тим у вези оцењено је да су, после де-
лимичне сеобе трона у Жичу, створени услови да Пећ постане седиште 
посебног епископа.67 На прелому два столећа ту се јавља плодни књи-
жевник Марко, такође са титулом Пећког епископа.68 Одавно је примеће-
но да његова титула није била везана за Хвостанску епархију, на чијем 
челу је 1390. године био митрополит Арсеније. Епископ Марко је де-
ловао у самој Пећи и околини и био је у пратњи патријарха Јефрема.69 
У дубровачком акту из 1438. године наведен је као сведок извесни 

63  Законски споменици, 431; Зборник средњовековних ћириличких повеља, 531–543. 
уп. Ћирковић 1991, 59; Младеновић 2013, 41–45. О дажбинама сада и: Алексић 2011Б, 
320–322.

64 Пећка патријаршија, 174, 176 (Ћирковић, С.).
65  Есфигменска повеља деспота Ђурђа је издата у „у патријархији у Жичкој”. в. Есфигмен-

ска повеља, 70, 104. уп. Пећка патријаршија, 228–229 (Ћирковић, С.). 
66 Најстарији српски записи о Косовском боју, Стара српска књижевност, 86–90, 117. 
67 Пурковић 1976, 31–32; Благојевић 2009, 25. 
68 Марко Пећки, Шест писаца XIV века, Стара српска књижевност, 44.
69 Пурковић 1976, 31; Пећка патријаршија, 228 (Ћирковић, С.); Зарковић 2007, 193–206. 
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d. mitropolitus de Forno као сведок у једном записнику о догађајима у 
Доњој Зети.70 Показује се да његова титула није зависила од места тре-
нутног боравка, чиме отпада став да је име Пећи овога пута пренето 
на Хвосно и истоимену епископију. Можда се ова личност склонила у 
сигурније приморске поседе док се Србија ближила првом турском ос-
вајању. Дакле, Пећки епископ није имао посебну епархију већ је деловао 
само у средишту Српске патријаршије, вероватно као патријархов викар. 
Овај великодостојник би долазио у други план у време посета поглава-
ра Српске цркве. Године 1450. Никодим је са „сабором црквеним Дома 
Спасова, с калуђери и властели” и најодговорнијим људима Хиландара 
поново преговарао о међусобно испреплетеним метохијама две установе 
у Хвосну.71 Вероватно је стари, замршени и важан спор праћен питањем 
оскудице Светогораца условио присуство патријарха у јужној столици. 
До сада је указано да је Српска црква, у оквирима могућности, тежила 
понављању охридских, а посебно цариградских узора. На обали Босфора 
уз патријарха често је био митрополит или епископ, чиме је образован 
трајни, али увелико сужени, црквени сабор задужен за текуће управне и 
нарочито судске послове.72 Деловање епископа у важним црквеним сре-
диштима или државним престоницама изгледа није било страно ни срп-
ском средњем веку. У време деспота Ђурђа у Смедереву, као месту које 
је већ добило јасне обрисе световне и духовне сталне престонице Срба, 
деловали су митрополит и њему потчињени епископ.73

Постепено премештање средишта Српске цркве из Пећи у Жичу 
било је условљено политичким приликама. Мелнишки митропо-
лит Спиридон (1379–1389) изабран је за српског патријарха на сабо-
ру у Пећи, где је на почетку неко време и столовао. Потом, због блис-
кости са кнезом Лазаром много више времена проводи у Жичи.74

Већ 1382. године манастир Дренча је основан, како се истиче: „пред свим 
збором Велике цркве” у Жичи.75 Оваква недоследност при избору се-
дишта српског црквеног поглавара можда је збунила Византинце те су 
у један мах патријарха Спиридона прогласили „трисепископом”. Овај 

70  Динић 1978, 351; Пећка патријаршија, 229, 347 нап. 22 (Ћирковић, С.). У литератури 
изједначен са митрополитом Хвосна. 

71  Пећка патријаршија, 229 (Ћирковић, С.); Младеновић 2013, 93. О великој улози свето-
вњака у животу великих црквених властелинства в. Благојевић 1989, 21–34.

72  Пећка патријаршија, 173 (Ћирковић, С.). О чиновницима при катедрама Цариградске 
цркве који су извесно време били у саставу Србије в. Живојиновић 1967, 207–214.

73 Јанковић 1985, 154–155; Спремић 1999, 454–455. 
74 Пурковић 1976, 30.
75 Законски споменици, 761–764; Ћирковић 2000, 14.
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појам се у канонском праву односи на запоседање три епископије ис-
товремено, док ништа мање тежак грех није ни држање за редом исто 
толико столица. Спиридон је неспорно управљао Мелником и Пећи.76 
Треба се приближити стварним историјским околностима које су на-
рушиле односе између две цркве, тешком муком обновљене тек 1375. 
године. Наглашен је размак од отприлике осам година између доласка 
Спиридона на чело Српске цркве и настанка цариградског упутства Ек-
тесиса неа, најстаријег извора о спорном положају српског патријарха. 
Крајем 1386. године у граду на Босфору се свакако морало знати да је 
самим ступањем на пећки трон Спиридонова каријера оптерећена три-
сепископством. Дакле, било је довољно времена да се томе прилагоди 
и формула у главном тексту списка световних и духовних поглавара.
Уместо тога њему се само додатном напоменом у споменутом адресару 
одузимају извесне почасти услед непоштовања канонских права. Дола-
зак Спиридона на највиши положај, дакле, није одмах погоршао односе 
Српске цркве са Цариградом.77 Истовремено се уочава да пре 1379. го-
дине није имао два прелатска мандата, јер би у супротном већ тада био 
неповољно означен. Ово допуњује примедба да само постојање основног 
текста у приручнику потврђује потпуно поправљање односа између две 
цркве након 1375. године, на које је привремено бацила сенку искључиво 
споменута „мрља” у Спиридоновој биографији. Односи нису били драс-
тично нарушени, као због Душановог одузимања туђих црквених под-
ручја, већ само површински окрњени. Све ово је доказ више да је некакво 
поступање патријарха блиског Лазару тек у раздобљу 1386–1389. године 
разгневило старију цркву. За Србе је Спиридоново изнуђено снажније ве-
зивање за Жичку столицу, можда као последица турског продора из 1386. 
године, очигледно било само техничко питање, односно још једно у низу 
унутрашњих прилагођавања неприликама епохе. 

Са друге стране, Византинци су били потпуно ненавикнути на овак-
ве промене. У време најснажнијих додира два света, током српског ши-
рења ка југу, а по угледу на стање у својој земљи, врло рано су претпо-
ставили да Српска црква има искључиво једно и непромењиво средиште. 
Уосталом, по споменитом адресару, у зависности од сачуваних преписа, 
предвиђано је да се Спиридону обраћа са „архиепископе Пећи и све Ср-

76 Помишљало се да је Спиридон држао и Кесарополис. в. Ђурић 1974, 419–421 нап. 35.
77  У преводу главни текст је: „Буди здраво у Господу, преосвештени владико, возљубљени 

брате и саслужитељу”. Маргиналија гласи: „Обрати пажњу да садашњем пећком (sc. 
архиепископу), господину Спиридону, будући да је троструки епископ, сада реч „са-
служитељу” у писмима изостављају. в. Ђурић 1974, 419.
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бије”, односно „Пећкоме патријарху: Преосвештени архиепископе [...]”78 
Занемаривање овог града и премештање у Жичу је у таквим околностима 
неповољно одјекнуло у Цариграду.

Излагање се поново враћа западном Поморављу. Године 1454. Бого-
родица Градачка добила је два нова звона, вероватно у склопу веће обнове. 
На основу натписа са њих сазнајемо да је Градац био митрополија.79 Ранг је 
вероватно уздигнут знатно раније пре овог јединог помена Градачког мит-
рополита Никифора. Ипак, као да се његов труд показао узалудним. Турци 
су већ наредне године границом избили на већи део тока Западне Мораве. 
Тада је са знатним делом Градачке епископије из српске државе отргнута 
и Жича. Тиме двојба о припадности жупе Мораве са Градцом, сада већ 
називаним и Чачком, постаје готово излишна јер она никако није могла 
припадати „земљи” Моравици. Ову област Срби су изгубили тек 1458. го-
дине.80 Као да је стара управна подела српских земаља, поред географских 
и политичких утицаја, одредила и привремену границу са Турском.

 Када је Српска деспотовина остала без оба црквена центра, појавио 
се проблем нове патријаршијске столице. Већ је уочено да премештање 
на релацији Жича – Пећ у српским круговима није захтевало посебно 
правно оправдање. Заправо, вероватно је пад Жиче, а не Пећи, приморао 
српског владара да тражи канонско разрешење двојбе изазване потре-
бом да српског патријарха устоличи у новом средишту. Деспот Ђурађ се
1455–1456. године обратио патријарху Генадију Схоларију питањем да ли 
је могуће изабрати новог црквеног поглавара када његова столица није 
више у оквиру државних граница. Одличан познавалац канонских при-
лика је одговорио потврдно.81 Тиме је у Смедереву суштински дозвољено 
стварање и трећег, уједно и последњег, средишта српских средњовековних 
патријарха.82
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Vladimir Aleksić, Marija Koprivica 

CHURCH OF CHRIST THE SAVIOR IN ŽIČA AND 
SERBIAN CHURCH IN THE MIDDLE AGES

Th e Temple of Christ the Savior in Žiča was the fi rst headquarters of Serbi-
an Archbishopric since it was established in 1219. Because it was the legacy of the 
fi rst Serbian King Stefan the First-Crowned it had a deserved high rank in the church 
establishment. Th e archbishop controlled not only the whole territory of the Serbian 
church but also was the regional bishop of Žiča bishopric in the period 1220–1317. 
Th anks to the charter issued by Stefan the First-Crowned it is possible to determinate 
the approximate territory of this specifi c unit of the Serbian Archbishopric. Th e positi-
on of Žiča church within Serbian church changed signifi cantly due to external attacks 
in the year 1291–1292. Th e headquarters of the church highest ranking priests gradu-
ally moves to the south into the church of Saint Apostles Peter and Paul at the end of 
XIII and the beginning of XIV century. Even though the enclosed estates in the vicinity 
of the modern city of Peć off ered better protection and were closer to the rulers’ palaces 
in central Kosovo, Žiča church was not completely neglected. Th e written sources and 
the analysis of the fresko decoration of two church complexes leave no doubts that Žiča 
remained the equal residence by signifi cance. It is almost certain that the archbishop 
residence in Peć was partly still supported by incomes from Žiča bishopric and land 
estates belonging to Žiča church.
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Serbian archbishops were most probably still spiritual leaders in Žiča bishopric 
within the period 1292–1317. It is possible that such geographical remoteness in the 
course of more than two decades had an unfavourable eff ect on the spiritual life in the 
West Morava valley. It remains unclear who represented the supreme priest while he 
was out of this region for a long time. In the period of the large church reform, carried 
out in 1316–1317, two new bishoprics were established in the area of former Žiča bis-
hopric. Th e West Morava valley was taken over by Gradac bishopric, while the portion 
of the basin of the river Ibar was assigned to Končulj bishopric. Th e church center itself 
was most probably located within Gradac bishopric but it did not lose its independence 
due to this big change. Th e local bishop of Gradac did not on this occasion acquire 
the spiritual and fi nancial authority over it, in the same way as the seats in Peć and 
its surrounding land estates had the exterritorial status whitin the Hvosno bishopric.
It is most possible that the rich land estates of Žiča church were considered as inherited 
land and used exclusively to support the court of highest ranking priests, especially 
because of the lost of the incomes from Žiča bishopric. Since 1316–1317 two remote 
centers of the Serbian church were still institutionally connected and considered as 
inseparable units.

Data lead to conclusion that Žiča was not a monastery in the Middle Ages. 
Th is temple should be viewed as a permanent cathedral church. It had the speci-
al status and high reputation, and can be described as even higher as it was of the 
so-called kings’ monasteries. Th is privileged and infl uential monastery was closely 
connected to the ruler. Th e information about the residence of Serbian patriarchs in 
Žiča originating from the end of XIV and XV century support the thesis that it be-
came more important but was not the only headquarters. It is suggested that in the 
same period in Peć, beside the Serbian patriarch, existed the local vicar episcope.
Th e transfer of the Serbian state center into Pomoravlje due to the Turkish conquests 
started at the time of Duke Lazar and his loyal follower named Spiridon (1379–1389), 
which previously was the Metropolitan of Melnik. Th e Church of Constantinople accu-
sed this Serbian patriarch, during the last three years of his life of being Trisepiscope, 
that is, possesing three episcopacies and three chairs at the same time or one aft er the 
other. Th e fact that Byzantine clerics could not comprehend the strong dependence 
between Peć and Žiča may off er the explanation for this interesting episode.
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ПАПА БОНИФАЦИЈЕ VIII, MAGNUS MILES СИМОН РОСИ 
И КРАЉ СТЕФАН УРОШ II МИЛУТИН*

In this contribution is presented and analyzed hitherto neglected primary 
source, a testimony about the relations of Medieval Serbia with Papal curia and 
Florence at the end of the thirteenth and beginning of the fourteenth century. It 
is a list of twelve noble Florentine citizens who represented foreign countries at 
the celebration of the fi rst Jubilee in Rome, in 1300. Among them was magnus 
miles Simon Rubeus, representative of king of Rascia, Stephen Uroš II Milutin.

Кључне речи: Бонифације VIII, Фиренца, Стефан Урош II Милутин, спољна 
политика, средњовековна дипломатија, Србија и папство, црквена унија

Key words: Boniface VIII, Florence, Stephen Uroš II Milutin, foreign policies, 
medieval diplomacy, Serbia and Papacy, church union

Бенедето Гаетани, у понтификату наречен Бонифације VIII (1294–
1303), несумњиво је једна од најзначајнијих личности у историји средњо-
вековног папства. Надахнут свешћу о супрематији папске курије не само 
у духовним, већ и у световним питањима, он се показао као умешни и 
енергични политички делатник. Поред огорченог сукоба са француским 

*  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије Етногенеза Срба у средњем веку: упоредна ана-
лиза историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне 
културе са аспекта аналитичке хемије (Ев. бр. ИИИ47025)
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краљем Филипом IV који је довео до понижења у Анањију, његова карије-
ра је остала упамћена и по обележавању прве јубиларне године у историји 
хришћанства. Проглашена папском булом Antiquorum fi da relatio, обна-
родованом 22. фебруара 1300. године, она је била најављена као година 
великог покајањa и опроста грехова. Путници из свих крајева Европе за-
путили су се тада у Рим, а према речима Фирентинца Ђованија Виланија, 
град је током вишемесечних фешти посетило више од две стотине хиљада 
ходочасника.1

Међу посетиоцима и учесницима у прослави били су многобројни 
грађани Фиренце. Од њих, највећу пажњу привукла су дванаесторица 
угледника, званичних представника блиских и далеких страних држава. 
Иако су њихово присуство забележили савремени и каснији хроничари, 
попут Матеа Палмијерија (1406–1475),2 најпотпунији подаци о овим ам-
басадорима сачувани су у једном кодексу, потхрањеном у фрањевачком 
Манастиру св. Крста (Santa Croce) у Фиренци. Заједно са целокупном ма-
настирском збирком и овај рукопис је 1767. године премештен у просла-
вљену градску библиотеку Лауренцијана (Ms. Laur., Plut. XXVI, Cod. VIII). 
Њега је 1379. године саставио фрањевац Тедалдо де Мучело (scriptus per 
manum Fratris Th edaldi de Mucello Ord. Minorum Florentiae), познатији као 
Тедалдо дела Каза.3 Уз неколико краћих састава, у њему се налази Петрар-
кин спис De Vita Solitaria и једно писмо упућено Бокачу, док је аутор, са 
непознатог предлошка, преписао извештај о посети дванаесторице фи-
рентинских посланика на унутрашњим корицама кодекса. Овај текст је 
први објавио антиквар Антонио Франческо Гори (1691–1757), а потом је 
то учинио и библиотекар Анђело Марија Бандини (1726–1803).4

У извештају се наводи да су 1300. године, у време великих опроштај-
ница дошли изасланици, послати од разних краљева и кнежева, који су 
сви одреда били грађани Фиренце. Папа их је примио у цркви Св. Јована 
Латеранског, а то су били:

Мушато Франчези, са пратњом од осамдесет свечано одевених 1. 
коњаника, у име краља Француске;
Уголино де Викио, са великом пратњом, у име краља Енглеске;2. 
Ранијери Лангру, витез, са бројном и свечаном пратњом, у име 3. 
краља Чешке;

1 Giovanni Villani, 182.
2 Matthaeus Palmerius, 109.
3 О Тедалдовом лику и делу: Enc. Dant. 1975, 536 (R. Giglio); Branca 1991, 185–186.
4 Toscana Illustrata, 300–301; Catalogus, col. 194–196. 
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Вермиљо Алфани, са великом и свечаном пратњом, изасланик 4. 
краља Немачке;
Симон Роси, велики витез, са великом пратњом, изасланик краља 5. 
Грасције;
Бернардо Ерваj, са великом и свечаном пратњом, изасланик Ал-6. 
берта дела Скале;
Гвискардо де Бастари, изасланик 7. Великог Татарина, са стотину 
пратилаца обучених нa татарски начин;
Мано Фронте ди Адимари, са свечаном пратњом, изасланик краља 8. 
Карла;
Гвидо Таланки, са великом и свечаном пратњом, изасланик сици-9. 
лијанског краља Фридриха;
Лапо Фарината де Уберти, са великом и свечаном пратњом, иза-10. 
сланик града Пизе;
Чино ди Сер Дијетисалви, изасланик господара Герарда од 11. 
Камерина;
Бенчивени Фолки, са свечаном и великом пратњом, изасланик 12. 
великог мајстора Реда светог Јована.5

Oд укупно дванаест представљених владара и држава, десет је при-
падало римокатоличком свету. Међу њима је било шест крунисаних гла-
ва: француски краљ Филип IV Лепи (1285–1314), енглески владар Едвард 
I (1272–1309), чешки краљ Вацлав II (1278–1305), немачки краљ Алберт 
I Хабсбург (1298–1308), напуљски краљ Карло II Анжујски (1285–1309) 
и Фридрих III, краљ Сицилије (1295–1337). Своје заступнике су имали и 

5  Разлике у два издања (види претходну напомену) су маргиналне, а текст доносимо према 
Бандинијевом читању: Anno Domini MCCC. Tempore magnae Indulgentiae, dum esset papa 
Bonifacius VIII. In Sancto Ioanne Laterano, missi sunt ad eum de universe mundo a diversis 
regibus et principibus XII. Ambasciatores, solemnes omnes Florentini. quorum primus fuit: I. 
Dominus Muciattus de Francesibus de Florentia cum LXXX. equitibus solemniter indutis. Am-
basciator Regis Franciae. II. Dominus Ugolinus de Vicchio de Florentia cum comitiva multum 
solemni Ambasciator Regis Angliae. III. Dominus Raynerius Langru miles solemnis de Florentia 
cum magna & solemni comitativa Ambasciator Regis Boemiae. IV. Dominus Vermiglius Alphani 
de Florentia cum comitiva solemni & magna, Ambasciator Regis Alamaniae. V. Dominus Simon 
Rubeus magnus miles de Florentia cum magna societate Ambasciator regis Grasciae. VI. Domi-
nus Bernardus Ervas de Florentia cum solemni & magna comitiva, Ambasciator Domini Alberti 
della Scala. VII. Dominus Guiscardus de Bastaribus de Florentia Ambasciator Magni Tartari, 
cum centum sociis omnibus tartarice indutis. VIII. Dominus Mannus Fronte di Adimaribus de 
Florentia, Ambasciator Regis Caroli, cum solemni comitiva. IX. Dominus Guido Talanche de Flo-
rentia Ambasciator Regis Federigi de Sicilia, cum magna & solemni comitiva. X. Dominus Lapus 
Farinata de Ubertis de Florentia Ambasciator civitatis Pisanae, cum comitiva solemni. XI. Cinus 
di Ser Dietisalvi de Florentia Ambasciator domini Gerardi de Camerino, cum magna & solemni 
comitiva. XII. Bencivenni Folchi de Florentia Ambasciator Magistri Hospitalis Sancti Iohannis, 
cum solemni & magna comitiva.
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двојица владара нижег ранга, господар Вероне Алберто дела Скала (1277–
1301) и господар Камерина Берардо ди Варано (у тексту назван Герардо), 
потом велики мајстор Јовановаца Гијом де Виларе (1296–1305) и коначно, 
једна комуна са републиканским уређењем – Пиза.

Уз њих су стајали и двојица владара са истока – Велики Татарин, 
у чије име је наступао Гвискардо де Бастари и краљ Грасције. У старијој 
литератури, под првим именом се углавном помишљало на монголског 
великог кана. Међутим, Ђовани Вилани је у свом делу оставио белешке о 
човеку из куће Бастари који је био у служби Газана (1295–1304), господара 
персијских Монгола и недуго пре прославе у Риму био упућен као његов 
гласник у посету европским дворовима.6 Стога, јасно је и да се помен Ве-
ликог Татарина у Тедалдовом рукопису не односи на великог кана, већ на 
његовог сродника Газана који је, упркос исповедању муслиманске вере, у 
то време на западу доживљаван као потенцијални савезник у борби про-
тив египатских Мамелука.7

Недоумице је изазивао и назив друге државе коју је представљао ве-
лики витез Симон Роси (Simon Rubeus magnus miles de Florentia, Ambasciator 
regis Grasciae). Гори и Бандини оставили су име неразјашњеним, а још 
крајем XVI века је фирентински хроничар Агостино Лапини (1515–1596), 
консултујући поменути рукопис, кориговао Grascia у Graecia и закључио 
да је реч о византијском цару.8 Мишљење према коме је Симон Роси био 
човек византијског владара Андроника II Палеолога (1282–1328) остало 
је уврежено у потоњим столећима, све док учени познавалац тосканских 
старина, Марко Ластри (1731–1812), осврнувши се на извештај, име није 
протумачио на сасвим други начин. Он је емендирао Grascia у Rascia, од–
носно Рашка.9

Да је Ластријево тумачење исправно показује више околности. 
Најпре, владар Грасције наведен је као краљ, а не као цар. Потом, уколико 
би овде заиста била реч о византијском суверену, за очекивати је да се у 
духу времена, уместо географског назива Грчка у тексту употреби термин 
Романија или Константинопољско царство (Imperio Constantinopolitano). 
Посредну потврду пружа и познија традиција о посети фирентинских 
дипломата и њиховом пријему код папе коју је забележио Бенедето Деи 
(1428–1492), хуманиста у служби породице Медичи. Имена представника 
се у његовом спису углавном подударају са онима забележеним у Тедал-
довом рукопису, док су државе и владари чији су они били заступници 

6 Giovanni Villani, 181.
7 Soranzo 1930, 330–331; Petech 1962, 565–566.
8 Agostino Lapini, 14–15
9 Osservatore fi orentino, 20
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произвољно и нетачно наведени. Тако је, према Деију, Мушато Франчези 
био изасланик бургундског војводе, Вермиљо Алфани краља Француске, 
Гвискардо де Бастари цара Трапезунта, Мано де Адимари краља Араго-
на, а Бенчивени Фолки краља Пољске и Рашке (Messer Benchivenni Folchi 
Fiorentino eletto e mandato dallo Re di Polana e dallo Re di Rassina). Иако је 
Фолкију несумњиво приписана погрешна улога, на овом месту је важно 
истаћи да је познији аутор такође забележио присуство посланика раш-
ког краља на прослави јубилеја у Риму.10

Дакле, судећи према свему наведеном, може се закључити да је Си-
мон Роси заиста био човек тадашњег владара Рашке, Стефана Уроша II 
Милутинa (1282–1321). Самим тим, извештај забележен Тедалдовом ру-
ком јесте до сада незапажени извор за познавање односа Србије и пап-
ства на прелазу из XIII у XIV век, а уједно и тадашњих контаката између 
немањићког двора и културног и политичког средишта Тоскане.

*    *    *

Вести о присуству Милутиновог изасланика у Риму сада треба сагле-
дати из поменутих аспеката. Најпре, потребно је подсетити се да је још 
током понтификата Бонифацијевог претходника Николе IV (1288–1292) 
уследила велика офанзива папског двора према истоку и да је њу пратила 
активна делатност римокатоличких мисија од Балканског полуострва, па 
све до Кине. Никола IV је одржавао живе везе са краљевима Милути-
ном и Драгутином, као и са њиховом мајком Јеленом. Преписка, вођена 
између Рима и центара моћи у српским земљама, тицала се намештења 
барског архиепископа и обнове рада појединих епископија у Приморју. 
Међутим, још тада је покретано и питање уније са римском црквом, као и 
слања краљице Јелене у Трново, у својству папиног опуномоћеника, ради 
преговора са бугарским царем и патријархом.11 Отприлике у ово време, 
у Рим је из српских земаља доспео и несвакидашњи скупоцени поклон. 
Реч је о икони апостола Петра и Павла, на којој је осликан и српски вла-
дарски трио – у доњем делу са леве и десне стране краљеви Милутин и 

10  Benedetto Dei, 89. Помен Пољске уз Рашку, који одсуствује у рукопису Тедалда дела 
Каза, може се објаснити ауторовом жељом да укључи што већи број држава у извештај 
и тако још снажније подцрта славу грађана Фиренце. Преносећи Деијев извештај, 
полихистор Франческо Сердонати (1540 – после 1602) пропратио је ово место следећим 
коментаром: „nel testo apena del Dei è Rassina, ma giudicamo voglia dire Rascia”, Francesco 
Serdonati, 809.

11 Vetera monumenta, 375–377; Антоновић 2005, 122–126.



BIG V (2014) 93–103

98

Драгутин, а између њих повијена монахиња која несумњиво представља 
краљицу Јелену.12

Током Бонифацијевог времена нису сачувана писма из Рима упуће-
на српским владарима, али Рашка и околне земље нису изгубиле на зна-
чају у папској политици. То се може наслутити из једног документа од 
29. априла 1298. године у коме се говори о слању двојице фрањеваца ин-
квизитора на просторе „Србије, Рашке, Далмације, Хрватске и Босне”, то 
јест у области тамошњих римокатоличких дијецеза, ради борбе против 
јеретика.13 Подразумева се да ове активности не би биле могуће без барем 
декларативне сагласности рашког двора, а важно сведочанство тадашњих 
срдачних односа Србије и папства управо је присуство Симона Росија у 
својству Милутиновог изасланика на прослави јубиларне године. Оно по-
казује да краљево зближење са Византијом и орођавање са двором Пале-
олога 1299. године није довело до прекида контаката са папском куријом, 
нити до промене у односима према западним силама.

Потврду овом закључку пружа и преписка вођена током понтифи-
ката Бонифацијевог наследника Бенедикта XI (1303–1304). Он је не само 
наставио кореспонденцију са краљицом Јеленом, већ је крајем децембра 
1303. године позитивно одговорио на Милутинову молбу да прими српс-
ке земље под заштиту св. Петра и започне преговоре о црквеној унији.14 
Односи Србије и папске курије ушли су у критичну фазу током понти-
фиката Климента V (1305–1314). Они су били праћени склапањем Милу-
тинових споразума са Филипом, сином Карла II Анжујског и господарем 
Тарента и Ахаје (1306), а потом политичког и војног савеза са Карлом 
од Валоа, братом француског краља Филипа IV и претендентом на кру-
ну царства у Константинопољу (1308). Овај савез никада није заживео у 
пракси, а посета трочлане папске делегације Србији крајем 1308. године 
имала је неславан исход и довела до краха преговора о унији са римском 
црквом.15 

Осим што је показатељ континуитета Милутинове политике према 
западу и одржавања блиских веза са папским двором током епохе Бони-
фација VIII, присуство Симона Росија у Риму 1300. године ништа мање 

12  Volbach 1941, 480–496; Тодић 1998, 295–296; D’Amico 2001, 89–100. Икона је доспела у 
папску ризницу пре 1295. године, када је споменута у њеном попису као „una tabula 
guarnita de laminis argenti in qua sunt imagines apostolorum Petri et Pauli”, Inventaire, 53, 
no. 718.

13 Registres, col. 93, no. 2534.
14 Vetera monumenta, 407–408, 410–411.
15  Acta Albaniae, 171–172, no. 580–581; Пурковић 1934, 6–18; Mavromatis 1978, 56–57, 123–

131; Узелац – Радовановић 2013, 593–608. 
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није значајно за познавање међусобних додира између јужнословенских 
земаља и северноиталијанских комуна. Пре него што се осврнемо на зна-
чај Тедалдовог извештаја у овом контексту, потребно је изрећи неколико 
примедаба и о самом краљевом представнику. Он, нажалост, није поузда-
но споменут у другим наративним и документарним изворима (барем не 
у онима, нама доступним). Ипак, судећи по самом имену и титули, може 
се претпоставити да је потицао из угледне фирентинске породице Роси 
која је доживљавала своје успоне и падове у беспоштедној борби фрак-
ција Гвелфа и Гибелина током друге половине XIII века.16 

Детаљи из биографија других угледника присутних на прослави 
Јубилеја у Риму могу да укажу на природу веза племића из Фиренце и 
рашког двора. О Гвискарду де Бастарију, поверљивом човеку кана Газана, 
већ је било речи. Поред његове, изузетно је добро документована и ка-
ријера француског агента и авантуристе Мушата Франчезија. Он је био 
саветник Филипа IV за италијанска питања, учесник у војној авантури 
његовог брата Карла од Валоа на Апенинском полуострву (1301) и пред-
водник најамничке дружине која се борила на француској страни у бици 
код Куртреа, против побуњених фламанских градова (1302).17 Његов жи-
вотопис послужио је као узор лику истоименог банкара, произведеном од 
стране француског краља у витеза, који се јавља као протагониста прве 
приче Бокачовог Декамерона.18 Изасланик немачког краља, Вермиљо Ал-
фани, још један је добро познати фирентински пословни човек ове епохе. 
Он је одржавао присне односе са хабсбуршким двором и заступао њихо-
ве интересе у Италији.19 Мано Адимари, представник напуљског краља 
Карла II Анжујског, посведочен је у његовој служби још 1292. године,20 
док је Бенчивени Фолки, послат од великог мајстора Јовановаца, забеле-
жен као човек у служби овог витешког реда у једном папском документу 
с краја 1298.21

Примери других фирентинских амбасадора сведоче о њиховим 
блиским додирима са страним владарима и испреплетаним интересима, 
па се може претпоставити да није могло да буде другачије ни у случају 
краља Милутина и његовог посланика. Важно је истаћи да случај Симона 
Росија није усамљен и да је каријера бројних његових савременика из се-
верне Италије такође била везана за српске земље. Поједини су долазили 

16 Najemy 2006, 12–13; Zorzi 2008, 98, 153. 
17 Giovanni Villani, 168, 204.
18 Wallace 1991, 26–28.
19 Davidsohn 1968, 596–597.
20 Davidsohn 1968, 806.
21 Registres, col. 267, no. 2827.
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на источну обалу Јадрана гоњени авантуристичким духом и у потрази 
за уносном службом, попут Франческа де Саломоне из Тревиза, кога је 
Милутин за учињене заслуге произвео у витеза на Благовести 1304. годи-
не.22 Још је више било пословних људи, међу којима су су запажену улогу 
играли и сами Фирентинци. Активности тосканских трговаца житом у 
Дубровнику могу се пратити од самог краја XIII века, а у Котору и дру-
гим приморским градовима, почев од првих деценија наредног столећа.23 
Неки од њих, попут Бенча дел Буона који је водио послове и боравио 
у Дубровнику између 1318 и 1341. године, оставили су бројне трагове 
својих делатности у архивској грађи.24 

Преко витешке титуле Симона Росија могло би се наслутити да је и 
његова каријера наликовала оној племића из Тревиза. Наравно, не може 
се сасвим искључити ни могућност да је он припадао другој групи, то 
јест да је можда био трговац, везан својом делатношћу за јужнословенске 
земље. Оно што је, пак, на основу његове дипломатске улоге извесно, јесте 
да је личност рашког владара морала да буде добро позната у престоници 
Тоскане на размеђи тринаестог и четрнаестог столећа. То показују и добро 
познати наводи Симоновог суграђанина Дантеа Алигијерија о личности 
рашког краља и његовом подражавању млетачког новца (quel di Rascia che 
male ha visto il conio di Vinegia).25 Штавише, неславно место намењено Ми-
лутину у Божанственој комедији, чији је аутор био припадник тзв. Белих 
Гвелфа и противник папске власти, могло би се управо сагледати у светлу 
претходно анализираног спомена политичких веза Немањићког двора са 
Бонифацијем VIII и комуналним племством Фиренце.
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Aleksandar Uzelac

POPE BONIFACE VIII, MAGNUS MILES SIMONE ROSSI AND 
KING STEPHEN UROŠ II MILUTIN

In 1300, at the celebration of Jubilee in Rome, twelve Florentine representatives 
of foreign countries and monarchs were received by pope Boniface VIII in the church 
of St. John of Lateran. Th eir names and states they represented are mentioned in several 
sourses, the most detailed and trustworthy being the manuscript written by Franciscan 
Tedaldo della Casa in 1379. Among these ambassadors, was magnus miles Simon Rube-
us, i.e. Simone Rossi, representative of the king of Grascia. Although it was earlier sur-
mised that Rossi was emissary of Byzantine emperor, he was in fact, as circumstancial 
evidence shows, representative of the king of Rascia, Stephen Uroš II Milutin.

Presence of Simone Rossi on behalf of king Milutin in Rome is a testimony of 
the cordial relations between Serbian and papal court and their continuity during the 
last decade of the thirteenth and fi rst decade of the fourteenth century, even at the time 
when the Serbian king entered а dynastic marriage with Byzantine court (1299). More-
over, Rossi’s ambassadorial role is the important indicator of the close contacts between 
Rascia and communes in Northern Italy. It is not known whether the Florentine no-
bleman was knight-adventurer, or possibly businessman with interest in commercial 
enterprises on the Eastern shores of Adriatic, but it is certain that the personality of 
king Milutin must have been well known in his home city at that time. Famous refe-
rence about him, made by Dante Alighieri, undoubtedly proves that fact and it needs to 
be pointed out that the king’s presence in the Divine comedy may be better understood 
in the light of this, hitherto neglected record of political ties between Serbia and the 
capital of Tuscany.
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„VENETIA. CITTA’ NOBILISSIMA” KAO IZVOR ZA 
DEMOGRAFSKU ISTORIJU GRADA VENECIJE*

Predmet rada predstavlja analiza poznatog dela Fančeska Sansovina s 
aspekta njegove vrednosti za demografsku istoriju Venecije sredine XVII veka. 
Podaci objavljeni u njoj otkrivaju broj ljudi u gradu, u vreme kada redovni popisi 
stanovnika još uvek nedostaju. Sa metodološkog stanovišta oni su poređeni sa 
dostupnim podacima za raniji i kasniji period u nameri da se utvrdi ritmika 
kretanja stanovnika grada Venecije, te osnovni faktori koji su uticali na ovo.

Ključne reči: Venecija, demografi ja, kuga, Frančesko Sansovino

Key words: Venice, demography, plague, Francesco Sansovino

Frančesko Sansovino (1521–1583) bio je sin čuvenog skulptora Jakopa 
Sansovina, koji se doselio u Veneciju 1521. godine.1 Njegova najznačajnija dela 
su Gl’ Annali overo le vite de’ Principi et Signori della Casa Othomana objavljeno 
1521. godine.2 Zatim, L’ Historia di Casa Orsina kao i Origine e fatti delle Fa-
miglie Illvstri d’ Italija. U pojedinim svojim radovima Sansovino se zanima za 
političku praksu svoje epohe poput Conceti Polittici, i Del Governo et Ammini-
stratione di diversi regni, et Repvbliche. Nastojanje da objedini svetsku istoriju u 
jedinstveni hronološki prikaz uočava se u delu Cronologia del Mondo. Njegovu 

1 Chambers – Pulan 2001, 3.
2 Popis dela sa izdavačima i izdanjima na kraju rada u Bibliografi ji.

*  Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu Modernizacija zapadnog Balkana (ev. br. 
177009), koji fi nansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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opčinjenost gradom sv. Marka koji je odisao specifi čnom urbanom fi zionomi-
jom očituje se u delu Venetia. Città Nobilissima, koje je osam decenija nakon 
njegove smrti don Điustinijani Martinioni priredio za štampu.

Između 900. i 1100. godine veći broj manjih urbanih jedinica na okol-
nim ostrvima ujedinilo se u grad Veneciju, sa centrom oko trga Rialto.3 U tom 
periodu i kasnije svaka parohija predstavljala je posebno ostrvo, dok su njihov 
centar činile glavne „parohijalne” crkve.4 Oko 1200. godine njihov broj iznosio 
je 60.5

Nije moguće tačno utvrditi kada je uvedena podela na šest sestijera (u 
bukvalonom prevodu „šestina”), ali je na njoj Marin Sanudo (1466–1536)6 za-
snovao svoj opis Venecije u delu Laus Urbis Venetae. Prema podacima koje on 
iznosi tri sestijera nalazila su se sa jedne strane Velikog kanala, a ostala tri sa 
druge. Sa jedne strane su bili Kastelo, Sv. Marko i Kanaređo. Ostatak Venecije 
podeljen je takođe na tri sestijera i to: Santa Kroče, San Paolo i Dorsoduro.7

Kastelo je sredinom XV veka bio najmanji sestijer Venecije koji je poči-
njao od sedišta Patrijarha u katedralnoj crkvi sv. Petra, osnovanoj u IX veku. 
On je predstavljao malo ostrvo povezano sa ostatkom grada drvenim mostom. 
Njemu je pripadao i Arsenal.8 U ovom sestijeru nalazilo se ukupno 11 parohi-
jalnih crkava.9 Drugi sestijer bio je sv. Marko u kome je centralno mesto zua-
zimala istoimena crkva, koja je ujedno važila za najznačajniju crkvu Venecije.10 
U ovom sestijeru nalazio se veliki trg koji se protezao od crkve san Điminjano, 
a pored njega i Pjaceta, odnosno manja pijaca (trg) uz crkvu sv. Basa.11 U ovom 
sestijeru sredinom XV veka bilo je 16 parohija. Treći sestijer sa iste strane Veli-
kog kanala bio je Kanaređo, koji je ujedno bio i najveći, zahvatajući prostor od 
crkve san Džeremija do San Đjobe, oko 5 milja u dužini. U ovom delu Venecije 
sredinom XV veka bilo je 13 parohija.12

3  Tradicija, međutim, kao datum osnivanja grada Venecije uzima 21. mart 421. godine, kada su 
iz Padove poslata 3 konzola da osnuju grad na mestu kasnijeg Rijalta i okupe okolna ostrva; 
Venezia e le sue Lagune 1847, I, 8. 

4 Lane 1973, 11.
5 Ibid., 12. 
6 O njemu detaljnije u: Labalme – Sanguineti-White 2008,
7  Chambers – Pulan 2001, 7. Podaci iz navedenog dela Marina Sanuda preuzeti iz : Venice. A 

Documentary History.
8 Ibid., 8.
9 Ibid., 8. 
10  Ova crkva važila je za „duždevu”, odnosno nju je tokom praznika i ostalih prigoda posećivao 

dužd; Martinelli 1705, 1. 
11 Chambers – Pulan 2001, 8. 
12 Ibid., 10.
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Sa druge strane Velikog kanala takođe su se nalazila tri sestijera. Prvi od 
njih, Santa Kroče, u vreme Marina Sanuda imao je 10 parohijalnih crkava. U 
sklopu istog sestijera nalazio se i čuveni centar staklarske proizvodenje Mu-
rano, koji je predstavljao ostrvo, čije se stanovništvo računalo u sestijer Santa 
Kroče.13 Peti sestijer bio je San Paolo prozvan po crkvi koja je činila njegov cen-
tar. Ovom sestijeru pripadao je i Rialto.14 Sredinom XV veka u njemu je bilo 9 
parohijalnih crkava.15 Poslednji sestijer Dorsoduro ime je dobio po istoimenom 
ostrvu koje je među prvima bilo naseljeno. Sredinom XV veka Dorsoduro je 
imao 11 parohijalnih crkava, dok je ovoj urbanoj celini pripadala i čuvena Đu-
deka (Giudecca), koju su naseljavali Jevreji. Na početku ovog sestijera nalazilo 
se mesto u narodu određeno kao Punto (u prevodu tačka) pozicionirana tačno 
nasuprot crkvi sv. Marka. U ovom delu Venecije nalazila su se i skladišta robe.16 
Namerno istaknuta podela urbanog sklopa grada Venecije iz sredine XV veka 
poslužila nam je kao osnova za utvrđivanje verodostojnosti i značaja koje je 
don Martinioni u „dodacima” Sansovinovom delu Venetia. Città Nobilissima 
iznosi.

Karta 1; Venecija u doba Marina Sanuda; 
preuzeto iz: Labalm – Sanguineti-White 2008.

13 Ibid., 10. 
14 Ibid., 11. U Rialto od 810. godine postaje mesto gde boravi dužd; Callicciolli 1795, III, 4. 
15 Ibid., 15. 
16 Ibid., 15.
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Konstatacija gospodina Vilamona data na izmaku XVI veka da je Ve-
necijia najbogatiji grad na svetu,17 ubrzo se pokazala pre kao plod opčinjenosti 
znatiželjnog posmatrača, nego kao realan pokazatelj stanja u ovoj državi. Vi-
lamon koji je značajno mesto u svom putopisu posvetio Veneciji, nastojeći da 
grandioznim prepletom impresija putnika okiti svoje delo, nije mogao da osta-
ne ravnodušan prema znamenitostima koje su se u svojoj velelepnosti uzdizale 
pred njim. Posednjih decenija istraživanja pokrenuta sa željom da se ispitaju 
unutrašnje prilike u ovoj državi ukazali su na pojave (premda u početnom sta-
dijumu) koje su najavile nastupajuću krizu.

Crna kuga dominirala je nekoliko vekova demografskim trendovima 
Venecije.18 Na ovo ukazuju i statistički podanci koje dobar pozanavaoc istorije 
Venecije Frederik Lejn iznosi. Po njemu Venecija je 1500. godine imala 120.000 
stanovnika, da bi 1570. godine njihov broj narastao 190.000. U epidemijama 
1575–77. i 1630–31. godine stradala je trećina njenog stanovništva.19 Pjer Šoni 
koji u „Civilizaciji klasične Evrope” analizira i demografske prilike nije mogao 
da izostavi činjenicu da je Italija tokom XVII veka bila izložena demografskoj 
stagnaciji. Za Veneciju navodi da je „od svih italijanskih država najviše obolela”. 
On navodi da je demografski trend zadržao negativan predznak tokom celog 
veka, utičući na stagnaciju broja stanovnika od 15% na 12%.20 Kako isti autor 
nastoji da dokaže Venecija je demografski pad osetila prvih godina ovog veka. 
U razdoblju od 1600. do 1620. godine pad broja njenih stanovnika iznosio je 
23%.21 Iako se donekle mogu utvrditi osnovne tendencije demografskog kreta-
nja u Veneciji tokom XVII veka, za naučnika koji se bavi istorijskom demogra-
fi jom nesumnjivi značaj ima analiza jasno opredeljenih vremenskih razdoblja, 
te utvrđivanje mehanizama koji su uticali na kretanje broja stanovnika grada, 
i vezivanje na ovaj način dobijenih podataka za ekonomske i političke prilike 
u njemu.

S druge strane, pad ili porast broja stanovnika u jednoj oblasti uzrokuje 
niz promena. Kako Fernan Brodel u svom analitičkom maniru tvrdi „od XV do 
XVIII veka uz rast ili smanjivanje stanovništva menja se i sve ostalo”.22 Drugači-
je preformulisano, u slučaju progresije broja stanovnika raste proizvodnja ali i 
potrošnja, odnosno stiče se osnovni impuls za pokretanje industrije i trgovine. 
Krče se močvarna zemlja i pustopolja, što uslovljava porast zemljoradnje i sto-

17 Les Voyages dv Sr de Villamont 1606, 135. 
18 Lane 1973, 18.
19  Ibid., 19. O ovim naletima kuge detaljnije u: Cipolla 1973; Za kugu 1630–31. godine posebno 

videti izveštaj savremenika u: Tadino 1648. Zatim: Cipola 1981. 
20 Chaunu 1977, 78.
21 Ibid., 79.
22 Brodel 2007, I, 16.
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čarstva jer je za veći broj ljudi bila potrebna i veća količina hrane. Međutim, i 
rast ima svoju granicu, koja dovodi do stagnacije i privredne recesije. Posebno 
opasna situacija nastupa kada dođe do prekoračenja „kritičnih pragova” utvr-
đenih od strane Ernesta Vagemana, nakon čega sledi period opšte stagnacije.

U dosadašnjim istraživanjima ukazano je da su početni napori na po-
pisivanju stanovništva sprovedeni u Španiji 1787. i Francuskoj 1801. godine. 
Donekle u ovome predstavlja izuzetak osmanska država, koja odmah nakon 
početnih napora učvršćivanja na Balkanu zavodi obavezan popis stanovnika 
(pripadnika podaničke populacije, koji nije pripadao klasi asker). Na ovaj na-
čin Balkan postaje otvoren za demografsku statistiku tokom celog XVI veka. 
Problem nastaje kada je država naterana na preoblikovanje upravnih insitucija 
počela popisivanje „odsekom” tokom XVII veka. Shodno tome, osmanska dr-
žava predstavlja iskorak za Evropu XVI veka, iako je istraživači ne tretraju kao 
njen integralni deo, barem sa aspekta civilizacijske i kulturne određenosti.

U isto vreme Evropa se oslanja na matične knjige odnosno svakod-
nevno knjigovodstvo rođenih i umrlih, za koje Pjer Šoni smatra da je teško 
upotrebljivo.23 Ova konstatacija je sasvim na mestu ukoliko je potrebno utvrditi 
broj stanovnika Francuske koja pod Lujem XIV (1643–1715) nastavlja svoju 
ekspanziju. Međutim, za jedan grad, ma kako on bio kompleksan i za ondašnja 
merila veliki, najpouzdanije sredstvo ostaju matične knjige vođene po crkvama, 
kojima su popisani vernici pripadali. 

Vođenje statistike rođenih i umrlih nametnulo je kao obavezne paro-
hijske knjige, preteče današnjih matičnih knjiga rođenih i umrlih, koje su u 
to vreme vođene pri crkvi kojoj je vernik pripadao, odnosno u parohiji čiji je 
sveštenik nadzirao ceo njegov radni i reproduktivni vek. U njihovoj obaveznoj 
primeni presudnu ulogu imao je Tridentski koncil,24 čija je jedna od odredaba 
predviđala i evidenciju rođenih, venčanih i umrlih od strane parohijskog sve-
štenika. Tokom „klasične epohe” pojedine države nametale su ukazima vladara 
obavezu njihovog vođenja. Evropa time od kraja XV veka dobija novu vrstu 
istorijske građe, koja i pored sumnje određenih naučnih krugova u pojedinim 
slučajevima može dobro doći istraživaču demografske statistike. Upravo takav 
dodatak predstavljaju „addttiones” ubeležene u osnovnu potku dela Venetia. 
Città Nobilissima. Don Martinioni, kome je crkvena služba predstavljala glavni 
preduslov da dođe do ovakvog materijala, izgleda da je kada je krenuou pri-
premu dela Frančeska Sansovina za štampu, bio potpuno svestan vrednosti ove 
vrste izvora.

23 Chaunu 1977, 162.
24  Sabor održan u gradu Trentu (it. Trento) od 1545. do 1563. godine. U ovom razdoblju sazvano 

je ukupno 19 sednica. Cilj njegovog sazivanja predstavljala je potreba reforme unutar katolič-
ke crkve, kako bi se odgovorilo protestantizmu koji je jačao u Nemačkoj. 
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Tabela 1; Prva tri sestijera sa jedne strane Velikog kanala
 I Sestier II Sestier III Sestier
 Kastelo San Marko Kanaređo
Parohija br.  Parohija br.  Parohija br. 
 stanovnika  stanovnika  stanovnika
San Pietro  8.00025 San Geminiano 1.30026 S. Hieramia 6.60027

San Biagio 35028 San Moisè  3.30029 San Marcuola  8.40030

San Martino 2.20031 S. Maria Zebenigo  1.30032 San Leonardo  50033

S. Giovanni Bragola  2.30034 San Mauritio  60035 Santa Maria Madalena  65036

San Antonio  1.20037 San Vitale  1.15038 San Marciliano 2.90039

Santa Trinità  2.20040 San Samuello  2.00041 Santa Fosca 90042

San Severo 1.30043 San Angelo  2.40044 San Felice 1.20045

Santa Maria Formosa 3.70046 San Benedetto  70047 Santa Soffi  a  2.00048

Santa Martina  2.20049 San Paterniano  80050 S. Apostoli  
San Leone  1.20051 San Fantino  50052 San Cantino  2.40053

25 Sansovino 1663, 19.
26 Ibid., 112.
27 Ibid., 144.
28 Ibid., 34.
29 Ibid., 112.
30 Ibid., 145.
31 Ibid., 36. 
32 Ibid., 114.
33 Ibid., 146.
34 Ibid., 36.
35 Ibid., 114.
36 Ibid., 146.
37 Ibid., 38. 
38 Ibid., 115.
39 Ibid., 146.
40 Ibid., 38.
41 Ibid., 116.
42 Ibid., 146.
43 Ibid., 39. 
44 Ibid., 118.
45 Ibid., 147.
46 Ibid., 40. 
47 Ibid., 119.
48 Ibid., 147.
49 Ibid., 41.
50 Ibid., 119.
51 Ibid., 42.
52 Ibid., 120.
53 Ibid., 153.
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Santa Giustina 1.30054 San Luca  2.00055 S. Giovanni Chrisostomo  90056

San Giovanni di Oleo 1.60057 San Salvatore  2.00058  
San Procolo  95059 San Bartolomeo  1.00060  
  San Basso 40061  
Ukupno 28.770  19.450   29.750

Tabela 2; druga tri sestijera sa suprotne strane Velikog kanala
 IV Sestier V Sestier VI Sestier
 San Paolo Santa Croče Dorsoduro
Parohija br.  Parohija br.  Parohija br. 
 stanovnika  stanovnika  stanovnika
San Polo 2.20062 Santa Croce  2.70063 San Nicolò  3.50064

    de Mendicoli
San Th omaso  1.10065 San Simeon 2.70066 San Raff aello  3.20067

  Grande
San Stino  1.00068 San Simeono,  1.20069 San Basilio  1.90070

  Apostolo
San Agostino  70071 San Giovanni 70072 Santa 2.00073

  Decollato  Magherita
San Boldo  40074 San Iacomo  3.00075 San Pantaleone  3.00076

  dell’ Orio
S. Aponale  1.90077 San Stai  1.30078 San Barnaba  2.20079

54 Ibid., 45.
55 Ibid., 121.
56 Ibid., 155.
57 Ibid., 46.
58 Ibid., 125.
59 Ibid., 46. 
60 Ibid., 126. 
61 Ibid., 128. 
62 Ibid., 182.
63 Ibid., 201.
64 Ibid., 243.
65 Ibid., 183.
66 Ibid., 202. 
67 Ibid., 244.
68 Ibid., 183.
69 Ibid., 202. 
70 Ibid., 245.
71 Ibid., 184. 
72 Ibid., 203. 
73 Ibid., 245.
74 Ibid., 184. 
75 Ibid., 203.
76 Ibid., 246.
77 Ibid., 185. 
78 Ibid., 204. 
79 Ibid., 247.
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San Silvestro  1.60080 Santa Maria Mater Domini  80081 San 
Gervaso
 2.40082

San Matteo  65083 San Cassano 2.50084 S. Agnese  1.80085

San Giovanni Nuovo  15086   San Vito  1.10087

detto di Rialto
    Marci Antonij  2.00088

    Bragadeni
    Santa Eufemija   4.30089

Ukupno 9.700  14.900  27.400

Ukoliko se uporede podaci koje je izneo Marin Sanudo sa podacima 
Frančeska Sansovina izgleda da je za više od jednog veka koliko ih deli, došlo 
do izvesnih izmena u teritorijalnoj organizaciji Venecije. Naime, sestijer Kaste-
lo u Sansovinovo vreme imao je 13 parohija, dok je vek ranije imao 11. Takođe 
je i sestijer San Marko za ova dva veka uvećao borj parohija od 14 na 16. I 
u sestijeru Kanaređo došlo je do povećanja parohijalnih crkava od 11 na 13. 
Druga tri sestijara sa suprotne strane Velikog Kanala manje su bila podložna 
teritorijalnoj reorganizaciji. Ovde je jedino sestijer Santa Kroče uvećao broj 
parohija od 8 na 10. Ostala dva zadržala su jednak broj parohijalnih crkava, 
otkrivajući ujedno da nisu pretrpela bitne teritorijalne promene. Ovde smo 
namerno napravili paralelu sa osnovom rada Frančeska Sansovina koja potiče 
iz druge polovine XVI veka, i koja predstavlja njegovo originalno delo, na koje 
je kasnije don Martinioni dopisao svoje „dodatke” reprezentujući stanje iz oko 
1660. godine. Time se nastojalo izbeći zloupotreba podataka iznetih u delu 
Venetia Città Nobilisima, te na prave vremenske nivoe odeliti njene sastavne 
celine. Podela koju primenjuje Sansovino bila je prihvaćena teritorijalna podela 
koju su uprava i stanovnici Venecije praktikovali, a koja će ostati u upotrebi 
gotovo do propasti Republike (1797).

Unosi koji se priprisuju don Martinioniju mnogo su važniji sa aspekta 
broja stanovnika, što je izuzev nagađanja, retkost u ranomodernoj epohi. Uko-
liko se zbroje podaci iz svakog sestijera u Veneciji je oko 1663. godine živelo 

80 Ibid., 186. 
81 Ibid., 205. 
82 Ibid., 248.
83 Ibid., 186. 
84 Ibid., 206. 
85 Ibid., 249.
86 Ibid., 187. 
87 Ibid., 249.
88 Ibid., 250. 
89 Ibid., 251. 
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129.970 stanovnika. Prema merlima iz sredine XVII veka ona je predstavljala 
veliki grad. U interpretaciji dobijenih podataka mora se uzeti u obzir i činjenica 
da je grad 1630/31. godine bio pogođen epidemijom kuge koja je zaustavila 
njegovu demografsku ekspanziju i uticala da se nastavi stagnacija broja njego-
vihj stanovnika. Ukoliko se podaci vezani za broj stanovnika Venecije prikažu 
u kontinuitetu, mogu se utvrditi određene tendencije u njenom privrednom i 
demografskom razvoju, odnosno padu.

Grafi kon 1; Broj stanovnika u gradu Veneciji u periodu od 1624. do 1881.90

Prema istraživanju Julija Beloha (čije podatke prihvata i Pjer Šoni) tač-
ni podaci u vezi sa brojem stanovnika Venecije postoje za godine: 1624., 1633. 
i 1642. nakon čega nastaje prekid do 1696. godine. Na ovako zasnovanom uzor-
ku cela druga polovina XVII veka predstavlja period za koje ne postoje validni 
podaci. U takvim okolnostima podaci koje donosi don Martinioni za svaku 
gradsku parohiju predstavljaju izuzetno dragoceno sredstvo za praćenje pro-
gresije ili regresije kretanja broja njihovih stanovnika. Sa ovako „umetnutim” 
podatkom nesumnjivo se dobija čvrsti dokaz da je broj stanovnika Venecije 
tokom druge polovine XVII veka nastavio laganu progresiju. Ipak, ovde se ne 
radi o nikakvom demografskom napretku već o relativno sniženom prirodnom 
priraštaju, koji nadomešćuje broj stanovnika odnetih tokon epidemije kuge 
1631. Od 120.000 stanovnika koliko je Venecija imala 1642, do 1663. ona je 
uvećala broj za 9.970, a do 1696. za 3.830 stanovnika (od prethodnog popisa). 
Dakle ritmika koja u širem kontekstu odražava stagnaciju celog venecijanskog 
društva. U ovom maniru posmatrano podaci don Martinionija samo potvrđuju 
ono što su do sadašnja istraživanja dokazala, pružajući ujedno potvrdu njihove 
verodostojnosti.

Premda je Venecija relativno lako uspela da nadokanadi pad nastao 
1630–31. godine, ovo je učinjeno zahvaljujući, kako se može pretpostaviti, pri-
livu sa sela ili iz manjih gradova mletačke Tera ferme. Od perioda stabilizacije, 
koje donekle refl ektuje podatak za 1642. godinu, grad je nastavio da uvećava 

90  Grafi kon je urađen na osnovu padataka dobijenih iz: Chaunu 1977, 596. Od značaja je da Pjer 
Šoni preuzima celokupnu demografsku lestvicu Venecije od Julija Beloha.
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stanovništvo, ali ovaj porast bio je pre posledica njegovog prirodnog priraštaja 
i nije predstavljao reakciju na privredni razvoj. Venecija je nastavila da uveća-
va broj stanovnika i nakon 1642. godine, ali ovaj rast pre oslikava privredu u 
stagnaciji nego državu sa zdravim osnovama. Takođe, stagnacija je izazvana i 
činjenicom da je u drugoj polovini XVII veka Venecija bila u stalnom ratu sa 
Osmanskim carstvom. Na Kandijski rat (1645–1669) ubrzo se nadovezao Prvi 
morejski (1684–1699),91 koji iscrpeo ekonomsku snagu države i doveo od nje-
nog daljeg propadanja.

Grafi kon 2; Tenencija kretanja broja stanovnika Venecije kroz XVII vek 
sa dopunom podataka don Martinionija

S druge strane, 1663. (na koju se odnose ovde prezentirani podaci) za 
Veneciju je predstavljala godinu punu napora i teških iskušenja. Kandijski rat 
je već ulazio u 13. godinu trajanja. Sukob koji se neplanirao odužio pretio je da 
liši Veneciju njenog najznačajnijeg poseda na Levantu, koji je podsećao na dane 
njene slave i napretka. Osmanlije su oštro nastupile šaljući nove kontigente 
vojske na ovo ostrvo. Ni u Dalmaciji prilike nisu bili bolje. Jedinu utehu pred-
stavljala je činjenica da je Porta bila u ratu sa Austrijom, zbog čega je najveći 
deo svojih trupa morala da pošalje u Ugarsku. Svi načini fi nansiranja ratnih 
operacija bili su iscrpljeni, a državni fondovi odavno i unapred potrošeni, tako 
da se Senat suočio s ozbiljnom krizom dok su pojedini krugovi zagovarali be-
skompromisan mir sa Portom.92 Pre je slabost osmanske države dala hrabrost 
Veneciji u mogućnosti da uspe da izvuče po sebe srećan ishod borbe koj se dve 
više počela činiti beskorisnom, nego snaga njihove vlastite države.
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Marija Kocić

“VENETIA. CITTA’ NOBILISSIMA” AS A SOURCE FOR 
DEMOGRAPHIC HISTORY OF CITY OF VENICE

In XVII century, regular population censuses in European countries were not 
yet a practice, and because of this, the work of Francesco Sansovino, via merits of his 
editor, don Giustiniano Martinioni, gains signifi cance. Information brought by Venetia 
Città Nobilissima reveal Venice as an urban area, but this did not refer equally to all 
the city parts. At the same time, index of city quarters (sestieri), on which Frances-
co Sansovino’s work is based, conceptually matches the work of Marino Sanudo, one 
century older, and because of this, development or decline of each particular part can 
be followed, from the perspective of conditions from around 1660, the period from 
which don Martinioni “additions” originate. On the other hand, if we compare them 
with other sources about population of Venice, we can conclude that, despite series of 
epidemics that hit the city, its population in XVII century shows a certain progression, 
which still cannot be classifi ed as a demographic boom.
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ECONOMIC THOUGHT AND REFORMS IN THE 1860s 
IN SERBIA AND GREECE: THE CASE OF KOSTA CUKIĆ 

AND IOANNIS SOUTSOS*

Th e dissemination of economic ideas and the spread of classical political 
economy in the Balkans have attracted, thus far, only limited attention by the 
scholars of the history of economic thought. Th ey looked at the experience of the 
more advanced European countries in order to gain inspirations and practical 
lessons. In this context, French liberalism and Germans historical school, with 
their stress on entrepreneurship, institutions, and market oriented reforms, 
succeeded in becoming a powerful paradigm in the Balkan countries. In this 
paper, I present some important economic facts and developments that shaped 
the course of economic thought in Serbia and Greece in the 1860s years. Emphasis 
was laid on the role of Kosta Cukić and Ioannis Soutsos who, in the fi eld of 
theory, expressed liberal ideas. In the fi eld of politics, they advocated institutional 
reforms that would shape the framework necessary for state development.

Key Words: Economy, Reforms, Serbia, Greece, Kosta Cukić, Ioannis Soutsos

Кључне речи: економија, реформе, Србија, Грчка, Коста Цукић, Јоанис 
Соутсос

Economic liberalism, despite its appeal in intellectual circles, up to the 
mid- 1850s, had an enormous diffi  culty to conquer hearts and minds of the 

*  Th is study presents results from the project “NAME” (No. NUMBER), supported by Ministry 
of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.
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Serbs and Greeks. Th e autonomous Principality of Serbia and the indepen-
dent Greek state1 were small and poor countries, agricultural production was 
stagnant, and domestic industry could not gain ground. Peasant society, with 
a rather minor middle class, was not capable to bear the burden of faster and 
greater economic prosperity. Prevailing economic factors in Serbia and Gree-
ce were agriculture, some commerce, production, and industry. Th e economic 
growth was slowed down by a large number of rural population, which was 
largely illiterate, the state administration was ineffi  cient, the road network was 
poor, there was a lack of educated personnel and the large part of the populati-
on was poor.2 For a modern organization of the state to be actually implemen-
ted, so as to spur the economic progress, a widely accepted political culture of 
civic provenance as the basis of modern society was needed.

One of the major factors for economic development were the num-
ber and ratio of urban and rural population. Urban population in Greece was 
greater than in Serbia, but in the 19th century, in both countries numerical 
advantage was related to rural population (see Table 1). At the fi rst general 
census of the population and settlements in the Principality of Serbia, which 
was conducted in 1834, there were 2,179 settlements, of which 35 towns, only 
1.60%. Th e census of 1844 recorded the 2,074 villages and 40 towns, so urban 
communities made   1.86%. According to the 1866 census, the number of villa-
ges was 2,146, while of towns was 38, with the proportion similar to the previ-
ous period. Th e situation in Greece was slightly diff erent, since the number of 
urban settlements and their population was greater than in the Principality of 

1  In 1821, the Greeks rose up against the Ottoman empire. Following a protracted struggle, the 
autonomy of Greece was fi rst recognized by the Great Powers in 1829. At the insistence of the 
Powers, the 1832 Treaty of London made Greece a monarchy (See: Brewer 2003; Douglas, 1973, 
142–237, 288–290). Aft er the Russo-Turkish War (1828–1829), forced by the provisions of the 
Peace Treaty of Adrianople (1829), the sultan issued to Serbs three hatt-i-sharifs in the period 
from 1829 to 1833, which were essential for establishing and regulating the autonomous status 
of the Principality of Serbia (Љушић, 2004, 1–21).

2  On economy development and economic thought in Serbia and Greece see: Psalidopoulos, 
2001, 145–186.

3  Further reading: Љушић, 2004, 75–91; Миљковић-Катић Бојана, 2002; Ελλάδα.Υπουργείον 
Εσωτερικών, 1862, XI; Valaoras, 1960, 115–139.

Table. 1. Population in Serbia and Greece in 1840’s and 1860’s years3

Year Country Population Area (in km2) Urban population Rural population

1844/45
Serbia 849.286

37.740
7.73% 92.26%

Greece 960.236 23.76% 76.24% 

1861/62
Serbia 1,108.668

47.516
8.81% 91.18%

Greece 1.096.810 25.06% 74.94%
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Serbia. During the fi rst half of the 19th century the population of the Principali-
ty of Serbia and Greece steadily increased, and the increase was mainly caused 
by the continuous migration.

Th e greatest impact on the economic thought in Serbia and Greece 
came from an earlier German historical school and the English-French classi-
cal liberal economics. Among the economists involved in debates and policy 
making in Serbia and Greece during the entire 19th century, the most promi-
nent names were Kosta Cukić (1826–1879)4 and Ioannes Soutsos (1804 –1890)5. 
For most part of the 19th century, they were the only academic economists in 
Serbia and Greece. Cukić and Soutsos were not only important for Serbia and 
Greece. Th ey can be viewed as typical South-European liberals: respected in the 
society, but not always observed in policy matters. Th eir case, therefore, reveals 
interesting glimpses into the South-European liberalism, a popular ideology in 
that part of Europe as far as political independence was concerned, but a less 
popular economic doctrine for countries that used to be economically highly 
regulated by their once-upon-a-time oppressor and not used to a free market 
economic system.6

Soutsos’ and Cukić’ economic ideas evolved over many years. As trai-
ned economists, they both focused on the economic development of their coun-

4  Konstantin Kosta Cukić was born in 1826 in Karanovac (Kraljevo). His father was a stepson of 
Pavle Cukić, who was a council member and participant in the First Serbian Uprising (1804–
1813). He fi nished his elementary school in Karanovac and Kruševac, and junior high school in 
Kragujevac. He went to Vienna in 1838–39 and studied the so-called state sciences (including 
economics and fi nance). Later on, he moved to Heidelberg, where he got a title of Doctor of 
Philosophy. He returned to Serbia in 1848 to be appointed professor at the Lyceum, where he 
taught Political economy and Economic policy. From 1861 to 1868 he served as a Minister of 
Finance and Acting Minister of Education. He was the founder of the fi rst state bank, the so-
called Fund Administration, and his ideas led to coining of the fi rst copper money.

5  Ioannis Soutsos was born in 1804 in Constantinople, the son of a very prominent Phanariot 
Greek in the service of the Ottoman state. Soutsos had a private education in Constantinople 
and Bucharest. He went to Geneva in 1825 or 1829 and studied Political Sciences for 5 years. In 
1832, he moved on to Paris and read courses at the College de France. He returned to Greece in 
1833 to be appointed as a judge at the Council of the State. In this capacity he helped draft ing the 
laws and contributed to the creation of the legal foundations of the modern Greek state. When the 
University of Athens was founded in 1837, he was appointed an honorary professor and from 1842, 
at the age of 38, a full professor, fi rst in public economics and then in political economy. Between 
1859–1864 he served as a director of the Bureau of Public Finance at the Ministry of Interior. He 
returned to his professorship in 1862, but resigned again in 1864, in order to become a mem-
ber of the Council of the State for the second time. In 1867, he was appointed a full professor 
for the third time in his career and remained active in teaching until his death in 1890. He 
also served as a member of the Committee for the Encouragement of Greek Industry, as a 
consultant to the country’s central bank, the National Bank of Greece, and as an expert in 
parliamentary committees.

6 Kitromilides, 1988, 11–21; Psalidopoulos, 2001, 145–186.
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tries and the critique of the existing system. In various works they attempted to 
provide a theoretical basis for improving the situation in agriculture, industry, 
commerce and fi nance. Th eir fi rst works on economy were published in 1851. 
Soutsos’ work dealt with wealth, titled A Treatise on Production and Distribu-
tion of Wealth. In 1851 Cukić published the fi rst part of his State Economics, 
entitled National Economics. Two years aft er he published the third part enti-
tled Finance and even nine year aft er that the second part of Economic Policy. 
In 1868–1869 Soutsos published his opus magnum, the two-volume Plutology.7 
Th ese works actually mark the beginning of a serious and systematic research 
into economic science in the second half of the 19th century Greece and Serbia 
and they were generally the fi rst researches of the kind.

CUKIĆ’S AND SOUTSOS’ THEORY

Cukić begins explaining economic problems by using the notions of needs 
and goods. So, needs are formulated as follows: “Humans depend on external 
nature and it is their need. A need is something we lack, an imperfection, which 
has to be fulfi lled or completed, and that comes when needs are met. Needs are 
as multiple, like the aspects of human life, during which they are developed and 
met”.8 He divides the economic science to political (or public, state) and private 
economics. Political economy is further divided to national and govern mental 
economics and economic policy. Th e private economy consists of as many 
parts as “there are types of private households in the general population, the 
most important ones being: agriculture, cattle-breeding, forestry, mining, han-
dicraft s, factories, trade”.9 Cukić’s understanding of political economy is very 
broad because besides the usual considerations of political economy, it also in-

7  Th e fact, however, that he published his book on Public Finance (Manual of Finance: Th e Th eory 
of Budget) in 1864, before his theoretical treatise and immediately aft er his tenure at the Bure-
au of Public Finance, testifi es to the intensity he dealt with practical problems, which in turn 
shaped his theoretical views. Furthermore: Psalidopoulos, Stassinopoulos, 2005, 4–6.

8  Цукић, 1851, 1; As Cukić himself mentioned in the foreword to the Part One of State Eco-
nomics, he studied two and a half years in Heidelberg, with the eminent professor Karl 
Heinrich Rau. Cukić managed to complete his book State Economics in three volumes by 
using, above all, Rau, but also: Smith, Say, McCulloch, Lotz, Kudler, Schmalz, Droz, Ro-
ssi, Blaqui, Riedel, Canard, Nisas, Stein and ‘some statisticians’. Moreover, Cukić further 
divided the first volume into ‘two parts’. The first part of Volume One was presented as 
state economics in the sense of economic theory, while the second part was divided in 
three chapters: Production of the Assets (Цукић, 1851, 7–93), Distribution of the Assets 
(Цукић, 1851, 94–174), and Consumption of the Assets (Цукић, 1851, 175–183). The 
first part covers basic notions of economics, the subject of state economics, the notion of 
value, the history of economics with references of 25 pages. Цукић, 1851, 112–137.

9 Цукић, 1851, 11.
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cludes economic policy, industrial economics and fi nance. As for the economic 
policy, Cukić pub lished the second part of his State Economics in 1862. On over 
600 pages, Cukić explains the principles of economic policy, on the one hand, 
and specifi c industrial economic policies: agriculture, mining, manufac tures, 
transport, trade, credit and consumption policy, on the other. Economic policy 
can be of two types: the policy of either national or governmental economy. Th e 
former is called the national economic policy while the latter is the fi nance. Th e 
two, together with national economics, Cukić calls state economics.10 Cukić also 
provides examples from diff erent countries, of bodies which are entrusted with 
ultimate economic policy care: in France, there is a ministry of agriculture and 
trade (including the ministry of public building); in Holland, there are mini-
stries of education, national industry and colonies; in Belgium, the ministry of 
public aff airs (including post offi  ce, mines and education); in England, there is 
an independent board of trade, etc.11

Soutsos defi ned economics as Plutology, the science of wealth. 
Plutology was a branch of sociology, the latter conceived as universal 
social science. He stressed that there was a deep connection between 
industrial development, on the one hand, and cultural and political pro-
gress, on the other. Th e accumulation of wealth was not the objective 
of mankind on earth, but the most eff ective tool of perfecting huma-
nity. Th e science of wealth was, for Soutsos, both inductive and deductive, 
an experimental science, with the society to testify to it. He opted therefore 
to concentrate on the Greek society and apply a comparative method in his 
analyses, using historical examples and quotes not only from economists, but 
from historians and specialists in administrative law, while discussing Greek 
economic problems.12

Th e basic principle of state economic policy, as Cukić and Soutsos mentio-
ned, is government’s duty to help the nation in running the business, provided 
it does not inter fere much in the business, endangering the economic freedom 
of citizens. State laws, orders and other regulations are the main govern mental 
instruments. Concerning the basic principles of economic policy, Cukić and 
Soutsos focus on the care of workers. In the fi eld of economic policies sectors, 
they discuss agricultural policy at great lengths, but also the production and the 
factories.13 For them, the an encouragement the state could off er for the peasant 
and industrial activity was not in various existing privileges and exceptions 

10 Цукић, 1862, 4, 10.
11 Ibid., 14–15.
12 Furthermore: Psalidopoulos, Stassinopoulos, 2005, 6–11.
13 Цукић, 1862, 65–218; Σούτσος, 1879.
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granted to various group interests, but the alleviation of taxation, the construc-
tion of infrastructures and a stable budgetary management.

AGRICULTURE AND INDUSTRY

Agriculture in rural areas was the most widespread industrial branch, 
but of the slowest progress. Th e main cause of backwardness was a primitive 
way of working the land, and the process of modernization of the agricultural 
production was of a very slow pace. Th e agriculture production was mainly for 
basic household needs, as much as it was needed to feed the family. Th ere was 
a big diff erence between Serbian and Greek peasants in the land ownership 
structure. In 1835 feudalism was abolished in Serbia, but in Greece it persisted 
until the mid-19th century and even later.14 Th is had a signifi cant eff ect on the 
development of the entire economy and on the development of the economic 
thought.

In 1851 Kosta Cukić even criticized the policy of the state which was 
leading the agriculture and pointed out that in order to encourage agricultural 
progress it was necessary to improve legal issues, protect the private proper-
ty rights, better use of municipal lands, increase soil fertility, drain some soil 
areas and structure the rivers, provide agricultural insurance, open the cre-
dit registers, hold agricultural fairs and exhibitions where the farmers could 
be introduced to the achievements of foreigners and advanced compatriots.15 
Th e situation was quite similar in industry.16 Development of military indu-

14  Љушић, 2004, 47–117; Land reform represented the fi rst real test for the new Greek kingdom. 
Th e new Greek government deliberately adopted land reforms, intended to create a class of 
free peasants. Th e Law for the Dotation of Greek Families of 1835 extended 2,000 drachmas 
credit to every family, to be used to buy a 12 acre (49,000 m2) farm at auctions, under a low-
cost loan plan. Th e country was full of displaced refugees and empty Turkish estates. By a 
series of land reforms over several decades, the government distributed this confi scated land 
among the veterans and the poor, so that by 1870 most Greek peasant families owned about 
20 acres (81,000 m2). Dimitrios, 2014, 227–233.

15  Цукић, 1862, 21–217; Contrary to Cukić’s liberal attitudes, conservatives considered that 
peasants produced little because they were lazy, sloppy, and spending time in pubs. Th ey 
stated that “the peasants do not need school, but the regulation” (Србске новине, No. 7, 21 
January/2 February 1856).

16  Цукић, 1862, 259–265; Th e industry developed very slowly. Th e largest industrial plant was 
Topolivnica (Military Technical Institute) in Kragujevac, opened in 1853. All other industries 
were still run manually, or were just at the beginning of mechanization. About the develo-
pment of industry in Serbia, see: Вучо, 1981; During the 19th century slowly developing 
Greek industrial activity (including heavy industry like shipbuilding) was mainly concentra-
ted in Ermoupolis and Piraeus. As in Serbia, the Greek industry also developed very slowly. 
See: Αναστασόπουλου, 1947.
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stry strengthened the concept of state ownership of the companies, which led 
to a neglect of the privately owned industry. Th e concept of the state capital, 
which was followed by a lack of skills in management, lack of understanding 
of economic laws (return on investment, profi tability) and the importance of 
infrastructure, brought industry to a deep crisis.17 Criticizing the policy of the 
state by liberals was completely justifi ed.

Soutsos’ discussion of agriculture, of the forms of authority governing 
agricultural production in various countries and in Greece and the best way 
to improve the living conditions of the Greek farmer is quite extensive.18 Th e 
accumulation of wealth, however, was based, according to him, on industry, 
and it was “through industrial works that the national forces improve them-
selves and the people’s income raises”.19 Industry was promoted through the 
encouragement of industrial initiatives and was viable only if based on a com-
parative advantage. Soutsos, like Cukić, also criticized heavily all those who 
called for the intervention of the government to accelerate the economic de-
velopment process. According to them, it was not the function of the State to 
intervene and regulate economic activity, but to secure the conditions under 
which the initiative and creativity of individuals might develop. Government’s 
duty was to help the people in running the economic aff airs, whereas the sta-
te should be kept off  the unnecessary and excessive interference which could 
lead to endangering the economic freedom of citizens. Th e State should not 
grant privileges and protect activities that distorted competition. It was not a 
government function to direct or regulate industry, but to keep public fi nances 
sound.20 Cukić and Soutsos advocated liberalization of the economic life, and 
believed that the state should do everything to remove obstacles to the free 
economic development.

By the use of such theoretical means, Cukić and Soutsos dissected the 
Serbian and Greek economy, highlighting the main reason for backwardness of 
both the Serbian and Greek economy, that is, the lack of basic infrastructure. 
Th e insuffi  cient transportation network prevented exchange and reproduced 
self-consumption and the barter economy. Building of roads and railways, as 
well as construction and improvement of the already existing ports, would po-

17  Цукић, 1862, 358–408; In case of Serbia we can see that incompetence in the management 
of industrial companies was most obvious in the relationship of invested capital and actual 
production results. Between 1848 and 1855 in Topolivnica in Kragujevac more than a million 
ducats invested, which yielded only 86 tools. In the period from 1847 to 1858, in the copper 
and iron mines of Majdanpek, 6 million ducats was invested, yielding only 56 tons of purifi ed 
copper. Вучо, 1981, 101–102.

18 Σούτσος, 1885, 89–312.
19 Ibid., 561.
20 Цукић, 1862, 259; See: Psalidopoulos, Stassinopoulos, 2005, 11–17.
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sitively help trade. Better infrastructure would also break with the isolation to 
which a great part of the population was condemned. Furthermore, the scarcity 
of capital suff ocated conditions for the primary and secondary production, lea-
ding to the emergence of usury and parasitism. Th e establishment of industrial 
and agricultural banks would assist productive activity and promote industri-
al activity as well as agriculture.21 Cukić and Soutsos called for also for the esta-
blishment of a land register. Since the majority of the population were peasants, income 
could be estimated through a land register. Th e land could be classifi ed according to its 
fertility and taxes, levied on net profi t and payable in money, estimated.

Soutsos did not have the opportunity to realize and implement his ide-
as in agriculture as Cukić had, when he became minister of fi nance in 1861. 
Th en, in practice, Cukić clearly realized the weight of implementation of libe-
ral reforms. With regard to his entire “program” to encourage agriculture, he 
managed to achieve only one thing, establishment of the credit system, by the 
founding the Fund Administration.22

FINANCE

Th eir special engagement, Cukić and Soutsos dedicated to fi nancial po-
litics. A tax system which was applied during the Constitutionalist regime in 
Serbia (1842–1858) introduced in 1835, when the tax fi xed at six talers per year 
per taxpayer. A tax, in the same form and amount, was charged from 1835 to 
1884, although during the Constitutionalist regime, it was amended several 
times. Demagogic tax cuts for political reasons was benefi cial for providing 
support from the population, but not for the weak state budget. In 1841 divisi-
on of a poll tax in two parts was consistently implemented, as poll tax and the 
estate tax.23 Th e largest part of the government revenues, almost 90%, was just 
the poll tax. In this way, the state could increase revenue only in the case of an 
increase in the number of taxpayers.24 Tax system in Greece was diff erent from 
the Serbian model, similar to the old Turkish one. Th e Greek government allowed 
an indirect tax collection, so the tax system was signifi cantly diff erent and was not 

21 Σούτσος, 1884, 514; Цукић, 1862, 466–481.
22  Law on Administration of Funds, 16/28 August 1862, Зборник закона и уредаба XV (1862), 

128–133; Fund Administration began with its activities in 1864 and approved a long-term 
loans to mortgages on real property, but only to one half of the appraised value of the real 
property.

23  Зборник закона и уредаба II (1841), 32–36. Th e division remained also in Law on Tax in 
1864. Зборник закона и уредаба XVII (1864), 278 (article 3).

24  Цукић, 1853, 6, 88–106; Гњатовић, 1991, 16; Миљковић-Катић, 2008, 226–231; Јовановић, 
1990, 107.
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uniform. Th ere was no order in fi nances. However, we can say that the fi nancial 
system in Serbia was better organized than in Greece. Th is was particularly 
refl ected in the set up budget legislation and the Main Control system as an 
important fi nancial institution.25

Cukić and Soutsos were strong supporters of a strict order, discipline 
and hierarchy in fi nances. First of all, Cukić considered that the expenses of 
certain government bodies, such as the Council of State, which amounted to 
4,9% of all government expenditure, were excessive, compared with only 1% in 
the German lands and less than 1% in France.26 Th e largest part of the expen-
diture from the state budget went to personal expenses, such as salaries of civil 
offi  cials. In the interest of reducing those costs, Cukić suggested reducing the 
number of employees to the extent it was really needed, and that new positions 
should be opened only if there was a real need.27

Greece experienced a similar situation. Th e following describes it in 
particular, “Th e system of King Otto embraced Turkish taxation, the Phanari-
ot intrigue, lavish expenditure on offi  cials, extreme avarice in national impro-
vements, spies, brigandage, and barbarous agriculture … [while the] people 
demanded improvement in the fi nancial system, reduction of the public ex-
penditure, extension of useful works, and reform in every branch of the royal 
administration.”28 Soutsos attacked the existing Greek tax system on two groun-
ds. First, because it taxed gross agricultural output and second, because the go-
vernment allowed the renting of taxes. Th e tax collectors exploited the taxpayer 
heavily on the basis of this authority, thus nurturing a situation unfavorable to 
economic activity. Th e expenditures that were not considered productive and 
did not satisfy public needs should be abandoned. Furthermore, taxes should 
be as light as possible, helping thus the creation and reproduction of producti-
ve capitals. Ultimately, the distribution of taxes should follow the principle of 
proportionality and correspond to the total income of each person.29

25  Just before the end of the Constitutionalist regime, in 1858, Serbia got its fi rst Budget Law. 
Under this law, the Ministry of Finance compiled the main budget, aft er receiving proposals 
of expenses from other ministries. Th e budget proposal was sent to the Council of State, 
which was the body that passed the fi nal act; 17/29 July 1858, Зборник закона и уредаба XI 
(1858), 98–103; 110–137; АС, ИГ, 1052.

26 Цукић, 1853, 22–26.
27 Ibid., 26–81.
28 Finley, 1863, 597.
29  Σούτσος, 1864, 194–195; Unlike Serbia, Greece had more fi nancial problems because of its 

external sovereign debt obligations. In 1824, a loan of £ 472,000 was secured at the London 
Stock Exchange to continue this fi ght. Th is off er was oversubscribed and buyers were required 
to put down only 10% of the purchase price with a promise to pay the balance over time. An 
additional loan of £ 1.1 million fl oated in 1825. Th e unfortunate fact about these two loans 
was that speculators and middlemen in London skimmed off  much of the proceeds before 
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Kosta Cukić got a chance to reform the fi nancial system as a Minister of 
Finance in the government formed in December 1861. It was the worst possible 
time in the fi nancial system – to start a modernization processes and provide 
money to prepare for the national liberation war. In August 1861, he was able 
to push through the adoption of the Wealth Tax Act.30 Th e Act anticipated in-
troduction of six ordinary and one extraordinary tax classes, according to the 
combination of assets and income. A class ratio was 2:4:6:9:14:20. Such a tax 
system was certainly quite modern for the Principality of Serbia, but its im-
plementation was impossible. Everyone was against it.31 Due to the numerous 
protests and questions of regularity of the statistical census, Cukić was forced to 
withdraw the act, which was replaced by a new one, a compromise in October 
1864.32

Table. 2. Tax classes according to the Wealth Tax Act

Tax class Th e value of the property 
(in ducats)

Th e value of income 
(talers per month)

First 20 – 200 1 – 6
Second 200 – 300 6 – 12
Th ird 300 – 500 12 – 20

Fourth 500 – 800 20 – 30
Fift h 800 – 1200 30 – 50
Sixth 1200 – 2000 50 – 100

Extraordinary / Seventh over 2000 over 100

Th e new tax system was a decline compared to the previous act. Th e 
people did not want to pay more taxes, and the fi nancial policy suff ered because 
of it, and consequently, the entire economy. We can see that Cukić’ advanced 

Greece received any funds. Another issue was that the Greek War of Independence soon 
descended into a civil war between rival factions, making it diffi  cult to even fi gure out who 
should receive these funds. No interest payments were ever made to the bondholders on these 
two loans, and the value of the paper eventually plummeted to a fraction of the par value. 
It wasn't until 1878 that the Greek government settled the loans, which by then, with the 
accrued interest, had increased to over £10 million. In 1832, another loan totaling 60 million 
drachmas was given to Greece, which was then offi  cially an independent sovereign nation. 
Th e loan was arranged by the French, Russian and British governments, and was ostensibly 
given to help Greece build its economy and manage the initial stages of governance. Th e fun-
ds were mostly squandered on the army and the upkeep of Otto, a Bavarian prince who was 
made King of Greece by the English. Greece managed to stay current on this loan until 1843, 
at which time the government stopped the payments. Salavrakos, 2013, 97–98.

30  17/29 August 1861, Зборник закона и уредаба XIV (1861), 147–155; АСАНУ, Историјска 
збирка, 9090.

31 АС, ПО, к. 25, бр. 19; АС, ПО, к. 25, бр. 42.
32 Law on Tax, 2/14 October 1864, Зборник закона и уредаба XVII (1864), 278–286.
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ideas could not be implemented in the Principality of Serbia, and he did not 
live to see the changes in the 1880’s.

Soutsos did not have a chance like Cukić had, not even now, to achieve 
any practical progress in the fi nancial system of his country. He seized the op-
portunity in the dethronement of king Otto in 1862 and the arrival of the new 
king, George I from Denmark, in order to indicate the necessary steps and to 
create more favorable economic conditions. Despite the political change and 
the establishment of a liberal constitution, the political situation under King 
George I remained almost intact. Th e Greek state did not suff er only from its 
innate economic weaknesses. Corruption and ineffi  ciency continued to domi-
nate the administration and the public sphere, preventing the development of 
the Greek society and subverting the constitution itself. Political institutions 
were modern but the political system, as a whole, remained a traditional one.33 
Such a situation hindered serious attempts in modernization of the social and 
economic relations, as well. Th e central government and the state became the 
only source of alternative income for those who left  the countryside and went 
to the capital in order to fi nd a better future. Hence, the traditional relations 
reproduced in the political and economic level, leaving the economic sphere 
almost intact. Like Cukić in Serbia, Soutsos in Greece did not encounter any 
willingness to put his ideas into practice.

Serbia, however, made   greater progress than Greece, although the pro-
gress was oft en slowed down and suspended. While this period in Greece saw 
the establishment of a democratic constitution (1863), not much eff ort was 
put in for the establishment of a real civil society. What dominated the public 
and the private sphere was an intrusive state, in every aspect of social life, and 
a political competition that sought to seize the administration in order to use 
the public funds in favor of its political supporters.

CONCLUSION

Th e impact of foreign economic thought in Serbia and Greece was qui-
te strong. To be frank, those eff ects were not so extensive, and they were carried 
out mainly through the people educated abroad, who then returned to Serbia 
and Greece. In this regard, the most infl uential trends in economic thought 
in the mid-19th century were the Germanic historical school and English and 
French classical liberal economics. Th e economic thinkers of the Germanic 
historical school had a greater impact on the situation in Serbia, whereas the 

33 See: Psalidopoulos, Stassinopoulos, 2005, 17–20.
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French liberal economy was of a prevailing infl uence in Greece.34 Th e infl uen-
ce of the Germanic historical school in Serbia is understandable because the 
economic and national conditions of the Serbian people were largely similar to 
those under which the German historical school arose, but also due to the fact 
that the holders of the economic thought in Serbia were mostly former stu-
dents of prominent German and Austrian professors. Of course, the infl uence 
of those schools should not be exaggerated because it was mostly limited to 
theory, while the Serbian or Greek economists, faced with the specifi c condi-
tions of their respective countries, adapted the theory to the Serbian or Greek 
circumstances.

Cukić and Soutsos agreed that if law and order prevailed, the means 
of communication improved and the manner of exchange remained stable and 
convertible, then economic development would follow. Freedom of exchange 
was an ideal state, which the governments should keep up. Laissez faire was 
not only compatible with the conduct of self-acting individuals, but also off e-
red a normative ideal for organizing a society. Th erefore, according to Cukić 
and Soutsos, the appropriate role of the government was to introduce all the 
necessary institutional reforms, to help traders maximize their benefi ts. Finally, 
they raised the issue of the “State’s authority to limit and set canonistic rules 
on the organization of society”. According to them, the duties of a well-organi-
zed society should be, fi rst, the establishment of freedom of contracts between 
individuals, second, the abolishment of guilds and any other barriers on the 
mobility of people, as well as the suppression of any privileges that obscure the 
development of economic forces in favor of certain social strata.

Cukić in Serbia had more success, since he was a minister and able 
to conduct fi nancial changes – the adoption of the Wealth Tax Act in 1861. 
However, these changes did not go well and were quickly suspended. Soutsos 
had similar ideas in reforming the fi nancial system, but Greece did not make 
any progress  , even a small one, like in Serbia. Cukić’ and Soutsos’ ideas in the 
areas of agriculture, industry and economy as a whole, were not supported by 
the rulers and political elites both in Serbia and Greece.
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Данко Леовац

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО И РЕФОРМЕ 1860-ИХ 
ГОДИНА У СРБИЈИ И ГРЧКОЈ: ПРИМЕР КОСТЕ ЦУКИЋА И 

ЈОАНИСА СОУТСОСА

Утицај стране економске мисли у Србији и Грчкој био је прилично снажан. 
Истина, ови утицаји нису били једнако велики, а вршили су се углавном преко 
људи школованих у иностранству, коју се потом враћали у Србију и Грчку. С тим 
у вези стоје и најутицајнији правци стране економске мисли средином 19. века, 
старија немачка историјска школа и енглеско-француска класична и либерална 
економија. На прилике у Србији и економске мислиоце више је утицала немачка 
историјска школа, док је на прилике у Грчкој превагу однела француска либерал-
на економија. Велики утицај на српску економску мисао одиграли су Вилхелм Ро-
шер, као и хајделбершки професор Карл Рау и бечки Лоренц фон Штајн. Утицај 
немачке историјске школе у Србији је разумљив јер су привредни и национални 
услови српског народа умногоме били слични онима под којима је у Немачкој 
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настала историјска школа, али и захваљујући чињеници да су носиоци економске 
мисли у Србији били углавном бивши ђаци истакнутих немачких и аустријских 
професора. Насупрот Србији, у Грчкој је преовлађујући утицај имала француска 
и енглеска либерална мисао, свакако због утицаја ове две државе. Наравно, не 
треба преувеличавати утицај ових школе, јер је он био углавном ограничен на 
теорију, док су српски и грчки економисти, суочени са специфичним условима у 
својим државама, прилагођавали теорију сопственим обрасцима. Управо у том 
прилагођавању, видимо бројне сличности теоријског приступа Косте Цукића 
(1826–1879) и Јоаниса Соутсоса (1804 –1890), свакако најзначајнијих имена у 
српској и грчкој економској мисли током 19. века.

Као школовани економисти оставили су доста трага у развоју економске 
мисли у обе земље. Обојица су у својим радовима сматрали да се за правилан раз-
вој државе и привреде, на првом месту морају поштовати ред и закон. Реформ-
ним идејама у пољопривреди, индустрији, трговини и финансијама покушавали 
су да Србију и Грчку претворе у државе са већим привредним растом и омогуће 
им бржи развој. Међутим, њихове напредне идеје нису наилазиле на подршку по-
литичке елите, а често ни друштва у целини. Цукић је у Србији имао више успеха, 
будући да је као министар финансија од 1861. године покушао да спроведе про-
мене у финансијском законодавству, најпре усвајањем Закона о плаћању пореза 
по имућности (1861). Међутим, ново законодавство није наишло на разумевање 
у српском друштву, те је Цукићев покушај врло брзо пропао, а Закон је укинут 
доношењем новог 1864. године. Порески систем је остао непромењен. Соутсос 
је имао сличне идеје у погледу реформи финансијског система у Грчкој, али није 
успео да оствари, макар и најмањи напредак, који је остварен у Србији.
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Th e topic of this article is to document the renewed interest of European 
general public for South-Eastern Europe, which coincided with the string of 
Imperial victories over the Ottomans in 1680’s. Th e conquest of Belgrade in 1688 
by combined Austrian/Imperial army led by Maximilian II Emanuel of Bavaria 
gave strong impulse to the interest mentioned above. Th e conquest of Belgrade 
was seen as the beginning of the retreat of Ottomans from Europe and the victory 
of Christianity over the infi del.Numerous illustrated and engraved books were 
printedin Nuremberg, Amsterdam, Augsburg and Vienna, celebrating the great 
battle, such as those by Johann Baptist Gumpp, Romeyn de Hooghe, Pieter van 
den Berge, Giacomo de Rossi, although the authors usually did not witness the 
event in person.
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Th e Great Turkish War (1683−1699) was one of the longest, most inten-
sive, all-encompassing and costliest, in both material and human sense, clash 
of arms in Europe of the late 17th century. It caused the tectonic shift s on the 
European Southeast in military, political, religious and diplomatic fi elds. Be-
side the excitement that was caused throughout Europe by triumphs of Impe-
rial arms at Vienna (1683), Buda (1686), Nagyharsany (1687), Belgrade (1688), 
Slankamen (1691) and Senta (1697), there was noticeable surge in interest for 
territories that were conquered from the Ottomans. Th e numerous books were 
printed, along with brochures, pamphlets and proclamations; they were lavishly 
illustrated and engraved, and their goal was to introduce its readership to the 
areas of Pannonia and Southern Hungary. Th e number of those publications is 
really staggering.1

We can attest that this “thirst for knowledge” was not evident only among 
educated and ruling classes of Europe by quoting the war diary of the unknown 
Franconian soldier,2 composed during summer months of 1688, while the pre-
parations for siege of Belgrade were in full swing. In the introductory part, the 
author expresses his desire to leave a written trace on himself, as well as on the 
areas he had visited and fought during campaign of 1688. One of his intentions 
was to dedicate the manuscript to the new generations, who might decide to 
take a journey towards lands he had visited. Th erefore, this diary can also be 
read as a travelogue or itinerary.3

As we have seen, the string of Imperial victories enticed the interest for 
South-Eastern Europe in European general public. Th is was especially notice-
able aft er victories at Buda, Nagyharsany, and Belgrade. It is interesting to note 
how the news reverberated through Europe, usually several days or weeks aft er 
the events. Especially the capture of Belgrade was greeted with great enthusi-
asm. It was believed that this victory heralded the beginning of the retreat of 
Ottomans from Europe, and that it would take only one last concentrated eff ort 
of Imperial armies to push the Turks back into Asia.

Th ese predictions turned out to be overly optimistic. It is worthy to note 
that it wasn’t the fi rst such occasion. Aft er the battle of Lepanto (1571), various 

1  We can cite some typical examples: Ercole Scala, L´ Vngheria Compendiata, Modena, 1685.
andDas Ehemals gedrückte vom Türken berückte nun treffl  ich erquickte Königreich Hungarn 
samt dessen Ströme-Fürsten der Weltberühmten Donau ausführlich vorgestellet in Curieuser Ab-
handlung aller Städte, Schlösser, Vestungen und anderer Oerter…, Frankfurt und Leipzig, 1688.
Naturally, the list includes many more titles.

2 For more information on the diary and its author see:Абрамовић 2013, 237−252.
3  Th e full title of the diary is Tagebuch eines Soldaten des fränkischen Truppenkontingents aus dem 

Feldzug gegen die Türken bis zur Einnahme von Belgrad durch Kurfürst Max Emanuel, S. l. 1688.
It is being kept in the Bavarian State Library under signature BSB Cgm 7047. It is also available 
online: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003361/images/
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plans were circulated throughout Europe, anticipating that in the following 
yearsEgypt, Syria, North Africa, Istanbul and Holy Land would be wrestled-
from the clutches of the infi dels. Th e plans also envisaged the great uprising of 
Balkan Christians. Of course, during spring of 1572 all those plans gave way to 
a more realistic course of action, which essentially resulted in separate peace 
for Venice and unoffi  cial truce between Ottoman Empire and Spain and its al-
lies in the Western Mediterranean.4

In a similar fashion, victories of 1680’s prompted a surge in expectations 
for removing Ottomans from Europe. Even one of the most brilliant minds of the 
17th century, Gottfried Wilhelm Leibniz, sent the memorandum to the Emperor 
Leopold I, proposing the plan of expelling the Turks from Europe and urging 
the Emperor to act along those lines.5 In parallel with this development,we can 
observe the emerging of the interest to learn more about this region, hitherto 
only vaguely known to the Europeans. Of course, geography and ethnography 
of this region had not been a complete terra incognita,6 but sometimes the lack 
of adequate and realistic perceptions is staggering. For instance, Austrian mili-
tary advisors had plans of the border fortresses like Komarom or Györ in 1683, 
but the extensive areas around them were completely uncharted. Th ey haven’t 
even thought that contours of the local terrain should be taken into account. 
Th e fi rst ever steps in that direction were made by Fernando Luigi Marsigli, 
who at the time (1682) served as a volunteer in Györ. He had made a map of 
the fortress’ immediate surroundings during autumn of that year.7 He would 
later receive the international recognition and fame, especially aft er publication 
of Danubio Pannonico Mysicus…8 which was the fi rst comprehensive, reliable 
and modern overview of Danubian region.9

However, before we delve deeper into this subject, we must fi rst and 
foremost recite the events of 1688, which ended in capture of Belgrade. Also, 
we should note the general situation on the front between Habsburg Mon-
archy and Ottoman Empire during that year. Th e Court Council of War in 
Vienna (Hofk riegsrat) proclaimed the capture of Belgrade as the main mili-
tary objective for 1688. At the time, Belgrade was regarded as one of the most 
important fortresses in Ottoman Empire. Th e armies of the Kaiser were or-

4  Braudel1998, 278−282. More on the peace negotiations between Ottoman Empire and Spain: 
Ibid, 330−360.

5 Leibniz 1970, 235−240.
6 Самарџић1961.
7 Stoye 2008, 58.
8  Th e full title of the book is: Danubius Pannonico-mysicus: observationibusgeographicis, astrono-

micis, hydrographicis, historicis, physicis, perlustratuset in sex tomosdigestus.
9 Mrgić 2011a, 221−237; Mrgić 2011b, 165−176.
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dered to begin with concentration in Osijek (Esseg); aft er initial gathering, 
they were instructed to move towards Peterwardein, where the last Austrian 
and allied contingents from the Holy Roman Empire were due to arrive. Only 
aft er the full concentration of forces, the planned attack on Belgrade was to be 
carried out.10

Th e arrival of Bavarian and Swabian contingents (on 19th and 20th July 
respectively) –along with the commander-in-chief Maximilian II Emanuel,11 
Bavarian Elector – marked the beginning of the operation. However, the two 
major tasks had to be done before the actual siege. One was the reconnaissance 
towards Sava River and Belgrade, which was carried out by General Count von 
Hofk irchen with his detachment. Th e second task was the conquering of the 
important fort of Titel, which was situated on the strategically signifi cant con-
fl uence of river Tisa and Danube. Th at fortress was besieged by General Wallis; 
the Turkish garrison surrendered by accord on the 28th July.12

Aft er completing these two tasks, the Imperial army was set in motion. 
It reached Zemun (Semlin) by August the 5th. Th e forces of Max Emanuel were 
presented with a diffi  cult challenge: they had to cross the Sava River in order to 
lay siege to Belgrade – and that was no easy task in face of numerous and well 
entrenched enemy, who waited on the other side.13

Th e self-proclaimed Turkish commander Yegen Osman Pasha was situ-
ated on the right bank with 18.000 men, and it was evident that this force 
will fi ercely resist any attempted crossing. Th e reconnaissance conducted by 
General Serenyi in the night of 6th/7th August showed that the opponent’s posi-
tions were well entrenched; the enemy had constructed two bridges over Sava 
River – one leading from the right bank to the Ada Ciganlija (Zigeunerinsel), 
while the second connected Ada and the left  bank of Sava. Th e river island of 
Ada Ciganlija was fortifi ed as well. Serenyi also reported that the left  bank of 
the river was covered in marshlands, but that the troops could still use that 
terrain.14

On the following day, the commander Max Emanuel took survey of the 
river bank personally. He rode upstream, where he observed a suitable place 
for crossing – it was located between Ada and one smaller island situated up-

10  Веселиновић1974, 465−468; Röder 1842, 52−53; Kriegs-chronik Österreich-Ungarns 1889, 
109−110.

11  It is interesting to note that the Elector of Bavaria brought with him a painter Big, whose task 
was to secure that the eventual glorious victory will be remembered. Томић 2012, 11

12 Tagebuch, 30r−32v.
13 Junkelmann2000, 70−71.
14 Ibid., 71.
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stream; it was close to the village of Ostružnica.15 He had made a decision to 
attempt the crossing there; the reasoning behind this decision was that the en-
emy was not expecting such a maneuver. Max Emanuel summoned a council 
of his generals on the same evening; they opposed his plan, arguing that the 
attack on Belgrade should be cancelled. Th ey proposed to redirect the whole 
army towards Temeswar or Great Waradin. Th eir advices, however, were not 
heeded by Bavarian Elector. On the following morning, he set his forces in 
motion in broad daylight, making his movement obvious to the enemy. He oc-
cupied a place on the river that was several thousand meters downstream from 
the intended position for crossing. Meanwhile, concealed by this maneuver, his 
trusted General Serenyi went with a selected force of 4000 soldiers to the actual 
crossing location.16

On the following evening, between 30 and 50 infantrymen were trans-
ported under the pale moonlight across the river in order to secure the 
bridgehead.17Th e small Ottoman detachment tried to eliminate it, but the Im-
perial soldiers managed to resist. By morning, all 4000 men were on the right 
bank.18Th e bridgehead was now heavily fortifi ed, so even attack of strong Turk-
ish force of 5000−6000 men couldn’t reduce it. Th e attack was very ferocious. It 
was reported that the Janissaries removed boar spears (Schweinefedern) from 
the defensive works by bare hands; they also tried to hack the Spanish riders 
(Spanische Reiter)19 with their sabers. All this was done under whirlwind of fi re 
by Imperial infantry, so the attackers had suff ered signifi cant casualties – they 
had 600 killed and wounded men, while the Imperials suff ered 41 casualties. 
Th is engagement lasted for 45 minutes.20

When the Ottoman commanders realized that the bridgehead cannot 
be reduced, they ordered the retreat. Th is retreat was not done in an orderly 
fashion, as the part of the Turkish forces under command of YegenOsman Pa-
sha decided to abandon their posts and escape towards Adrianople (Edirne) 
viaSmederevo and Danube. Th is allowed the Christian army to cross the Sava 
River in full force during the night of 8th/9th August and occupy the abandoned 
Turkish camp.Th e Turkish commander of the fort, Ibrahim Pasha, burned the 

15  Веселиновић 1974,471−472.However, theKriegs-chronikÖsterreich-Ungarns1889, 111claims 
that the crossing took part near Ada Ciganlija (Zigeuner-Insel). It is true that the pontoon 
bridge was constructed there, however it happened only aft er the Imperial army had crossed 
the river Sava near Ostružnica. Th e pontoon bridge was then transferred downstream. Cf. 
Веселиновић 1974,472.

16 Junkelmann 2000, 71.
17 Tagebuch, 33r−38v.
18 Junkelmann 2000, 72.
19 Type of a defensive barrier, also known as Cheval de frise.
20 Junkelmann 2000, 73.
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suburbs; the Imperial army tried to put down the fl ames. For the next step in 
military operations, i.e. the siege, the remnants of Ottoman encampment were 
used. As a contravallation, the old palisades of the suburbs were used, while 
the circumvallation utilized the rampart of the Turkish camp south of the city.21 
As our anonymous soldier reports, Imperials thought that the Belgrade fortress 
would be an easy prey.22

Th e siege had begun in earnest. On 13th August, the pontoon bridge was 
drawn towards Ada, and on the 17th the cannonade began.23However, it soon 
became apparent that little progress could be made without the adequate siege 
artillery. Th is defi ciency was soon alleviated by the arrival of the great siege 
cannon from Buda, on 24th August. Th e bombardment was now more suc-
cessful, and soon the breaches in the fortress’ walls were made. Th e besieged 
garrison had tried to repair the damages by constructing palisades, but to no 
avail.24It is interesting to note that the commander Max Emanuel exposed him-
self to various dangers during siege works, which prompted his father-in-law, 
Emperor Leopold I, to write him a letter with following advice: „sich nit zu-
vielexponieren, sondernderohohe Person zumbestenconservieren.“25 Th is can 
also be corroborated by an entry from the diary of Franconian soldier, where he 
noted that on one occasion the Elector approached enemy positions and threw 
a granade on them, exposing himselfunnecesarily.26

By beginning of September, the besieging army was in a position to at-
tack. Bavarian Elector wanted to demolish the part of a counterscarp with two 
mines, and then to storm the breach with his infantry. However, this plan was 
foiled by a single Turkish bomb, which struck one of the gunpowder storages 
of the Imperials. Th e horrifi c detonation destroyed the mine galleries, and the 
defenders used this opportunity to sally forth. Th eir attack was foiled only aft er 
embittered fi ghting.27

Th ose events delayed the planned general assault, which was undertaken 
on 6th September. Th e plan was based on simultaneous advance of four attack-
ing columns. Th e main charge was to be led by General Serenyi; his column was 
1050 men strong. Th ere were also three faint attacks, led by Generals Arco (on 

21 Junkelmann 2000, 73−75.
22 Tagebuch, 39r−39v.
23 Junkelmann 2000, 75.
24 Tagebuch, 42v−47r.
25 Junkelmann 2000, 76.
26 Tagebuch, 42r−42v.
27 Junkelmann 2000, 77−78.



VLADIMIR ABRAMOVIĆ, MILICA CICMIL: Into the Terraincognita: Conquest of Belgrade In 1688

139

Wasserstadt), Heissler (along Sava River) and lieutenant-colonel Pini, who was 
supposed to lead a river-borne assault on the north side of Belgrade.28

Th e attack commenced between 9 and 10 hours on the morning of 6th 
September. Th e main columned advanced in perfect order until it reached the 
breach in the wall. Th en it became painfully apparent that a gross mistake was 
made during attack’s planning. Th e Imperials had failed to notice the presence 
of a deep trench behind the breach, which was fl anked by another wall. Th e 
Imperial infantry was not able to extricate itself from this diffi  cult position, 
which was used by defenders, who managed to infl ict heavy losses on them 
with all available weapons – muskets, stones and even with bags fi lled with 
gunpowder.29

Max Emanuel tried to correct this mistake by leading the reserve forces 
in person. He shouted, with a drawn sword, “...LieberBrüder, shauetmich an, 
und sehet was ich tune, folgetmirnach...”30He managed to renew the combat 
spirit of his men with this approach, and the defi nitive moment came whenhe 
managed to successfully scale the second wall. He succeededin getting several 
battalions over and then outfl anking the enemy. Th e second wall fell soon aft er 
this action.31

Meanwhile, even the faint attacks were successful, so the attackers poured 
into the city from several directions at the same time. Only about 250 defenders 
managed to barricade themselves in the fort, where they lift ed white fl ags, beg-
ging for mercy. Max Emanuel heeded their plea, but the remainder of the gar-
rison and civilians weren’t so fortunate. Th ey were massacred without mercy by 
Imperial soldiers; it is estimated that nearly 6000 people had died.32According 
to the anonymous Franconian soldier, large number of inhabitants chose to 
commit suicide by jumping from the ramparts, while others threw themselves 
in Danube.33

Aft er the victory, Max Emanuel went to Vienna, while Belgrade was gar-
risoned by 8000 Imperial soldiers. Th e remainder of the army began its march 
northward, towards Buda. Th e Ottomans had withdrawn their forces deep 
to the southtowards Smederevo and Nišand they weren’t in the condition to 
launch the counterattack, at least for the time being.34

28 Ibid,78.
29 Junkelmann 2000,78.
30 Th eatrum Europaeum, 288.
31 Junkelmann 2000, 78.
32 Ibid, 79−80.
33 Tagebuch, 47r−50v.
34 Ibid, 52v−54r.
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EUROPEAN ENGRAVINGS CELEBRATING THE GREAT VICTORY

 Joyous news on Habsburg conquering Belgrade made its mark in Europe 
and raised hopes that Turkish army will be fi nally expelled from European con-
tinent. At the same time, Belgrade again became interesting spot for European 
circles, as a returned Christian town and the most important fortress along 
the road to Constantinople. Th e already mentioned Italian cartographer, Lui-
gi FerdinandoMarsigli, traveled through Turkish territory in 1680’s to gather 
data for emperor Leopold I on Turkish military organization, and he realized 
huge military and strategic signifi cance of the town, highlighted that “Belgrade 
closes entrance into Hungary to Turks”.35What ensued was excessive produc-
tion of war chronicles, journey reports and histories that included engravings 
and illustrations. As fi rst-rate historical sources could be taken those authored 
by military cartographers and engineers present at the scene, for they credibly 
described events. Authors who didn’t witness battles off ered fanciful accounts 
with their own images of huge Christian volte-face. Townscapes of Belgrade, 
strategically most signifi cant fortifi cation between Vienna and Constantinople, 
were shown in many chalcographies between 1683 and 1688. First engravings 
appeared in centers like Nuremberg, Amsterdam, Augsburg and Vienna. Sig-
nifi cant authors to be singled out were: Jacob von Sandrart, Melchior Haff ner 
der Jüngere, Giacomo de Rossi, Ludovico Mattioli, Gaspar Bouttats.36

Aft er therise of Renaissance bottega, in central Europe in the mid-17th 
century are developing craft -art dynasties that based their artistic expression 
on craft smanship. Expanding business required printing and publishing, so ac-
tivities spread to book publishing. Focus on one subject or motif was common 
thing, so certain family would make whole albums of European cities and they 
were relayed from one generation to the next. “Geography was useful to his-
tory; as Ortelius said, historiae oculus geographia: geography allowed history to 
be visualized on terra fi rma.”37

Authors from that period, although it was rare case somebody produces 
such engravings on his own, remained anonymous. Part of these artistic entities 
was Belgrade, usually depicted in very similar manner, like medieval fortress 
divided into upper and lower section. In the foreground, confl uence of the 
Sava into the Danube and strong tower serving as a mill were most commonly 
shown. In the upper fortress section most prominent were medieval fortifi ca-
tion and the court, while the crescent is visible on all towers, keeps and spires. 

35 Медаковић 1950, 8.
36 More on these engravings and books they were published in, see: Томић 2012, 10−11.
37 Goff art 2003, 38.
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Also, the old Serbian and Hungarian harbor is visible, since the point of view 
is almost always on Zemun’s side. Kalemegdan in these images looks higher 
than it really is.

However, one blueprint stands out by its accuracy and abundance of data 
it off ers, and provides opportunity to reconstruct image of Belgrade by the end 
of 17th century. Belgrade army and civil engineer Johann Baptist Gumppmade 
in 1688 overall description of Belgrade of the time, and that huge composition 
was made upon Max Emanuel’s order at the time of siege and immediately 
aft erwards (Picture 1). Th anks to it, the course of siege, map of town and en-
virons and appearance of Belgrade are known.38 Johann Baptist Gumpp was 
originally from Innsbruck, from a family that produced many architects, engi-
neers, engravers and painters between 16th and 18th century, and by the end of 
his life he was given prestigious title of adviser.39 Th is edition was published in 
Munich by Michael Wening, Bavarian court engraver. Wening’schalchography 
that contains nine separately printed pages is of invaluable signifi cance, since it 
is the fi rst detailed plan of Belgrade, by far more accurate than previous ones, 
but also the later ones from the end of 17th and beginning of 18th century.

Offi  cial title of Gumpp’s plan is in Italian: La Fortezza e la Città di Belgra-
do ... espugnata a di 6 Settembre dell’anno 1688.Th at is unusual, having in mind 
that it is neither in German, offi  cial language of the empire, nor in Latin, as an 
expression of loyalty and glorifi cation of the Catholic Church. Th is precious 
visual source makes a harmonious entirety consisting of southern and northern 
view of Belgrade, a symbolical scene representing movement of armies, citizens 
running away. Th is is skillfully made composition that incorporates diff erent 
spatial and time components. Here we can see that town reached the fortress 
itself. Original plan was divided into two parts – two thirds of the engraving 
makes Belgrade town plan, wider in east-west direction, depicting left  and right 
bank of the Sava and the Danube. If we describe it using modern landmarks, 
it covers area from BežanijskaKosa to Tašmajdanpark and Botanical gardens, 
and from Ostružnica to Pančevački most. Th e second part is made of two ve-
dute, Belgrade fortress viewed from southeast and Donji Grad, viewed from 
northwest (from Zemun’s side).40“Gumpp’s plan isometricallydepicts the most 
important sacral and commercial buildings of oriental Belgrade. In its legends, 

38  Copy of Gump’s blueprint Kr. II−600 kept in division of special archves of National library of 
Serbia, was printed by chalchography technique on thicker paper. It was printed on 9 papers, 
45 x 32 cm each, that were later put together. Original size of joined edition is 139 x 94,5 cm. 
Шкаламера 1978, 1.

39 Лазаревић 1966, 70.
40 Ibid, 66.
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41 objects are marked.41 Clearly marked are the fortress, Despot Stefan’s castle, 
palace of the grand vizier, large caravanserai built by Mehmed Pasha Sokolović, 
then the court of law, the grand mosque and hospital, city bathhouse and other 
important buildings.”42Th e idea was to spread glorious Austrian victory, and 
that is shown by a Latin sentence Orbemminvitorbe (a circle is shrinked by a 
circle), written on a ribbon above title composition. A medallion with the Sun 
in human form, the Earth and the Moon eclipse is glorifying Christian victory 
through art symbols. Below the medallion symbolizing victory of light over 
darkness, between lions and human fi gures, the blueprint title is written: “Th e 
fortress and town of Belgrade, under siege by venerable Maximilian Emanuel, 
Elector of Bavaria, and aft er his elected highness crossed carefully with his im-
perial and Bavarian armies the Sava river, from where overpowered and made 
to run was the enemy, it was conquered on the day of September 6 of the year 
1688.”43 Above the left  veduta and southern view of Belgrade positioned is the 
title “Th e attack on the fortress” (L’assaltoallafortezza), while below the veduta 
is a legend, explaining all stages of the battle in detail.44 On the other, northern 
side is the title “Th e attack on Donji Grad” (L’assaltoallacittàbassa) and depic-
tion of the attack by both ground army and armed fl eet, proving attack on Bel-
grade was combined.45 Below the vedute antique putti are holding scrolls with 
legends, a concept usual with baroque decoration. Th ey interpret movement of 
the armies and marked objects within fortress and the town itself.46

Th ere is one interesting detail on Gumpp’s plan that is missing on another 
Italian plan yet to be discussed,and that is part of settlement on top of the hill, 
by southeast bulwark of Gornji Grad (nowadays Kalemegdanpark). All the way 
from Middle Ages Serbs lived there, but houses were torn apart before Italian 
plan was made in order to build two-pronged bastion.47

It was Gumpp’s plan that raised even more interest for Belgrade, although 
due to its complexity and large dimensions was never reprinted, but served 
as a basis of later plans and views of Belgrade. Also, it does not provide exact 

41  Plan has a total of 21 mosques, but they were added later on, so neither their look nor size 
are realistic. It is interesting to note the author drew mosques with circular or polygonal base, 
instead of square one. 

42 Томић 2012, 12.
43 Th e original title see: Лазаревић 1966, 68.
44 Ibid, 69.
45 Шкаламера 1978, 1.
46  Left  legend explains the positions of Austrian and Turkish troops, the course of the siege, 

assault and capture of Belgrade, while the right legend interprets parts of the fortress and the 
town, as well as individual objects in them. Translated legends and detailed explanationssee: 
ibid, 1.

47 Đurić-Zamolo 1977, 202.
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measurements for no survey was done, but anyway it was the most accurate 
depiction ever made up to that point. All the plans depicting Belgrade in 1688 
are showing pentagonal foundation. Also noticeable is horizontal division to 
fortress in the north and outskirts in the south (Sava part in the west, middle 
part on Belgrade ledge and Danube part in the east). Outskirts were protected 
by a trench in a period between 1683 and 1688. It is certain that Belgrade in 
the year of Austrian conquest stretched much further than later, when it was 
limited by the Šanac (entrenchment).

Another proof of popularity of Belgrade siege is the plan made in Rome 
by Giacomo de Rossi in 1696 aft er Gumpp’splan, depicting the town in north-
west direction (Picture 2). Although Italian plan falls behind Gumpp’sone judg-
ing by accuracy and details, it proves the plan was very popular, and so was 
the subject itself. It shows fortifi cation around town that Turks build in 1680s, 
probably aft er unsuccessful Vienna siege of 1863, but defi nitely before conquest 
of 1688. Th e Italian plan depicts parts of this fortifi cation were reaching closer 
to rivers, and it consisted of bulwark and trench, or both, with palisades on the 
inner side, towards the town. As does Gumpp’s, this plan shows multiple gates 
in fortifi cation. Having in mind no plan is accurate in geodetic terms, neces-
sity to detect exact direction of trench is diminished, but several researchers 
tried anyway.48 Danube commercial port was built in Middle Ages, but existed 
in 1688, and was important point for goods circulation between the East and 
the West. It was organized, had its own fortifi cation, customs house and fi sh 
market.

Outside the fortress, the most spacious and active part was Danube part 
with prominent Velika (Duga) čaršija settlement, positioned almost parallel to 
Danube bank (from Nebojša tower to today’s intersection of Francuska and 
Cara Dušana streets). It contained numerous bedestans, caravanserias, tav-
erns and mosques, with principal caravansererai the one of Mehmed Pasha 
Sokolović. In this zone, Italian plan depicts piazza almost square in shape that 
was used for goods exchange.

Another plan, similar to that of Gumpp-Wening, was produced in 18th 
century, but its graphical aspects were inferior and depiction of outskirts was 
missing. Th is one was made by engraver Bodener and was printed in Augsburg 
in year 1717 (Picture 3).49 In it were prominent stone building, either bedestans 
or storehouses, visible also on Gumpp’splan. In Sava part there is no distinc-
tive urban unit. Th at part is dominated by mosques. Th ere were altogether 51 

48 See their conclusions: ibid, 164−165.
49 Томић 2012, 12.
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mosques and 22 mescids (mosques with no minaret) in Belgrade in 1688, 5 of 
them were built by the end of 17th century.50

Together with already mentioned plans and engravings of Belgrade it is 
important to include contribution of a very prolifi c Italian cartographer Coro-
nelli and his plan Città di Belgrado ... Metropoli della Servia Descrita e Dedicata 
... Dal P. Cosmografo Coronelli.51Th is enthusiasm spread to other countries, so 
in Amsterdam in 1688 another one was made by Romeyn de Hooghe, in Ham-
burg between 1689 and 1692 one by Pieter van den Berge with skillfully posi-
tioned war scenes (Picture 4).Th e lower part of the left  side of the engraving 
shows the Austrian attack on Turkish Belgrade, the scene of Max Emanuel’s 
army crossing the Savaover Ada, encirclement, bombing and occupation of the 
city, while the Turks withdrawing ships along the Danube. Th e engraving’s title 
is written on the fl ag carried by putti, and below is the personifi cation of the 
fl ag of Turkey, which escapes.52 Another engraving with the same subject was 
made in Vienna in 1689 by Johann Franck and other one by unknown artist 
(Picture 5).53 Chalcography of Johann Franck is a part of second edition of the 
book Christlichund Türckischer Staedt und Geschicht Spiegel by Johann Chris-
toph Wagner, printed in 1690 in Augsburg by Jacob Koppmayer.54 It shows two 
divided scenes of conquest of Belgrade together with a portrait in medallion of 
the Max Emanuel. 

One of the most signifi cant examples of Dutch late baroque, also one of 
the best masters of European chalcography in the second half of 17th century 
was Romeyn de Hooghe. Th e engraving of siege of Belgrade is one of 4,300 
diff erent engravings he produced.55 He was an art dealer, the author of po-
etry, book illustrations, maps, political pamphlets etc. Most importantly, he 
was William III’s artistic political propagandist, underlying Orangist ideas and 
rhetoric.56On the same year he published a huge map of Haarlem (1688) he pub-
lished Belgrado met syn slot en voor-steeden stormenderhand verovert door de 
keyserlyke machten, den 6 sept.1688(Picture 6).57 Th e name of the publisher who 

50 Đurić-Zamolo 1977, 21, 62.
51  His interest in the land inhabited by Slavs, as well as Cantelli’s, resulting in the presentation of 

hitherto unknown parts of European cartography: Шкаламера 1991, 74.
52 Samardžić N., SamardžićR. and RoterBlagojević 2014, 46−47.
53  Johann Franck’s work is the part of the 2nd edition of the book by Johann Christoph Wagner 

Christlich und Türckischer Staedt und Geschicht Spiegel, printed in 1690 in Augsburg by Jacob 
Koppmayer:Toмић 2012, 12

54 Ibid.
55 Henk van Nierop 2011, 197.
56  De Hooghe, the owner of law diploma, launched Europe’s fi rst satirical journal, invented a 

machine for printing cotton and another for destroying the French navy. Ibid, 197−198.
57 Ibid, 202.
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had his artwork printed is also known, Aert Oossaen. Although high quality of 
craft smanship is evident in his depiction of Belgrade fortress, even at fi rst sight 
is visible the poor similarity with realistic appearance of the fortress and the 
1688 battle itself.58 Vivid imagination of the author who never visited Belgrade, 
so had no realistic vision of its appearance and plan, can be seen in depiction 
of entirely imaginary space shaped aft er fashion of towns and fortifi cation in 
Central and Western Europe.59 Fortress walls in de Hooghe’s artwork are rein-
forced by palisades and round towers, while huge stone buildings dominated 
by the court are overcrowded. Th e battle is taking place on the slope towards 
the Danube and below the town, at Sava confl uence. Depicted town is most 
reminiscent of Nantes, it is an imaginary space with parts that never existed 
as a part of Belgrade, but are imaginatively composed into very animated unit 
with pronounced light-dark contrasts. De Hooghe’s depiction accents Austrian 
onslaught on the town. Th e legend interpreting details of the engraving denotes 
position of Serbs in the bottom left  corner, where „Rascian” settlement was, 
while below are defeated Turks who set the settlement on fi re. In bottom right 
corner depicted are „Rascians” and Greeks, among them a priest taking part in 
battle, at the moment they thank imperial army and celebrate liberation. When 
population is mentioned, it consisted of diff erent nations and it is probable they 
started to emigrate aft er 1683, fearing new wars and destruction.

Above Orthodox citizens, cannon batteries and barracksarepositioned in 
middle left  part, where markets were; Franconian soldiers are depicted charg-
ing the fortress, in central part are Jewish quarter, Greek churches, bazaars, 
mosques and warehouses, mostly in fl ames. Middle right part depicts ships 
Turks used to fl ee; they were in turn captured by hayduks. Th e upper right 
corner shows pontoon bridge over the Tisa, Smederevo’s gate and Pusta, forti-
fi ed island in the Danube. Bearing in mind that this engraving was a reminder 
of very important event that happened in Belgrade and fi nished in favor of 
Christians, it’s easier to understand the author wished to depict everything as 
complex as possible and with many fi ctitious details, not only because he had 

58  De Hooghe made the presentation of battle of Nagyharsany based on second hand account, 
as well. He rarely based his work on his personal observation, therefore his oeuvre cannot 
be used as a source. In the depiction of Nagyharsany he not only showedthe battle itself, but 
also the strategic overview of the battlefi eld – i.e. the map – along with schematic overview 
of the army. All this can be read as an evidence of a wider interest for such topics. It is open 
to debate whether the image of other serves as a mirror for European sensibilities.Clift on and 
Scattone 2009, 37, 183.

59  An article from 1939 suggests an engraving that is a copy of De Hooghe’s engravings, by 
German architect and archaeologist Staudinger. Th is copy omitted the fi ght scenes and their 
participants, but was made clearer topographic and architectural survey of the events of 1688 
for the Museum of the City of Belgrade. Костић 1939, 195−199.
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never seen the place he depicted, but also for giving more prominence to the 
event and military achievement.

Aft er the great conquest,Habsburgs ruled Belgrade just little over two 
years and used it as major stronghold and camp for imperial army and Serbs 
volunteering to fi ght the Turks. On September 9th 1688 Max of Bavaria already 
decided at war conference of the staff  that damaged fortress should be converted 
and strengthened, military buildings like arsenal, cannon factory, central depot 
etc. should be built and necessary pontoon bridge over Sava should be repaired. 
Th e fortress was not reinforced since the end of 15th century, although Euro-
pean defense engineering progressed signifi cantly. At times before conquest of 
Belgrade, renewals were mostly concentrated on bulwarks of Gornji Grad, the 
expected target of attacks, and that can be seen on all plans from 1688.60 Plans 
from 1688 depict the bulwark between tower II and now Nebojša tower, that 
did not exist in 1521.61 Turks considered defense of the settlement, so most of 
it was circled by palisades and trenches, with small additional fortifi cations 
made of earth. Construction works were discontinued in July 1688 by Aus-
trian siege. Major role in fortress reconstruction aft er conquest was given to 
the commander, count Guidobald von Starhemberg, as witnessed by the oldest 
fortifi cation plans from this period. Anyway, major obstacles to renewal were 
continuation of war, poor fi nancial situation and lack of craft smen to turn this 
great idea into reality. 

Although the conquest of Belgrade did not defi nitely return this strategi-
cally important place on the Christian side, its signifi cance was big in European 
early modern history, and therefore the engravings which represent it do not 
only have the artistic sense. Th ey are visual history and represent a testimony 
and momentum of the idea of returning over Europe’s old glory.

Picture 1. Johan Baptist Gumpp, La Fortezza e la Citta di Belgrado assediata 
dal Serenissimo Massimiliano Emmanuele e Duca di Baviera..., 1688.

60 Поповић 2006, 175−179.
61 Ibid, 177.
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Picture 2. Giacomo de Rossi, Orientis Porta Taurunum (vulgo Belgrado) 
sub auspiciis summi Pontifi cis Innocentii XI..., 1688.

Picture 3. Gebriel Bodenehr, Neuester Plan Der Stadt und Vestung Belgrad, 1717.

Picture 4. Pieter van den Berge, Die Belagert und mit Sturm eroberte Brandt 
und haupt Festung Belgrad oder Griechisch Weissenburg samntümbliegender 

Gegendt A. 1688. den 6. Septemb.st.n. 1689–1692.
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Picture 5. Johann Franck, Abbildung der berümbtenStatt und Haubtpasses 
Griechisch Weissenburg oder Belgrad, 1690.

Picture 6. Romeyn de Hooghe, Belgrado met syn slot en voor-steedenstormender 
handverovert door de keyserlykemachten, den 6 sept.1688, 1688.
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Владимир Абрамовић
Милица Цицмил

TERRAINCOGNITA: ОСВАЈАЊЕ БЕОГРАДА 1688. 
У ЕВРОПСКИМ ГРАВИРАМА

Низ војних пораза турске војске резултовао је доласком хришћанске војске 
под командом Максимилијана II Емануела, изборног кнеза Баварске, пред зидине 
Београда 1688. године. Турско царство бранио је озлоглашени Јеген Осман-па-
ша. Пресудна битка одиграла се 6. септембра 1688. када је турска војска након 
вишечасовне борбе положила оружје. Радосна вест о хабзбуршком освајању Бе-
ограда одјекнула је Европом. Београд је поново постао интересантан у европ-
ским круговима, као враћени хришћански град и најзначајније утврђење у војно-
стратешком смислу на путу за Цариград. Уследила је хиперпродукција ратних 
хроника, путописа и историја које су пратиле илустрације у виду гравира. Био 
је то начин да се европска публика едукује о географском пределу о којем није 
много знала. Прве гравире настајале су у уметничким центрима попут Нирн-
берга, Амстердама, Аугзбурга и Беча. Међу најзначајнијима је целовити приказ 
тадашњег Београда војног и цивилног инжењера Јохана Баптиста Гумпа који је 
приказао ток опсаде и најпрецизнији план града до тада. У значајније плановe 
спада и онај настао у Риму аутора Ђакома де Росија 1696, Боденера, Питера ван 
ден Берга и Јохана Франка. Гравира Ромејна де Хогеа заслужује посебну пажњу, 
а иако је имагинарни приказ Београда, нуди многе детаље битке растумачене 
легендом. Бројни планови и представе освајања Београда 1688. сведоче о попу-
ларности овог догађаја у централној Европи, али и давањем на значају враћеном 
хришћанском граду.
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DUH TEHNOLOŠKOG PROGRESA U DELU ROBERA DELONEA 
U PERIODU RANE MODERNE

Stvaralaštvo Robera Delonea najčešće se dovodi u vezu sa orfi čkim 
kubizmom – pravcem koji se razvijao u Parizu od 1911. do 1914. godine. 
Prvobitno jedna od novih tendencija u kubizmu, orfi zam se manifestovao u 
napuštanju stroge ultrapredmetne orijentacije, vraćanju čistoj boji, kako bi se 
iskazala osećanja umetnika zaokupljenih novim duhom i oblicima moderne 
civilizacije. Pretpostavka da umetnost pre svega treba da bude sredstvo 
plastičke ekspresije, ostala je u osnovi nove poetike ali je do izražaja došla nova 
inspiracija. Slika Omaž Bleriou nastala je u egzaltaciji umetnika koji je u svoje 
delo uneo atmosferu vrtoglavog napretka čovečanstva na samom početku XX 
veka, ostavivši svedočanstvo o epohi prvih aviona, automobila, rečju: mašina i 
njihovih konstruktora – novih heroja moderne epske fantazije. Bio je to jedan 
trenutak utopističke zanesenosti, entuzijazma i optimizma koji će ubrzo nestati 
u plamenu svetskog rata.

Ključne reči: Avion, Kubizam, Moderna, Orfi zam, Simultanizam

Key words: Aeroplane, Cubism, Modern Age, Orphism, Simultaneism

Postoji period, onaj koji se sada naziva „izvorima dva-
desetog veka”, u kome se mislilo kako umetnost, da bi bila 
umetnost, treba da bude moderna, to jest da odražava osobi-
ne i potrebe jedne kulture svesno zaokupljene svojim napret-
kom, kulture koja želi da se odvoji od svih tradicija, usmerene 
na stalno prevazilaženje sopstvenih rezultata. Umetnost tog 
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perioda nazvana je i „modernističkom”, to jest modernom po 
programu, i prema tome, svesnom nužnosti da se razvija u 
novim pravcima, često suprotnim u odnosu na prethodne.

Giulio Carlo Argan1

Slikom Omaž Bleriou (Hommage á Bleriot) Rober Delone je na izvestan 
način zaključio orfi zam kao pravac. Delo sažima dostignuća samog autora i or-
fi sta, njihova traganja za jednom uzvišenom poetikom modernosti, svedočeći 
o novom duhu, nastalom u egzaltaciji modernim dobom. To snažno osećanje 
bilo je sveprisutno i presudno za stvaralaštvo revolucionarne epohe rane mo-
derne, pogotovo kada je reč o periodu između prve zajedničke izložbe kubista 
u Parizu i Salona nezavisnih 1914, kada je izložen Omaž Bleriou. Estetika za-
snovana na sezanovskim postavkama i poukama o sabiranju vizura, o svođenju 
formi na osnovne geometrijske oblike, opšte uzev, na novom pristupu u sagle-
davanju stvarnosti, dosegla je vrhunac u tzv. analitičkoj fazi. Raskid s načelom 
mimezisa postaje više nego dramatičan. Proces razlaganja forme dovešće sliku 
do predvorja apstrakcije, na samu granicu čitljivosti, a hod po ivici nastaviće se 
u periodu koji zovemo klasičnim, herojskim, odnosno hermetičkim. Razbijene 
i rasute fragmente više nije bilo moguće rekonstruisati bez izvesnih, karak-
terističnih detalja. Niz dugmadi, brkovi, rezonantni otvor i žice instrumenta, 
nešto kasnije slova, reči koje asociraju na boemsku atmosferu barova, noćnih 
klubova, postaće ključevi koji će delo uvek vraćati u sigurno okrilje pojavnog 
sveta. Na prvom javnom predstavljanju pokreta 1911, u docnije znamenitoj 
Salle Cubiste Salona nezavisnih, nisu međutim, izlagali osnivači, pa će dina-
mičan razvojni tok i kulminacija procesa dekompozicije predmeta na kraju 
analitičke faze, ostati poznati samo najbližim saradnicima prvih kubista. Od 
umetnika koji su tada nastupili, najznačajniji su svakako bili Rober Delone i 
Fernan Leže. Oni su razumeli jezik Pikasa i Braka ali su se trudili da govore 
svojim dijalektima. Gradeći svoj lični izraz na temeljima kubizma, ovi umetnici 
su već tada, u vreme burnog i uzbudljivog stasavanja novog pravca, odbacili 
neke suštinske pouke. Bilo im je neprihvatljivo potiskivanje boje i volumena iz 
slike. Takođe, napuštaju milje bistroa, zadimljenih barova i izlaze na ulice ali 
ne da bi se bavili motivima urbanog pejzaža kao impresionisti ili fovisti. Njih 
interesuje uzavreli velegrad kao pozornica tehnološke revolucije sa koje žele 
snažno da progovore, štaviše, želja im je da svim srcem učestvuju u stvaranju te 
istorije. Idiom kubizma prerastao je u nove poetike. Leže u svom tubizmu gradi 
jedan imaginarni svet mehanike i robotike – svet cilindričnih metalično sjajnih 
formi, mašinskih elemenata, sklopova, zglobova, industrijsko-organskih oblika. 

1  G. C. Argan, „Izvori moderne umetnosti”, Studije o modernoj umetnosti, Beograd, (1982), 
112.
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U traganju za izlazom iz okvira kubističke estetike, Delone je nekako poetičniji, 
nastoji da u svoje delo unese gotovo mistični zanos konvertita koji je upravo 
posvećen u veliku tajnu, trudi se da običnom čoveku, savremeniku otvori oči, 
da probudi veru u budućnost. Orfi čka slika obiluje motivima, fragmentima, 
konstrukcijama i mašinama, pa i čistim formama, kao metaforama, znakovima 
i simbolima modernog sveta.

Upotrebom Pikasove „slobodne i mobilne perspektive” u delu Ajfelova 
kula, Delone je uspeo da u okvire slike unese njenih tri stotine metara vrtoglave 
visine, kako je primetio Sandrar2. Međutim, više od nastojanja da se na platnu 
istakne više aspekata jednog predmeta – shodno poukama korifeja kubizma – 
primećuju se ovde konture jedne nove estetike. Najpre, analitičkom kubizmu 
nije svojstven takav kolorit, štaviše, postoji tendencija ka monohromnoj paleti. 
Pored toga, Deloneova ikonografi ja nije bila kubistička. On je, kao i Leže, više 
bio zaokupljen tehnologijom, samim formama industrijske civilizacije. Delo 
moderne skulpture i arhitekture u isto vreme, koje će tako drsko baciti u zase-
nak kulturnoistorijske znamenitosti Pariza, postalo je predmet žestokih kritika; 
u srcima avangardista, naprotiv, budilo je oduševljenje, zanos, ushićenost. Kolos 
koji je gotovo svakodnevno rastao, tu pred očima Parižana, je čudesno zdanje 
čiju konstrukciju tvorac ne krije. Taj utisak nedovršenosti, ogoljenosti strukture 
isprepletanih čeličnih greda, davao je jedan potpuno nov kvalitet lakoće, dina-
mizma, kao da će se svakog časa vinuti u nebo. U to doba slave i obaranja rekor-
da, Ajfelova kula će postati novi Faros – čudo savremenog sveta i novi simbol 
grada svetlosti. Kao svetionik u nedoglednim prostranstvima istorije, ovo delo 
inženjera, ne arhitekte, posredno ukazuje na lansirne rampe i rakete najavljući 
nešto veliko što sledi – doba letova u kosmos. Tačno osamdeset godina od sve-
čanog otvaranja Svetske izložbe u Parizu, čovek je sleteo na Mesec, kažu.

Da bi se neposredno iskazala modernost koju su umetnici tako prisno i 
intimno osećali, slici su vraćeni boja i volumen, čiji će kontrast postati genera-
tor pokreta u ovim delima. Od slike se sada očekivalo da bude sadržajnija, da se 
prostire izvan svoga osnovnog značenja i da istovremeno saopštava ili sugeriše 
više ideja i emocija. Tako je, u stvari, produbljena kubistička koncepcija simul-
tane vizije. Delone je boju smatrao strukturalnim i ekspresivnim elementom. 
Stoga su u njegovom stvaralaštvu značajnu ulogu imale teorije Ševrela, Helm-
holca, Ruda, Sinjaka. Fenomeni koje su oni zapazili bili su zasnovani na zako-
nima koji su se mogli proveriti i dokazati. Laboratorije su slikarima pružale 
izvesno samopouzdanje, a naučne studije bile su rado prihvatane zbog toga što 
su se eksperimentalna ispitivanja i teorijska predviđanja fi zičara, hemičara, ali 

2  G. Vriesen, M. Imdahl, Robert Delaunay: Light and Color, trans. M. Pelikan, New York, 
1967, 29
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i samih umetnika, lepo uklapala. Mada je poput mnogih savremenika Delone 
udovoljio zahtevima vremena za naučnom istinom, njegova predstava o boji te-
meljila se i na ličnom iskustvu i slikarskoj intuiciji: ,,Usudio sam se da izgradim 
arhitekturu boja u nadi da ću stvoriti elemente dinamičke poezije zadržavajući 
se u okvirima slikarskih sredstava bez korišćenja literarnih ili deskriptivnih 
anegdota.”3 Počeci ovog kolorističkog dinamizma nagovešteni su već u seriji 
Ajfelova kula, a posle prve serije Prozora koncepti geometrijske strukture i si-
multanizma sve su razvijeniji. Između 1911. i 1913. nastaju Simultani prozori, a 
potom i Simultani diskovi – ciklus dela zasnovanih na sezanovskom kontrastu 
i usklađenosti tonova. Delone je to nazvao simultanim kontrastom:

,,… upotrebio sam naučni termin Ševrela ´simultani kontrast´ [ . . ] igrao 
sam se bojama kao što bi se neko u muzici izrazio fugom obojenih variranih 
fraza”. Delone pronalazi brojne podudarnosti između muzike i boje, ukazuje na 
paralele, analogije na osnovu kojih se te dve oblasti uzajamno nadopunjavaju. 
U pismu Kandinskom iz 1912. godine kaže kako ga je transparentnost boja, 
slična muzičkim notama, navela da otkrije pokret boja koji u oku stvara simul-
tane pokrete po ugledu na one u prirodi.4 Više nema repera spoljnog, fi zičkog 
sveta kao što su krovovi kuća ili Ajfelova kula. Drugim rečima, navigacioni 
podaci za kretanje u svetu merljivog – izostali su. U Simultanom disku iz 1912. 
godine interakcija boja je tako intenzivna da kolorit doslovno pokreće konfi -
guraciju kruga podeljenog na četiri polja boje u koncentričnim prstenovima. 
Asocijativni sistem ovde je potpuno otvoren, i čini nam se da slika izražava 
kretanje kao uslov postojanja materije u prostoru i vremenu – od strukture 
atoma do kretanja planeta u Sunčevom sistemu. Promenjena su uobičajena 
poimanja dimenzija u kosmosu. Delo donosi spoznaju o postojanju mikro i 
makro-sveta između kojih nema prirodnih granica. Razume se da ne bi bilo 
celishodno upuštati se u spekulacije o tome koliko je umetnik poznavao fi ziku, 
međutim, vidimo da je duboko doživeo atmosferu promena i sve brži razvoj 
nauke. Raderfordov model atoma je, na primer, predstavljen 1911, Borov 1913. 
godine, a Delone kao da je ostavio mesta i za neka buduća otkrića koja bi mogla 
biti iskazana, sadržana u ovoj fantastičnoj strukturi beskraja. Sunčevi diskovi 
i simultani dinamizam preovlađuju u slici Sunce, toranj, avion. Platno je ispu-
njeno svetlošću razloženom na raznobojne zrake nastale prelamanjem. Kružne 

3  G. Apollinaire, Apollinaire on Art: Essays and Reviews, 1902 – 1918, Delaunay ‘On the Con-
struction of Reality in Pure Painting’, ed. L.-C. Breunig, trans. S. Suleiman, New York, Docu-
ments of the 20th Century Art, 1972; 262–265; Th e New Art of Color: Th e Writings of Robert 
and Sonia Delaunay, ed. A. A. Cohen, trans. D. Shapiro and A. A. Cohen, New York, 1978, 
112–114

4  R. Delaunay, “Letter to Wassily Kandinsky, 1912”, in Th eories of Modern Art, ed. by H. B. Chipp, 
Berkeley, Los Angeles and London, (1968), 318.
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forme, pozitivna energija svetlosti i boje sa simbolima tehnološkog napretka u 
jednoj uzvišenoj, duhovnoj konstelaciji. Koloristička fantazija kovitlavih masa 
kao da istovremeno predočava silu uzgona, aerodinamičku reakciju koja nosi 
avion i onaj kreativni uzlet misli bez kojeg ne bi bilo ni letenja ni umetničkog 
stvaranja. Svu istrajnost, istraživačku znatiželju umetnik je prelio u ovo delo 
koje je nastalo 1913. godine.

Dinamizam boja postaje novi izraz modernosti koji se manifestuje u 
simultanom kontrastu – najmoćnijem sredstvu izražavanja stvarnosti – kako 
uviđa Delone. Apoliner je u slici Omaž Bleriou video savršenstvo kolorističke 
kompozicije, proisteklo iz dotadašnjih eksperimenata njenog autora5. Mnoštvo 
sunčevih krugova ponovo izaziva simultanu senzaciju svetlosti i pokreta, ali u 
takvom apstraktnom kontinuumu vrtložnih boja/formi dominira predstavni 
motiv propelera. Još jedno otkriće koje će potpuno promeniti svet, propeler 
postaje ultramoderni motiv – simbol vrtoglavog napretka. Kod Delonea on se 
pojavljuje kao lajtmotiv. Na jednoj izložbi održanoj 1923. godine bila je izlo-
žena slika pod nazivom Elisa u kojoj je motiv propelera kombinovan sa si-
multanim krugom. Novi duh vremena, u kome su naučni razvoj i tehnološka 
primena njegovih rezultata međuzavisni, sobom je nosio i posebnu naklonost 
prema savršenstvu forme i plastičkim vrednostima mašinskih predmeta; kako 
kaže Leže: „Na zidovima popularnih bals-musettes možete naći avionske pro-
pelere. Oni privlače našu pažnju kao predmeti lepote, i vrlo su bliski izvesnim 
modernim skulpturama6.” Elisa na ovoj slici, međutim, nije prikazana samo kao 
aeronautički detalj, ako malo pažljivije pogledamo, videćemo da se pred nama 
nalazi Blerio XI7. Ovim avionom Luj Blerio prvi je preleteo Lamanš, 27. jula 
1909. godine. Bio je to najveći podvig u istoriji avijacije posle leta u Kiti Hoku, 
prvo preletanje vodene površine, i prvi međunarodni let. Najpoznatiji mono-
plan svoga vremena, Blerio XI u slici je gotovo opipljiv, za razliku od Ajfelove 
kule i nekoliko ljudskih fi gura svedenih na znakove. Delo dobro ilustruje zapa-
žanje da je „orfi zam uzdigao kubističku piktoralnu konstrukciju u sferu vizu-
elne poezije8”. „To poetsko sadržano je u avionima, Ajfelovoj kuli, inovacijama 
epohe koje imaju moć da nas podsete na nešto veliko9”. Ajfelova kula kao urba-

5 G. Apollinaire, Novi duh: estetičke meditacije; slikari kubisti, Split, (1984)
6  F. Léger, “Th e New Realism Goes On”, in Th e Functions of Painting by Fernand Léger, ed. by E. 

F. Fry, New York, (1973), 114–118
7  Blerio je u početku eksperimentisao sa jedrilicama, a kasnije se posvetio konstruisanju aviona 

različitih konfi guracija. 1909. godine nastao je Blerio XI, jednokrilac mešovite konstrukcije sa 
motorom od 28 KS.

8  „Mogućnosti slike u orfi zmu [kada je reč o temi] višestruko su uvećane.” v. W. Haft mann, 
Painting in the Twentieth Century, vol. II, London, (1965), 121

9 E. F. Fry, (v.s., n. 6)
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ni reper u slici i ikona novog doba, simbol rasta i razvoja moderne civilizacije, 
podseća nas na još jedan početak. Ona je postavljena kao kapija na Marsovom 
polju, a povodom Svetske izložbe 1889, kada je obeležena stota godišnjica Ve-
like buržoaske revolucije. Međutim, dvadeset godina pošto je otvorena za jav-
nost, upravo te 1909, dobila je antenu, čime je otpočeo sa radom radio-difuzni 
sistem kao još jedan savremeni vid komunikacije ili eksploatacije etera – tog 
potpuno novog područja, nove dimenzije. Iako je, po svemu sudeći, umetnik 
kao siže odabrao sam događaj kada je Blerioov avion natopljen čovečnošću i 
milenijskim naporima, kako je izrekao Apoliner10, u trijumfalnoj povorci pre-
mešten u Muzej umetnosti i zanatstva (odnosno Muzej industrijskog dizajna) u 
Parizu, slika reprodukuje celokupni društveni kontekst u kome je nastala. Posle 
preletanja Lamanša sve je više bilo onih koji su s oduševljenjem upirali pogled 
ka nebu diveći se tim veličanstvenim ljudima u njihovim letećim mašinama. 
Avgusta 1909. godine u Remsu je priređena velika, prva u istoriji, vazdušna 
trka u kojoj su učestvovali najpoznatiji konstruktori, pre svih braća Rajt i Luj 
Blerio. Nesvakidašnjem spektaklu, preteči današnjih salona i predstava na aero-
dromu Le Burže kraj Pariza, prisustvovalo je više hiljada posetilaca. Par godina 
kasnije, Rolan Garos preleteo je Sredozemno more između Francuske i Tunisa 
(558 nautičkih milja), postavivši i novi visinski rekord. Francuzi su naročito 
slavili svoje nacionalne heroje, a avion je kao i Ajfelova kula vrlo brzo ugrađen 
u procese kolektivnog pamćenja; postao je jedno od glavnih obeležja identiteta 
moderne civilizacije i predmet glorifi kacija u slikama ushićenih umetnika. Oni 
su pripadali prvoj generaciji koja je imala priliku da doživi ostvarenje čoveko-
vog milenijskog sna o letenju. Velika prostranstva, visoke planine, više nisu bili 
prepreka, put ka zvezdama bio je otvoren pošto je savladana sila Zemljine teže 
u letelici težoj od vazduha.

Odgovarajući na poziv državnog podsekretara Dižarden-Bomeca da ove-
koveči Blerioov let iznad Dovera, Fransoa Teveno je naslikao jedno delo zva-
nične, akademske umetnosti, istorijski dokument i – ništa više od toga. Delone 
je, međutim, svojoj slici uspeo da udahne duh moderne stvarnosti, u svojim 
Beleškama zapisao je: „Konstruktivna mobilnost solarnog spektra; otvaranje, 
vatra, evolucija aviona. Sve je okruglo, sunce, zemlja, horizont, punoća života, 
poezije koja se ne može verbalizovati – život á la Rembo. Pokretač u slici. Sna-
ga sunca i slika zemlje.”11 Ovde su sadržani svi rezultati njegovih razmišljanja 
o svetlosti, boji, pokretu, rečju, o sadržaju moderne slike. Evolucija aviona o 

10  G. Apollinaire, Th e Cubist Painters: Aesthetic Meditations, trans. Lionel Able, New York: Witte-
nborn, 1949, pp. 47–48; (trans. of Méditations esthétiques, Les Peintres cubistes, Paris, Eugène 
Figuière, 1913, p. 76)

11  P. Francastel, ed. Du Cubisme à l’ art abstrait, les cahiers inédits de Robert Delaunay, Paris, 
1957
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kojoj govori počinje Blerioovim pionirskim projektima – jedrilicom i avionom 
sa tzv. kutijastim zmajem, čije se amblematske predstave nalaze u gornjem delu 
kompozicije. Predstavljajući ove modele, Delone je skicirao i celokupni razvoj 
avijacije krunisan remek-delom – Blerioom XI. To je novi tip realizma u kome 
lepota letelice proističe iz njene funkcije. Ona je kao i futuristička lepota „trkač-
kog automobila ukrašenog velikim cevima”12 neraskidivo povezana sa lepotom 
brzine. Brzina je ponela avion kroz vazduh, čime je život dobio nove dimenzije. 
Avion je zahvaljujući brzini uneo najdramatičniju promenu u prostorno-vre-
menskim odnosima, a zakoni aero-dinamike diktirali su idealnu formu mašine, 
koja je postala tipični simbol našega doba. Slika nije vođena statičkim koncep-
tom, kao delo Tevenoa. Sva raskoš imaginacije, stvaralačka visprenost, dovit-
ljivost duha, oslobodile su se u ovom delu. Deloneov avion poleteo je nošen 
simultanim dinamizmom, uskovitlanom energijom boje u celom spektralnom 
opsegu. U tom sazvučju tonova i harmoniji boje i forme, gotovo da čujemo 
rad motora i zvižduk vetra. To je vreme rađanja apstrakcije kao nove orijen-
tacije, kada Kandinski govori o fenomenu sinestezije, o sposobnosti da vidi 
zvuk. Vizuelne predstave doživljavaju se kao auditivni opažaji u to novo vreme 
multidimenzionalnosti koje donosi i nova iskustva. Zvuci mašina počeli su da 
dopiru i iz nebeskih visina i nije lako danas u vreme svakovrsnih kakofonija 
i sve prisutnije čežnje za prirodnom tišinom, u mislima predstaviti uzbuđenje 
onih koji su s pažnjom osluškivali taktove te mehaničke muzike. Futuristi su u 
svom posebnom manifestu 1913. godine proklamovali novu umetnost mašin-
skih ritmova, industrijskih šumova, huke. Trenutak kada je buka motora zau-
vek odagnala u istoriju stari svet, označio je jednu od najvažnijih prekretnica. 
Sve je teže bilo tradicionalne obrasce primeniti na nove pojave, Dišan takođe 
razmišlja o tome kako će vizuelno uobličiti proces letenja: ,,Ako prikazujem 
sletanje aviona, ja pokušavam da prikažem ono što on čini. Ne stvaram od toga 
sliku mrtve prirode.”13

Deloneovi sunčevi diskovi izražavaju ideju univerzalnog pokreta. Kao u 
istoimenim ciklusima, mogu biti nebeska tela, ali i svojevrstan omaž brzini, 
aluzija na obrtno polje elise.14 Ovaj adventus aviona i njegovog konstruktora u 
modernu komponovan je ne kao jedan trenutak u vremenu nego kao celina u 
kojoj će posmatrač, kao i umetnik, biti deo novog sveta i epohe koja još uvek 
traje. Na tome počiva autentičnost Deloneovog izraza. U delima savremenika 
Rusoa (Pogled na Pon de Sevr, Klamar i brda Sen Klu i Belvi), na primer, za-
pažamo jedan polet vedrine i optimizma ali u drugačijoj viziji. Avioni, baloni, 

12  Filippo Tommaso Marinetti, ‘Th e Foundation and manifesto of Futurism’ Art in Th eory 1900 – 
1990 An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison and P. Wood, Oxford, 1999, 145–149

13 Prema: H. Rid, Istorija modernog slikarstva, Beograd (1963), 114
14 Stilizovano obrtno polje elise pojavljuje se kao zaštitni znak čuvenih kompanija.
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dirižabli precizno prikazani, lebde u jednom irealnom, prostoru gotovo me-
tafi zičke poetike. Kao da se umetnik vodio antičkim principima mere; ne na-
raušava se mirnoća, više se istražuje simbolički aspekt, nema revolucionarnog 
zanosa, nema tako glasne razdraganosti kao u Delonea ili Ležea. Njihova želja 
da daju živu i nepatvorenu sliku savremenog društva u pokretu, uključuje još 
jednu zajedničku komponentu. Delone je 1912. započeo ciklus slika inspirisa-
nih ragbi utakmicom između timova Kardifa i Pariza. Prikazao je tim Kardifa 
u žaru takmičenja, Grande Roue de Paris – veliku panoramsku vrtešku podi-
gnutu 1900, Ajfelovu kulu kao arhetipsku sliku modernosti i naravno avion. 
Delo odiše dinamizmom koji je ovoga puta upotpunjen organskim pokretom, 
sportom, igrom. Nesputana mladalačka snaga duha i tela i želja za nadmeta-
njem kao spiritus movens epohe moderne, motiv točka visokog sto metara kao 
mehanička aluzija na simultani krug, oličava energiju, nestalnost, nezaustavlji-
vost promena, poput točka istorije; avion je, opet, najpotpuniji izraz želje da se 
dosegnu nove visine. Natpis Astra označava objavu kompanije za konstrukciju 
aviona, a s desne strane, nekako u podnožju Ajfelove kule, ispisan je deo Delo-
neovog prezimena.

Utopistička zanesenost modernim dobom, kao i razmišljanja o mašinama 
i brzini podsećaju na savremene stavove futurista. Bočoni je pojam simultano-
sti defi nisao kao „lirski eksponent modernog shvatanja života utemeljenog na 
brzini i savremenosti znanja i komunikacija”15. Rusolo je u svojoj znamenitoj 
slici dinamizam automobila prikazao ne fragmentaciju forme, već lomljenje 
vazdušnih masa, kao da je želeo da prikaže formiranje struja. To više nije au-
tomobil sa početka prošlog stoleća. Umetnik predstavlja novi model, izveden 
potpuno u duhu savremenog dizajna, jedan aerodinamički profi l nastao na te-
melju iskustava i naučnih saznanja modernog doba. Slični eksperimenti odveli 
su Džakoma Balu, čini se korak dalje. Njegovi automobili su te 1913. godine, 
skoro nestali u jednoj, rekli bismo, apstraktnoj viziji Doplerovog efekta. U tako 
snažnoj predstavi opstrujavanja vazduha, konstruisanoj kubističkim kristalima, 
fasetama, više nemamo jasnu sliku o predmetu koji se kreće i već naslućujemo 
izraz te neobuzdane želje da automobili polete. Tek u ovakvim poetskim vizi-
jama jurnjave uviđamo sva ograničenja tradicionalnog, euklidovskog sistema 
perspektive. Vizuelni dinamizam futurista, međutim, znatno se razlikuje od 
orfi čkog. Kao što su kubisti težili da trodimenzionalnu formu potčine ravnoj 
površini platna, futuristi su nastojali da usaglase dinamiku pokreta sa slikom 
kao statičnim medijem. Lomljenjem forme i kolorističkim divizionizmom pre-
dočava se sam proces kretanja, ne predmet. Otuda konj u trku nema četiri noge 

15  Umberto. Boccioni et al. ‘Fututist Painting: Technical Manifesto’, Art in Th eory 1900 – 1990 An 
Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison and P. Wood, Oxford, 1999, 149–152
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nego dvadeset16, sile pokretanja i otpora vazduha oblikuju automobil itd. Delone 
ne insistira na kinetičkoj senzaciji, već čistim slikarskim konstrukcijama proi-
zvodi kontrast i pokret. Njegov pristup je više konceptualan, veruje da je i svest 
čoveka isto tako dinamična, i da tome zahvaljujući posmatrač biva uvučen u 
neprekidnu mobilnost boje, predmeta i ideja. Odnos između čoveka i mašine 
takođe se razlikuje od futurističkog gledišta. Mašina se ne doživljava kao novi 
idol. Ona je sredstvo, a ne cilj; idol je čovek koji je stvara, konstruktor moder-
ne civilizacije. Deloneovo stvaralaštvo bilo je inspirisano kubizmom i simulta-
nošću kojoj je dao novi smisao. On nije postavljao pitanje odnosa fi guralnog 
i apstrakcije17 – često opredeljenje bilo je upravo fantastičan spoj opservacije 
predmeta i čiste invencije. Tako je u svojim konstrukcijama uspevao da ostvari 
jedinstvenu sintezu pokreta, svetlosti, zvuka i boje. Želja mu je bila da krilima 
aviona zagrli svet. Slavio je lepotu mašine i brzine, ali nije mogao, ili nije želeo 
da se upusti u dublje razmišljanje o posledicama tog dinamizma – o tome da bi 
avion mogao da ponese i bombe.

Bilo je to doba proleća mašina ili početak monopolističkog kapitalizma, 
kako će ga teoretičari nazvati (sada smo, po svemu sudeći, u fazi manipulistič-
kog kapitalizma). Neki savremenici bili su uvereni da dekadentnom buržoa-
skom društvu nema spasa. Žorž Sorel je izlaz video u nasilju koje gotovo da je 
poistovetio s umetnošću. Rat će, mislio je, posrnulo čovečanstvo očistiti od zla 
liberalizma. Danas nije tako, usud nam je bolju sreću naklonio. Daleko je tutnja-
va moloha. Sto pet godina posle podviga francuskog pionira avijatike, a tačno 
jedan vek posle svečanog trijumfa i ulaska konstruktora i mašine u istoriju, pri-
ređuju se veličanstvene međunarodne manifestacije, sajmovi aeronautike. Kao 
nekada na svetskim izložbama, festivalima u čast neustrašivih pionira moder-
ne, divimo se čudima ljudskih ruku. Posmatrajući savremene letelice posled-
njih generacija, čini se da naš progres ni u jednoj drugoj oblasti nije tako vidljiv. 
Na pragu novog doba sa nostalgičnom čežnjom osvrćemo se na stoletni put. 
Nema više žara, zanosa, naša dostignuća ne mere se više rekordima u osvajanju 
visina, razvijanju brzina, daljini preleta. Osvojili smo sve(t), mašine su savršen-
stvo koje više nema cene. One nemaju ni kupaca, tu su da nas podsećaju na to 
koliko smo ovladali veštinom upravljanja sopstvenom sudbinom.

16 Ibid.
17  V. J. Golding, “Cubism,” in Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism, ed. by 

N. Stangos, London, (1994), 50–78
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Dragan Tasic

THE SPIRIT OF TECHNOLOGICAL PROGRESS IN ROBERT 
DELAUNAY’S WORKS 

OF THE EARLY MODERN PERIOD

Th e art of Robert Delaunay is usually connected with ‘Orphic Cubism’ – a style 
of painting which evolved in Paris during the period between 1911 and 1914. Orphism 
came as one of the tendencies in Cubism, but nevertheless rejecting rigid principles of a 
non-abstract art, and returning to the ‘pure colour’ with the purpose of communicating 
strong feelings of the artists imbued with the new spirit and fascinated by actual shapes 
of modern civilization. Although the idea that art should be primarily a means of pla-
stic expression remained fundamental, new inspiration still found expression in orphic 
paintings. Delaunay’s Homage to Blériot (Kunstmuseum Basel) was painted in a state 
of extreme spiritual happiness. It seems as though the whole atmosphere of the dizzy 
scientifi c and technological progress during the early 1900s has been incorporated in 
this remarkable work. It is a testimony to the skills of the aeroplane constructors – the 
new heroes of a modern epic fantasy. Th e First World War, however, spelt the end of 
the enthusiasm and optimism of the machine age.
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ISTOČNA EVROPA NAKON 1989. I 2004: 
NOVA ZNAČENJA I STVARNI PREOBRAŽAJI*

Suočavanje s jubilejima iz 1989. i 2004. sugeriše nekoliko pitanja: da li je 
Hladni rat zaista okončan, ukoliko se uzme u obzir kontinuitet „geopolitičkih” 
aspiracija carističke, sovjetske, ili postsovjetske Rusije; da li su bivše članice 
sovjetskog bloka, u međuvremenu integrisane u EU, dugoročno bezbedne od 
obnove hladnoratovske arhitekture; da li je Istočna Evropa i dalje posebna 
teritorija u istorijskim i političkim studijama; zašto je istočnoevropsko istorijsko 
nasleđe nepovoljno u domenima ekonomskog, političkog ili demografskog 
razvoja u poređenju sa Zapadnom ili Severnom Evropom; da li nasleđe 
komunizma i socijalizma i dalje sputava ili ugrožava razvoj sloboda i demokratije 
u Istočnoj Evropi; da li je hladnoratovska stvarnost Istočne Evrope i Rusije 
predmet zaborava ili nostalgičnog povlačenja pred novom stvarnošću otvorenih 
granica i slobodne tržišne konkurencije?

Ključne reči: Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, periferija, integracija, identitet

Key words: Eastern Europe, South Eastern Europe, periphery, integration, identity

Važne promene u Istočnoj Evropi odigrale su se u toku 25 godina pro-
teklih od pada Berlinskog zida (1989) i, posebno, u prvoj deceniji od pri-
jema istočnoevropskih država u Evropsku uniju (2004). U svakodnevnoj 
upotrebi i naučnom diskursu značenje Istočne Evrope ostalo je pre svega 

*  Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu Modernizacija Zapadnog Balkana (177009), 
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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vezano za sadržaj i nasleđe Hladnog rata. Dostupna tumačenja hladnora-
tovske epohe i svakodnevice sovjetskog lagera zasnivaju se i na činjenicama 
i na ideološkim polazištima: individualizam ili kolektivizam, slobodna eko-
nomija ili socijalna jednakost, sekularizam ili politička religija, racionali-
zam ili nostalgija. U zapadnim naučnim i, upšte, intelektualnim i kulturnim 
krugovima komunizam nije do kraja diskreditovan i odbačen, da bi se, na-
kon 1989, za alternativom liberalnoj demokratiji tragalo u autoritarnim, po-
pulističkim režimima na području nekadašnjeg Trećeg sveta i po obodima 
post-totalitarne Evrope.

Poslednji veliki totalitarizam XX veka, koji je u prvim fazama razvoja 
inspirisao i podsticao razvoj fašizma i nacizma, komunizam je ishod Drugog 
svetskog rata sačekao na pobedničkoj strani. Istorijska geografi ja Istočne Evro-
pe konkretizovana je nakon razgraničenja duž linija „Gvozdene zavese” koja se 
spuštala od „Ščećina na Baltiku do Trsta na Jadranskom moru”, kako je upozo-
rio britanski prvi ministar Vinston Čerčil 12. maja 1945. u telegramu Hariju S. 
Trumanu, predsedniku SAD, izražavajući zabrinutost zbog sovjetskih postupa-
ka. U čuvenom Iron Curtain Speech koji je održao 5. marta 1946. na Vestmin-
ster koledžu, u Trumanovom rodnom gradu Fultonu, Misuri, Čerčil je ponovo 
upozorio na stanje u Istočnoj Evropi i pokušao da predvidi njenu budućnost 
pod sovjetskom dominacijom. Jedan od tvoraca Velike Alijanse, Čerčil je pri-
znao i tragičan ishod njenog raspada. Bio je svestan da je sovjetska okupacija 
ne samo ostvarenje komunističke ideologije, nego i racionalizacija kontinuiteta 
s ruskom carističkom politikom.

Ukoliko se takvi kontinuiteti primećuju i na prelazima iz XX u XXI vek, 
pad Berlinskog zida 9. novembra 1989. bio je jedan od prvih uspešnih pokušaja 
suočavanja sa stvarnošću i žrtvama totalitarizma koji je, u svojim naknadnim 
preobražajima, dokazao da je uspešniji i otporniji od svojih ideoloških simbola. 
Sjedinjen je grad koji je nasilno razdvojen pre duže od 30 godina, ujedinjena 
je nemačka nacija, a u izvesnom smislu i Evropa počela da ostvaruje instituci-
onalno i prostorno jedinstvo. Inkluzija Istočne Evrope 1. maja 2004, bez Rusije 
i postsovjetskih satelita, bila je najveće pojedinačno proširenje EU u smislu 
veličine teritorije, broja država i stanovnika (mada nije bilo najveće u odnosu 
na iznos BNP-a). Većina integrisanih država iz (the „A10” enlargement), Češka 
Republika, Slovačka, Mađarska, Latvija, Litvanija, Estonija, Poljska i Slovenija, 
s Maltom i Kiprom, pripadala je sovjetskom lageru. Tri baltičke republike u 
međuvremenu su se oslobodile sovjetske okupacije. Zatim su, 2007, integrisane 
i Rumunija i Bugarska. 

Tokom poslednjih 25 godina prethodni poredak u Istočnoj Evropi je ko-
labirao. Tranzicija se odigrala i u Rusiji i njenim satelitima. Postsovjetski lideri 
i njihova nomenklatura povezali su se s novim evropskim fi nansijskim i insti-
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tucionalnim poretkom, mada su ostali politički suprotstavljeni ideji i putanji 
evropske integracije. Budućnost nove evropske arhitekture je nejasna, naročito 
u navedenoj vizuri.

Suočavanje s jubilejima iz 1989. i 2004. sugeriše nekoliko pitanja: 
Da li je Hladni rat zaista okončan, ukoliko se uzme u obzir istorijski  –
kontinuitet „geopolitičkih” aspiracija carističke, sovjetske, ili postsov-
jetske Rusije (koja se zvanično poziva na nasleđe i suštinu sovjetskog 
režima i njegove međunarodne strukture)?
Da li su bivše članice sovjetskog bloka, u međuvremenu integrisane u  –
EU, dugoročno bezbedne od obnove hladnoratovske arhitekture? 
Da li je Istočna Evropa i dalje posebna teritorija u istorijskim i  –
političkim studijama?
Zašto je istočnoevropsko istorijsko nasleđe nepovoljno u domenima  –
ekonomskog, političkog ili demografskog razvoja u poređenju sa Za-
padnom ili Severnom Evropom?
Da li nasleđe komunizma i socijalizma i dalje sputava ili ugrožava  –
razvoj sloboda i demokratije u Istočnoj Evropi?
Da li je brutalna hladnoratovska stvarnost Istočne Evrope i Rusije  –
predmet zaborava ili nostalgičnog povlačenja pred novom stvarnošću 
otvorenih granica i slobodne tržišne konkurencije?

Samo deo ovih pitanja prepušten je istoričarima.

ISTOČNA EVROPA: GEOGRAFSKE I POLITIČKE NEDOUMICE

Istočna Evropa pripada zajedničkom evropskom prostoru u istorijskom i 
kulturnom smislu. O tome svedoče najmanje dve pretpostavke. Prvo, razume-
vanje opšte evropske istorije podrazumeva uključivanje procesa započetih pr-
vom unutrašnjom evropskom ekspanzijom, od sredine XI veka, kad se evrop-
ski prostor počeo širiti prema istoku isušivanjem močvara, krčenjem šuma i 
kolonizacijom. Drugo, u domenu samospoznaje, istočno-evropske kulture su 
sebe smatrale delom evropskog prostora.1 Tokom poslednjih 25 godina, opiplji-
vi istorijski procesi i nova tumačenja savremenog evropskog identiteta učinili 
su da Istočna Evropa počne nestajati u smislu političkog koncepta i strateške 
formacije. Hladni rat je trebalo da jednom zauvek pripadne prošlosti. Ukoliko 
je Istočna Evropa ipak nastavila da postoji, njena granica se pomerila daleko 
prema obodima nove autoritarne Rusije.

1 Roberts 1961, 509–510.
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Verovatno ne postoji potreba za istorijskom distancom kako bi se tu-
mačile promene nastale nakon 1989. Ali su procesi, koji su tada nastupili, bili 
izuzetno složeni. Logiku i pravce razvoja odredile su okolnosti čiji su istorijski 
koreni takođe razgranati i duboki. Demokratski pokreti u Istočnoj Evropi i Kini 
pokrenuli su se gotovo istovremeno, kao nenasilni, masovni protesti. Evrop-
ski komunistički režimi su jednostavno kolabirali, dok su kineski rukovodioci 
reagovali brutalno protiv demokratskih aktivista. I dok je pokretačka snaga 
evropskih reformi bila potreba za političkim promenama, u Kini su reforme 
nametali zaostalost i siromaštvo.2

Evropska integracija Istočne Evrope, koja je brisala granice dok su procesi 
otvaranje tržišta i globalizacije ugrozile status tradicionalnih elita, nomenklatu-
re i klera, podsetila je na traume nestanka Nemačkog, Habzburškog i Ruskog 
carstva. Na evropskim periferijama, ali i u samoj Istočnoj Evropi, pad komu-
nizma je za sobom ostavio prazan prostor koji je, lopgikom totalitarizma, ispu-
njavao nacionalizam. Nacionalizmi su u procesu jugoslovenske dezintegracije 
i na obodima sovjetske imperije posezali i za oružanom agresijom, masovnim 
zločinima i etničkim čišćenjem. Nakon 2000. u Rusiji je talas nacionalizma 
doprineo obnovi autoritarne vladavine i odustajanju od demokratizacije. Jugo-
slovenski obrazac ukazivao je i na nasleđe hladnoratovskih podela, i na izazove 
koji su se nametali od 1989. Često su se dovodili u vezu modeli jugoslovenske 
dezintegracije i promena koje su nastupile raspadom Sovjetskog Saveza 1991: 
neefi kasnost federalne vlade, politička uloga vojske, desekularizacija, pljačkaš-
ka privatizacija, itd. Pod utiskom opšte kulturne i intelektualne klime ekstremni 
komunisti postajali su ekstremni nacionalisti. Dugo trajanje jugoslovenske krize 
doprinela je novom upiranju u Balkan kao vrednosni okvir najgorih političkih i 
etničkih pojava i kulturne zaostalosti. „Pojam balkanization je od fi gurativnog 
dobio literarna svojstva, opisujući stanje krvavih sukoba i beskrajnih građan-
skih ratova...” Postalo je, istovremeno, nejasno zašto je tek ujedinjena Nemačka 
podržala etno-nacionalne podele 1991. Jugoslavije koja se nije smatrala hard 
line komunističkom diktaturom, i to nije bila, niti su njena opšta opredeljenja 
bila antievropska.3 Promena značenja širokih pojmova, kakva je Istočna Evro-
pa, odigrala se i u toku jugoslovenske krize, pošto je briselska administracija 
uvela pojam Zapadnog Balkana (Western Balkans), kao novi politički koncept 
vezan za proceduru proširenja EU. Ali značenje „Zapada” u ovom slučaju nije 
imao kvalitativna svojstva koja bi podsećala na razvoj modernosti u Zapadnoj 
Evropi. Jugoslovenska dezintegracija podsećala je na tradicionalna tumačenja 
Balkana kao prostora prožetog beskrajnom mržnjom uvijenom u spiralu nasilja 

2 Th ompson 2001, 63.
3 Bremm 1993, 46.
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i osvete. Kako je, istovremeno, jugoslovenska kriza bila poslednji evropski oru-
žani sukob u XX veku, ona je, izričito ukazujući na postsovjetsku paradigmu, 
privukla pažnju nauke i političke analitike.

Hladnoratovska paradigma ipak ne dopušta jasnu fenomenološku dis-
tinkciju Istočne i Jugoistočne Evrope. Njihova kulturna prošlost prevazilazi, 
bogatstvom i uzajamnim razlikama, značaj ubrzanih političkih procesa iz pro-
teklih decenija. (Posmatrana sa Zapadnog Balkana, kad su se Rumunija i Bu-
garska 2007. pridružile EU, „Evropa” se najednom pojavila na istočnoj strani, 
„Istok” je postao „Zapad”.) Integracija je odvijala ne samo zahvaljujući reformi 
institucija i miroljubivim međunarodnim odnosima, nego i na hladnoratovskoj 
paradigmi koja je podstakla Rumuniju i Bugarsku da se udalje od nedavne 
prošlosti, time i od uticaja savremene Rusije koja je tu prošlost ponovo zvanič-
no glorifi kovala. U jednom trenutku se moglo učiniti da je integracija Rumu-
nije i Bugarske bilo zatvaranje jednog od epiloga Hladnog rata. Bilo je i sumnji, 
da li su istočno-pravoslavne zajednice u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, uzima-
jući u obzir i iskustva s Grčkom ili Kiprom, u stanju da razvijaju demokratiju i 
slobodnu ekonomiju. Tokom Hladnog rata u većinskim istočno-pravoslavnim 
državama, s Jugoslavijom i Albanijom, nije bilo pobuna protiv sovjetske vlada-
vine, niti protiv sovjetskih načela vladavine.

Institucionalna i, možda, kulturna slabost Balkana ima istorijsko poreklo 
u hibernaciji na marginama modernizacijskih procesa. U toku poslednjih pola 
milenijuma, gotovo su se izgubile veze s davnom prošlošću antičkih civilizacija, 
od neolitskih do grčko-rimske. Nasuprot uverenju da Balkan proizvodi „viškove 
istorije”, pre bi se mogla izneti pretpostavka o njenom nedostatku, u utrošenom 
vremenu na periferijama osmanske i habzburške imperije, a u drugoj polovini 
XX veka i na periferiji sovjetskog lagera.

U međuvremenu je i mikro-prostor bivše Jugoslacije otkrio svoje obras-
ce centara, poluperiferije i periferije, od razvijenog severozapada, do siromaš-
nog jugoistoka. Prateća kulturna i verska struktura je u tom smislu bila takođe 
referentna.

Nameće se još jedna kulturno-istorijska veza Istočne i Jugoistočne Evro-
pe, a ona je u nasleđu masovnih progona na nacionalnoj, verskoj ili rasnoj 
osnovi: ruski caristički antisemitski pogromi, sovjetske čistke i nasilje nad ma-
njinama, nacistički holokaust i ratni zločini, sve do najnovijeg iskustva jugo-
slovenske dezintegracije i nasilja na obodima nekadašnje sovjetske imperije. U 
Istočnoj Evropi je holokaust upravo ostvario svoju suštinu intimne, lične i zle 
efi kasnosti u progonima i metodologiji uništenja. Ali istorijsko poreklo holo-
kausta nije isključivo u nemačkom nacizmu, koji je, ugledajući se na sovjetski 
presedan, naročito na tehnologiju policijsko-vojne torture i koncentracionih 
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logora, usavršio jednu staru kulturu osećanja i metodologiju praksu obračuna, 
kulturu koja se potiskivala ili zanemarivala u sećanju.4

„ISTOK” I „ZAPAD”: STVARNOST, MIT ILI KONVENCIJA?

Osnovne odlike identiteta Istočna Evropa je dobila do završetka Prvog 
svetskog rata, mada dezintegracija Nemačkog i Habzburškog carstva nije iz-
brisala sve ostatke prethodnog stanja u politici, ekonomiji, kulturi ili etničkim 
odnosima.5 Istočna Evropa postala je konzistentan sistem, oivičen tvrdim gra-
nicama, tek nakon 1945. Od tog vremena, naročito, pojam se koristio za čita-
vu prethodnu istoriju. Sam pojam Evrope, koji je ušao u upotrebu tek tokom 
XVII veka, postao je odraz stvarnosti, uverenja, konvencija i mitologizacije. 
Prve demarkacije između „Zapada” i „Istoka” koincidirale su s počecima de-
zintegracije Rimskog carstva. Pojam Evrope, zahvaljujući renesansi, ostao je 
vezan za nasleđe i vrednosti rimske antike, naročito rimskih institucija. Ali je 
evropski identitet, bez obzira na daleko istorijsko poreklo, gotovo podudaran 
s pojmom modernizacije. Ekskluzivan je, dok podrazumeva ekspanzionizam. 
Vremenom su se u evropsku zajednicu uključivali varvari, ili autsajderi, i taj 
proces se odvijao od krstaških ratova do savremene integracije. Nakon 1453. 
zamisli o oslobađanju Konstantinopolja bili su prisutni u strukturi evropskog 
političkog mišljenja, mada se vizantijska civilizacija, kao i osmanska, smatrala 
zaostalom, jednim od simbola orijentalne despotije. U tom smislu ima sličnosti 
u odnosu jezgra i periferije u procesu evropske integracije nakon 1989.

„Kontroverze i zabune o istočnoj granici Evrope stare su kao sam pojam. 
Takva konfuzija bila je neizbežna pošto su zapadne oblasti evroazijskog pro-
stora počele da se, najviše iz nepoznavanja geografi je, smatraju posebnim kon-
tinentom. Ta konfuzija mogla je biti dodatno zbunjujuća kad je pojam Evrope, 
osim upotrebe kao geografskog pojma, počeo da se primenjuje na zajednicu 
zajedničkih kulturnih karakteristika, ali promenljivih razmera. Te dve Evro-
pe, geografska i kulturna, retko su koincidirale”.6 U hladnoratovskom vremenu 
geografi  su balkanske države svrstavali u dve odvojene oblasti: Južna ili Sredo-
zemna Evropa (Grčka sa Italijom, Španijom i Portugalom), i Istočna Evropa 
(Jugoslavija, Albanija, Bugarska, Rumunija, Poljska, Mađarska, Čehoslovačka). 
Ali se geografski pojmovi Centralne Evrope i Balkanskog poluostrva nisu često 
koristili. Pojam Balkana je nanovo oživeo u razdoblju jugoslovenskog sukoba, 
od početka devedesetih, da bi Brisel uveo pojam Zapadnog Balkana tokom mi-

4 Bartov 2008, 557–593.
5 Crampton 1997, IX–XIII.
6 Parker 1960, 278.
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rovnih pregovora od sredine devedesetih, kako bi bila jasna distinkcija od Ru-
munije, Bugarske i Grčke. „Ukazivanje na ‘Centralnu’ Evropu i ‘Istočnu’ Evropu 
je široko zastupljeno u literaturi ali je podela retko bila predmet obaveštene 
rasprave..., i nije bilo sistamatskih pokušaja rekonceptualizacije te teritorijalne 
podele u post-socijalističkom periodu zbog različitosti pristupa”.7 Istočna Evro-
pa pojavila se u prostoru prema Aziji u procesu tzv. unutrašnje evropske ek-
spanzije koje je prethodilo prekomorskim otkrićima i osvajanjima. Ima mišlje-
nja da se Istočna Evropa prostire od Grčke do Finske, dok su na zapadu Italija i 
Nemačka, a na istoku Rusija. Šira defi nicija uključuje Rusiju, dok šira defi nicija 
centralne Evrope podrazumeva Poljsku, Čehoslovačku i Austriju (nekadašnje 
Austro-Ugarsko Carstvo, nekad i s njegovim balkanskim posedima). U dome-
nima svojih interesa i uticaja Habzburgovci i Burboni su defi nisali prostrane 
oblasti koje su se potom smatrale Centralnom i Zapadnom Evropom. Istočna 
Evropa je u predmodernom ili modernom smislu zaposednuta u pokretu na-
seljavanja koji je dostigao vrhunce oko 1300, da bi se novi pokreti beležili u 
razdoblju obnove od demografske katastrofe između 1350. i 1450: zauzimanje 
i kultivisanje tla, poljoprivreda, rudarstvo i manufaktura, urbani razvoj. Sukobi 
germanskog i slovenskog sveta privremeno su se stišali zahvaljujući prodoru 
zapadnjačkih uticaja. Rana moderna Rusija počela se nazirati oko Moskve, da 
bi naredna kulturna prestonica postao Sankt Petersburg. Germansko prisustvo 
u institucijama dopustilo je Istočnoj Evropi s Rusijom da se počne smatrati 
delom zajedničke civilizacije s korenima u renesansi i reformaciji. Poljska je pri 
tom postupno nestajala u drugoj polovini XVIII veka.

Istočna Evropa bila je i neka vrsta prostora koji je ukazivao na razlike 
između zapadnjačke tradicije podele vlasti i istočnjačke tradicije koncentracije 
vlasti. Razvoj zapadne političke kulture odvijao se zahvaljujući evoluciji gra-
dova koji su težili samostalnosti u odnosima s dvorom, feudalcima i crkvom, 
obezbeđujući živu ekonomsku i društvenu dinamiku. Istočnoevropski gradovi 
nisu uspeli da steknu značajniju političku i ekonomsku autonomiju, ostajući 
razbacani na prostranim ali retko naseljenim teritorijama.8

Gotovo je nemoguće odgovoriti na pitanje da li je preplitanje german-
skih i slovenskih elemenata doprinelo da Istočna Evropa ostane manje istorijski 
„uspešna” od Zapadne, Centralne ili Severne Evrope, od teritorija na kojima je 
romansko-germanska podela bila izričitija, naročito pod pritiscima dinastičke 
vlasti i centralizovane administracije. Ukazivalo se na razlike Centralne i Istoč-
ne Evrope, uključujući teorije kulturnog, vrednosnog ili identitetskog razvoja. 
Ostalo bi, možda, delimično otvoreno pitanje, zašto je Istočna Evropa bila samo 

7 Dingsdale 1990, 151.
8 Schöpfl in 1990, 55–90.
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jedan prelazan i privremen oblik neke vrste istorijskog entiteta, dok je u tom 
smislu Rusija gotovo trajan „evroazijski” izuzetak.

ISTOČNA EVROPA: STALNA ILI PRIVREMENA?

Pojava Istočne Evrope može se smatrati i nekom vrstom istorijske jed-
nočinke. Iz savremene perspektive, Istočna Evropa je postigla uspeh u odnosu 
na Jugoistok u domenu suočavanja s totalitarnom prošlošću i procesima de-
mokratizacije i integracije. Elite u bivšoj Jugoslaviji nisu negovale empatiju u 
odnosu na patnje i stradanja Istočnih Evropljana u sovjetskom lageru. U slič-
nom statusu između Istoka i Zapada, posleratna Finska bila je naprednija i u 
institucionalnom razvoju i u vrednosnom sistemu. 9 Na putu ka nezavisnosti i 
uključivanju u evropske integracije, Austrija je pribegavala mirnim i efi kasnim 
kompromisima.10

Nakon Prvog, potom i Drugog svetskog rata, Istočna Evropa je gubila 
značajne ljudske resurse. Istočnoevropska emigracija je posle 1945. otkrivala 
jednu zajedničku osobinu, visok procenat intelektualaca i javnih ličnosti. Uti-
caj emigracije je, opet, doprineo brzim i uspešnim promenama iz 1989. Pad 
komunizma dovodio se i u vezu sa oslobađanjem od strane dominacije, dok se 
ukazivalo na važnost očuvanja nacionalne kulture koja je, pod komunističkom 
vlašću i sovjetskim pritiskom, bila predmet „suštinskih izmena namenjenih 
negaciji nacionalnih, Zapadnih i hrišćanskih tradicija”.11 Od kraja sedamdesetih 
istočnoevropske države suočavale su se s krizama razvoja i identiteta. 12Skoro 
sve istočnoevropske države su multinacionalne ili multietničke, dok su u sebi 
nosile nedovoljno zalečene kolektivističke traume koje je izazvalo prosecanje 
novih granica nakon Prvog svetskog rata nestankom velikih multinacionalnih 
imperija. Završetak Drugog svetskog rata nije doneo uništenje totalitarizma, 
niti „ravnopravniju preraspodelu” granica.

Hladni rat podsticao je uzajamno redefi nisanje istočnoevropskih i zapad-
noevropskih identiteta. Zapad je prevazilazio tradicionalna neprijateljstva i po-
dele pod utiskom uspeha američkog federalnog eksperimenta i pod pritiskom 
komunističke pretnje. Zapadna intelektualna levica je odnos prema kapitaliz-
mu, demokratiji ili američkoj spoljnoj politici defi nisala podrškom komunizmu 
koja je takođe bila često lišena empatije prema političkim i, sve očitije, eko-
nomskim žrtvama kolektivističkog eksperimenta i režima u Sovjetskom Save-

9 Mead 1991, 307–315.
10 Dallin 1958, 145.
11 Valkenier 1958, 146.
12 Korbonski 1989, 254.
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zu, Kini, Jugoistočnoj Aziji ili Kubi, neometenih mehanizmima parlamentarne 
i šire društvene kontrole. Kolaps komunizma otvorio je, iznenada, pitanja o 
karakteru Evrope i budućnosti integracije. 13 Preoblikovana je ideološka i in-
stitucionalna struktura. Promenama su se prilagodila i tumačenja vremena i 
prostora. Za svega četvrt stoleća intenzitet preobražaja je dopustio da se dovede 
u pitanje tradicionalni koncept evropskog prostora prožetog dubokim, nepre-
mostivim razlikama. Ekonomska, društvena i politička mapa Evrope prožeta je 
novim granicama koje su demokratizacija i integracija istovremeno relativizo-
vale. Antidemokratske težnje i destruktivni, nasilni nacionalizmi odbačeni su 
na periferiju Balkana, Kavkaza i ostataka sovjetske imperije. Rusija se postepe-
no vraćala svome hladnoratovskom identitetu, odustajući od agendi zacrtanih 
helsinškim procesom s kraja sedamdesetih.

Koncept i sadržaj Istočne Evrope dodatno je transformisan nemačkim 
ujedinjenjem iz 1990. Zajednička evropska budućnost počela je brisati tradi-
cionalne razlike germanskog i slovenskog sveta. Integracija i demokratizacija 
otvorile su nove puteve saradnje. Suočavanje sa istočnoevropskim siromaštvom 
postalo je izazov budućeg vremena i, naročito, izgradnje institucija. Nemačko 
ujedinjenje bilo je iznenadno. Ostvarilo se u toku svega nekoliko meseci, ume-
sto godina ili decenija. Posredstvom ujedinjene Nemačke i ujedinjene Evrope 
Istočna Evropa je počela pristupati globalnoj zajednici.

Dok je Gvozdena zavesa razdvajala sfere ekonomske i društvene interakci-
je, hladnoratovske podele između istočnoevropskih sovjetskih satelita nisu bile 
zasnovane na dubljim istorijskim korenima. Posleratna podela Evrope bila je is-
hod kompromisa i nove okupacije. Habzburško i prusko nasleđe je u ponečem 
nadživelo svetske ratove. Italijanska luka Trst ostala je okrenuta Sredozemlju 
i Jugoistočnoj Evropi. Razvijale su se, oko velikih gradova, važne ekonomske 
sfere. Urbana konjunktura je, umesto imperijalne ili nacionalne, ispostavilo se, 
bila odlučujući činilac ekonomskog razvoja, kao u renesansnoj Italiji ili revolu-
cionarnoj Nizozemskoj. Gradovi koji su tavorili na strateškim hladnoratovskim 
periferijama dobili su novu priliku u kontekstu opšteg evropskog razvoja, pošto 
su granice koje su ih gušile najednom nestale: Ščećin, Berlin, Drezden, Prag, 
Plzen, Beč, Bratislava, Trst.14 Posebne karakteristike istočne Evrope gotovo naj-
ednom postale su irelevantne u poređenju sa izazovima obnove, tranzicije i 
integracije. Dinamika promena nije podrazumevala nepoznavanje dotadašnjih 
prilika. Između 1967. i 1989. nekoliko hiljada naučnih studija na engleskom, 

13 Schöpfl in 1990 (Th e End of Communism), 3–16.
14 Murphy 1991, 1–2.
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francuskom ili nemačkom posvećeno je izričitoj komparativnoj analizi stanja u 
pojedinačnim državama Istočnog bloka.15

Značenje Istočne Evrope nakon 1989–1991. nije samo preneto na Rusiju 
nego, u izvesnom smislu, i na Jugoistočnu Evropu. Jugoslavija je bila složena 
multinacionalna i multikulturna država.16 Međutim, zbog slabosti federalne 
vlade i narastajućih nacionalizama, od kraja osamdesetih XX veka Jugoslavija 
je postajala hologram savremenog Sovjetskog Saveza. Sovjetski obrazac, prime-
njen na Jugoslaviju, nije doprineo obuzdavanju sukoba, naprotiv. Jugoslovenska 
dezintegracija je bila model u mikro planu sovjetske dezintegracije. Naciona-
lističke snage, tragajući za novim granicama, stvarnim ili izmišljenim, ostvari-
vim ili mitologiziranim, bile su samo supstitucija komunizma koji se suočavao 
s novom evropskom stvarnošću.17

Nakon 1989. počela su se otvarati i pitanja, na koji način defi nisati novu 
Evropu, gde su njene spoljne ili unutrašnje granice, kakav je karakter tih gra-
nica.18 Frensis Fukujama je pretpostavio da će pad komunizma osporiti etički 
ili funkcionarni karakter svakog kolektivizma. Istovremeno su se balkanski i 
kavkaski nacionalizmi nametnuli u smislu poslednje odbrane onih načela koja 
su 1989. odbačena u Istočnoj Evropi. Obično su bivši komunistički aparatčici, 
s klijentelom u intelektualnim krugovima, usvajali nacionalističku politiku koja 
će ih očuvati kao nomenklaturu, bez obzira na tokove demokratske tranzicije. 
Bilo je neophodno samo obezbediti glasove, s podškom lokalnih tranzicionih 
„predatora”. 19U izvesnom smislu su Istočna i Jugoistočna Evropa uzajamno 
zamenili dotadašnje uloge (pre svega biša Jugoslavija, mada je ona od svih 
evropskih komunističkih sistema raspolagala najznačajnijim reformskim ka-
pacitetima). 20

„POVRATAK EVROPI?”

Nakon Drugog svetskog rata koncept ujedinjene Evrope razvijao se iz no-
vog političkog i ekonomskog jezgra, iz francusko-nemačkog partnerstva, koje je 
imalo i funkcionalna i simbolička svojstva, nakon istorije uzajamnog rivalstva 
i sukoba (od 1870, možda i 1688). Hladni rat je podsticao političku integraci-
ju i uzajamnu odbranu, postavljenu na konceptu atlantskog savezništva koje 

15 Nelson and Bentley 1994, 46.
16 Ivetic, 2012, 7–22.
17 Mungiu-Pippidi, Krastev 2004, 13–38, etc.
18 Hudson 2000, 409–426.
19 Galtung 1972, 1–26.
20 Verdery 1998, 301–302.
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su defi nisali Ruzvelt i Čerčil 1941. Istočna i Jugoistočna Evropa (bez Grčke) 
prepuštene su samovolji sovjetske agenture. Defi nisana odnosima uspostavlje-
nim u toku Hladnog rata, Istočna Evropa kao da je najednom nestala padom 
komunizma i raspadom Sovetskog Saveza.21 Nov evropski identitet uokviren je 
preobražajima koji su su dobili na ubrzanju bez istorijskog presedana.

Debata o novom evropskom identitetu koja je pokrenuta u šezdesetim 
godinama bila je suočavanje s novim društvenim, ekonomskim, kulturnim 
i regionalnim razvojem. Evropska zajednica je 1973. objavila Deklaraciju o 
evropskom identitetu zasnovana na „načelima jedinstva Devetorice”, na njiho-
voj „odgovornosti u odnosu na ostatak sveza,” i uvidima u „dinamičnu prirodu 
evropske obnove.” Identitet Evrope razmatrao se više na novim vrednostima 
koje su u međuvremenu postale i deo zajedničkog istorijskog nasleđa: individu-
alizam, predstavnička demokratija, vladavina prava, socijalna pravda i pošto-
vanje ljudskih prava, dok se nov identitet ostvarivao na području zajedniučkog 
tržišta, slobodnih i efi kasnih institucija i uzajamne saradnje.

BIlo je mišljenja da je „povratak Evropi” Istočne Evrope, u početnim eta-
pama, „bekstvo iz Azije”.22 Postupna transformacija, u toku 15 godina, uz brisa-
nje granica, čiji se prelazak u prethodnim decenijama ponekad plaćao životima, 
nije podrazumevala potiskivanje različitosti. Nov politički, eknomski i kulturni 
pluralizam podsticao je ostvarenje zamisli o „višestrukom identitetu”. Pravni 
okvir je suštinski izmenjen.23 Sistem vrednosti gotovo se najednom preobra-
zio.24 „Neposredno ili posredno, u većoj ili manjojmeri, preoblikovani su životi 
400 miliona ljudi (ili oko 8% svetske populacije); fi nkcije, vrednosti i precepcija 
prostora na 17% zemljine kopnene mase koju oni nastanjuju su reorganizovani, 
preispitani i redefi nisani”.25 Sudbina Evrope oblikuje i ostatak sveta poslednjih 
pola milenijuma. EU je najveća pojedinačna svetska ekonomija. BNP iznosi 
25.000 € do stanovniku godišnje. EU je i najveći trgovinski blok, i najveći svet-
ski trgovac robom i uslugama.

Istočna Evrope je integrisana, ali ne raspolaže političkim i ekonomskim 
snagama evropskog jezgra. Još uvek su izraženi njeni partikulariteti nasleđeni 
iz bliže ili dalje prošlosti, pre svih nacionalizam i verska netrpeljivost. Sećanja 
na hladnoratovsku epohu postepeno blede povlačeći se pred nostalgijom ili 
prizivanjem nekog novog redistributivnog uređenja koje bi postalo protivteža 
tranzicionim poremećajima i izazovima slobodnog tržišta. U tom smislu, u do-
menu njenih posebnosti, Istočna Evropa je još uvek zasebna oblast istraživanja, 

21 Okey 1992, 102–133.
22 Shapiro 1997, 27.
23 Weiler 1991, 2403–2483.
24 Schwartz, Bardi 1997, 407.
25 Hamilton 1990, 135.
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dok su naročito korisne komparativne studije s Jugoistočnom Evropom koja je, 
u političkom i strateđkom smislu, do 1989. pripadala njenoj celini.

Evropska integracija je primer mirnog i demokratskog prevazilaženja 
istorijskih sporova, i jedan od podsticaja gobalizaciji svetske ekonomije. Inte-
gracija se odvijala bez obzira na uzajamne razlike, koje su se, ipak, podvlačile 
kad je trebalo osporavati načela integracije i demokratizacije. Pad komunizma 
ujedinio je Nemačku kao jezgro buduće centralnoevropske i istočnoevropske 
integracije. Pri tom je osam centralnoevropskih, istočnoevropskih i baltičkih 
država, s dve mediteranske, koje su se pridružile EU u 2004, sve zajedno ima-
lo manje stanovnika od ujedinjene Nemačke.26 Polovina stanovnika EU živi u 
Nemačkoj, Francuskoj, Britaniji i Italiji.

Na vanevropske procese demokratizacije uticala je i demokratizacija u 
Jugoistočnoj Evropi („Th ird Wave” 1974–5). Promene u Španiji i Portugalu 
odjeknule su i u njihovim nekadašnjim imperijalnim posedima.27

Pojmovi jezgra, poluperiferije i periferije pozajmljeni su od Imanuela 
Valerštajna, i impliciraju uslovnu primenu na rane moderne, moderne i savre-
mene transformacije opšteg evropskog prostora.28 Istorija bi mogla primeni-
ti i kriterijume ličnih doživljaja stvarnosti, koji su takođe predmet istorijskog 
istraživanja, poput stupnja sreće i zadovoljstva, ili individualne ili kolektivne 
uspešnosti (a uspeh bi trebalo da vodi sreći i zadovoljstvu). Kad su dostupni, 
egzaktni parametri poput ekonomije, gustine stanovništva i strukture naselje-
nosti, puteva i intenziteta migracije, razvoja institucija, obrazovanja, primene 
naučnog znanja, itd., takođe ukazuju na lične doživljaje sreće i zadovoljstva. 
Parametri promena dopuštaju da se prati pomeranje evropske periferije daleko 
na istok. Istočna Evropa integrisana je u toj meri da se postavlja pitanje njene 
nove prostorne, kulturne ili vrednosne defi nicije. Istovremeno je jugoslovenska 
dezintegracija upućivala na paradigmu sovjetske dezintegracije: tamo gde su 
demokratski i integrativni procesi zaustavljeni ili usporeni, komunistički kolek-
tivizam se koristio instrumentarijem nacionalizma i političke religije. Intenzitet 
promena, i njihovih doživljaja, doprineo je delimičnom zaboravu strahota i 
suštine posleratne stvarnosti sovjetskog lagera.

Preispitivanje prošlosti ponekad iziskuje preispitivanje ustaljenih pojmo-
va koji se ne odnose na celinu bivše stvanosti, niti na potrebu današnjice da 
preispitivanjem prošlosti preispituje sebe samu. Savremeni pojmovi „Evrope”, 
„renesanse”, „modernosti”, nastali su iz potrebe da se prošlost naknadno osmi-
sli obrascima „promena”, „napretka”, uz uvažavanje nastojanja da se primene 

26 Monnier, Rogers 2004, 315–336).
27 Hantington 2004.
28 Wallerstein 1986.
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na društveni totalitet fenomenologije koju su obuhvatali svojim prvobitnim 
konceptima. Totalitet istorije, međutim, podseća na prioritete biološkog i druš-
tvenog opstanka, i opsesije božanstvima, precima, duhovima i „tradicijom”, na 
prioritete večnog vraćanja istom, nasuprot modernističkom sistemu vrednosti 
zasnovanom na rastu, promenama, preobražajima i krizama savesti.

Istočna Evropa je nakon 1989. postepeno „nestajala” u domenu percep-
cije njenih karakteristika zasnovanih na kriterijumima političkih i ekonomskih 
sloboda i institucionalne transparentnosti i efi kasnosti. Ako se pojam Istočne 
Evrope uslovno, i u pojedinim tumačenjima, premestio prema Uralu i Kavkazu, 
slično tome uveden je u upotrebu pojam Zapadnog Balkana kao post-konfl ik-
tne zone nasilne dezintegracije Jugoslavije. I dok je na samitu EU u Solunu 
2003. državama Zapadnog Balkana obećana perspektiva evropske integracije, 
Rumunija i Bugarska su efi kasnije primenile iskustvo nedavne prošlosti, iskori-
stivši i stratešku prednost koja je nastupila deintegracijom Jugoslavije i Sovjet-
skog Saveza. Drugim rečima, pojam Istočne Evrope je, u pojedinim tumačenji-
ma, nastavio da se vezuje isključivo za hladnoratovsku epohu podrazumevajući 
sovjetske satelite s Finskom i Jugoslavijom. Složena redistribucija prostora i 
institucija odigrala se u toku proširenja EU. Bivše istočnoevropske države, koje 
su uspele da se reformišu i integrišu, ostale su na nekoj vrsti poluperiferije, pre 
svega zbog neuspeha u uključivanju u globalno tržište.29 Očigledno je u kojoj su 
meri najuspešnije u promenama i, između ostalog, napuštanju perifernog sta-
tusa bile većinski protestantske, zatim i katoličke zemlje, naročito one koje su 
mogle da se oslone na demokratske tradicije s dubljim istorijskim poreklom.30
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Nikola Samardžić

EASTERN EUROPE AFTER 1989 AND 2004: NEW MEANINGS 
AND REAL TRANSFORMATIONS 

Signifi cant historical changes could be traced in the course of the 25 years since 
the fall of the Berlin Wall (1989) and during the fi rst decade of the EU Accession of 
Eastern European states (2004). Th e previous order has collapsed. “Eastern Europe” has 
moved eastwards. Important changes have occurred even through the anti-democratic, 
authoritarian regimes like Russia and its remaining satellites. Post-Soviet dictators and 
their clientele have established personal corruptive links with the new European fi nan-
cial and institutional order, although remaining politically opposed to that system. 

Eastern Europe is part of Europe in a double sense: fi rst, and most obviously, 
the history of Eastern- Europe is intelligible only in this larger setting, and conversely 
an understanding of general European history involves an understanding of its eastern 
marches; second, and perhaps less obviously, as a part of Europe, Eastern Europe shares 
in considerable measure the historical mode of thinking about itself-its self-perception 
is, in part at least, provided by its historical awareness and a tradition of historiography, 
that is, the past as organized and interpreted by the historian. During the last 25 years, 
however, we have observed how Eastern Europe disappear as a political concept and 
strategic formation. It seems that the Cold War Eastern Europe defi nitely belongs to 
the past. More specifi cally, its borders shift ed to the east, towards the new authoritarian 
Russia.

Aft er 1945, Eastern Europe was losing much of its precious human resources. 
All emigrations from Eastern Europe since WW II had one feature in common, a high 
percentage of intellectuals and public fi gures. However, emigration activities have been 
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able to contribute to the conservation of resources that have encouraged rapid and 
successful changes aft er in 1989. Th ey were both concerned with the liberation from 
alien rule, and with the preservation of the national culture. From the end of seventies, 
all the East European countries have been facing a series of developmental and identity 
crises. Nearly all of the countries were multinational or multi-ethnic states, that carried 
insuffi  ciently cured collectivist trauma as the WW I erased large multinational empires, 
and the and the outcome of WW II did not contribute to the destruction of totalitari-
anism, neither to the “more equitable” redistribution of boundaries.

Th e Cold War has contributed to mutual redefi nition of Eastern and Western 
European identities. Th e West has been systematically defi ned in its relations to Ea-
stern Europe as the communist bloc that caused diff erent interpretations, views and 
defi nitions. Th e threat of communism, or, on the other hands, sympathies in favor of 
communism on European intellectual Left , were important factors in holding the West 
together. 

Th e Eastern Europe’s shift  from the periphery to the center of the most dyna-
mic transformation process, aft er 1989, did not generally mean the suppression of di-
versity. Rather, a new political, economic and cultural pluralism has contributed to 
the fostering of the concept of “multiple identity”. Th e legal framework has changed 
dramatically. Th e basic value system was almost suddenly transformed. Directly or 
indirectly, in greater or lesser measure, the lives of 400 million people (or about 8% of 
world population) are being reshaped. However, the old controversy over the eastern 
border of Europe, faced with a formula “from the Atlantic to the Urals”, has remained 
important, although moving eastward, aft er dismantling the Soviet empire and German 
reunifying. 

Following the 1989, Eastern Europe began rapidly to “disappear” or to withdraw 
eastward to Asia. Th e Balkans have also been “divided”, in scientifi c and political studies 
and practice, to the “Western Balkans”, labeled as a post-confl ict zone that, still, the EU 
integration was promised to, while Romania and Bulgaria took all the advantage both 
from the Yugoslav and Soviet disintegration, becoming strategically interesting. Th e 
former Soviet “satellites”, with Finland and Yugoslavia, no longer belong to the former 
Eastern Europe as such defi ned by the Cold War realities. A complex redistribution on 
core, semi-periphery and periphery took place within the EU enlargement process, and 
the emergence of a new authoritarian Russia with its several neighbor devotees. Th e 
most successful and fastest to leave the periphery were predominantly Protestant and 
Roman Catholic countries, especially those that could use their pre-war democratic 
traditions. Yugoslavia was, in that matter, almost “fi ft y-fi ft y”. Greece, and aft er, Roma-
nia and Bulgaria, were strategically drawn in integration windmill. 

Eastern Europe is integrated, but still lacking the overall political and economic 
power of the European core. Simultaneously, certain memories of the Cold War era 
remain imbued with nostalgic quest for equality in vanishing grey societies, their grey 
realities and modest survival, regardless of the human toll and economic costs. Should 
we assume whether we need a separate fi eld of study? Probably we do. Probably even 
studies of historical fate of Eastern Europe from the South-Eastern perspective could 
contribute to a response to a question that will surely continue to provoke with its 
uncertainties and challenges.
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KARLOVCI – NOVI SAD 2013, I 401 СТР., II 486 СТР.

На нашем језику нема много актуелних дела посвећених истори-
ографији као таквој. Још мање је приступачних синтетичких прегледа 
који заинтересованим почетницима, попут студената историје, пружају 
сажетак развоја читаве историјске мисли. Стога треба поздравити обја-
вљивање дела Повест историјске мисли, преведеног са словеначког јези-
ка, које тежи попуњавању ове озбиљне празнине.1 Ово дело има посебан 
значај за нашу академску средину, будући да је посвећено проф. Андреју 
Митровићу са Филозофског факултета у Београду.

Повест историјске мисли настоји да прикаже пут западне истори-
ографије и теорије историје од њених античких почетака до XXI века. У 
складу са таквом амбицијом, дело је доста опширно – два тома који укуп-
но садрже преко 800 страна текста. Велики обим може да импресионира 
али и да завара: знатан део текста чине одабрани одломци из дела исто-
ричара и филозофа који су, према мишљењу аутора, нарочито утицали 
на развој историографије. На тај начин дело има двојни карактер, оно је 
и преглед западне историографије али и својеврсна историографска чи-
танка. Одабрани текстови су разноврсни: неке целине садрже излагање 
мотива за писање историје, метода или личних уверења, неке демонстри-
рају нарацију и језик датог историчара, а неке су избор из извора о самом 
аутору (укључујући и један интервју у II књизи). Одељци варирају по оби-

1  Сродно дело је Е. Брајзах, Историографија: стари век, средњи век, ново доба, Београд 
2009, које на нешто другачији начин прилази истој проблематици.
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му и у многим случајевима су опширнији од поглавља које им претходи. 
На пр. иза биографског одељка о Херодоту (I, стр. 51–57) следи знатно 
дужи (стр. 58–71) избор одломака из његовог дела који поред самог увода 
у дело и објашњења мотива за писање, укључује и главе о митолошким 
отмицама жена, реакцији Атињана на покретање Ксерксовог похода, Пи-
тијином пророчанству упућеном Атињанима, бици код Термопила и бици 
у теснацу Саламине. Текст о Томасу Карлајлу (II, стр. 211–213) прати знат-
но дужи извод из његовог есеја (стр. 213–219) о биографском приступу 
историји.

Прва књига је посвећена античкој историографији. Она обухвата 
осам већих целина окренутих разним епохама античке историје. У првој, 
под насловом Митски почеци историографије, разматра се грчка мито-
логија и хомерско песништво. Друга целина (Архајска и класична исто-
риографија) приказује грчку историографију VI и V пре н.е. Следи погла-
вље под насловом Историграфија IV века и хеленистичког доба. Четврта 
целина (Почеци римске историографије) уводи читаоце у рану римску 
историографију. Излагање о римским историчарима се потом прекида 
ради целине о грчким писцима који су писали на римске теме или живе-
ли под римском влашћу (Грчки историчари римског доба). Шести одељак 
(Латински историчари из доба принципата) окренут је такође истори-
ографији царског доба али у овом случају на латинском језику. Делима из 
ове епохе која имају биографски карактер дато је посебно поглавље (Жи-
вотопис и биографска историографија). У осмој целини (Касноримска и 
позноантичка историографија) обрађена је историографија у епоси позне 
антике, од Амијана Марцелина до Прокопија. Први том је заједничко дело 
троје аутора. Први и пету целину су заједно написале Марјета Шашел-Кос 
и Нада Грошељ, док су поглавље о архајској и класичној историографији, 
и поглавље о позној антици, заједнички текст Шашел-Кос и Грегора Побе-
жина. Трећа глава је у целини рад Шашел- Кос, четврта Грегора Побежина 
а седма Наде Грошељ.

Други том пружа преглед западне историографије од раног средњег 
века до данас. Подељен је на девет целина које обухватају, редом: средњо-
вековну историографију (западну и византијску, уз једног арапског писца, 
Ибн Халдуна), епоху ренесансе, историографију XVII–XVIII века, три це-
лине о историографији XIX и раног XX века, једну посвећеној најути-
цајијој историографској школи XX века, француској „новој историји”, те 
две целине окренуте новијим тенденцијама у историографији закључно 
са постмодернистима и представницима нове историјске антропологије. 
Практично читав други том је дело једног аутора, Ота Лутара, изузев не-
ких партија у поглављу о историографији средњег века (Грегор Побежин) 
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и одељка о просветитељском концепту историографије и о Волтеру (II, 
стр. 170–177), потписаним од стране Игора Градине који на корицама и у 
импресуму није наведен међу ауторима дела.

Повест историјске мисли није дело примарно намењено стручњаци-
ма, мада нуди садржаје који су од интереса и за њих. Циљна публика су 
студенти и други почетници који тек треба да уђу у проблематику запад-
не историографије. У складу са таквом наменом, дело је писано јасним и 
недвосмисленим језиком. Напомене испод текста, поред тога што упућују 
на даљу библиографију, служе да пруже додатна објашњења појмова по-
менутих у тексту. Ово је свакако исправан и похвалан приступ, мада се 
може приметити да се понегде са објашњењима за лаике иде предалеко, 
на пр. објашњава се ко су Одисеј, Темистокле и Октавијан Август, шта је 
то олимпијада и ко је оснивач Александрије у Египту итд. У завршним 
поглављима дела наилазимо на супротан проблем: читалац ће се наћи по-
гођен баражом постструктуралистичке и постмодернистичке терминоло-
гије („прозни дискурс”, „дивергентни наратив”, „трополошки поступак”, 
„дискурзивна пракса”, „дијалектичка апстракција”, „емплотмент”, „диа-
тактички ниво” итд.) која је само узгредно објашњена или чак уведена у 
текст без објашњења,2 те је питање у којој мери ће исти читалац моћи да 
прати излагање.

Обрада овако широке теме свакако подразумева оштру селекцију 
и искључивање много чега што је само по себи и важно и интересант-
но. Аутори су ове димензије итекако били свесни и коментаришу је већ 
у предговору (I, стр. 7–8). Имајући то у виду, претерано оштра критика 
није на месту али нека питања се ипак морају поставити. Највише пада у 
очи одлука аутора да античкој историографији поклоне готово половину 
дела – читав први том. Средњовековни писци су добили далеко мањи 
простор (II том, стр. 5–133), историографија XVII–XVIII века још мањи 
(стр. 148–196) а ренесансна историографија сасвим мало – свега 13 страна 
(стр. 134–147). Колико год уважавали труд аутора и схватали да је у пи-
тању неизбежан компромис, ипак је тешко оправдати ову несразмеру. На 
тај начин је на релативно неважног римског писца какав је Велеј Патеркул 
утрошено више страница него на све италијанске ренесансне историчаре 
заједно. У поглављу о историографији епохе просвећености посебне це-

2  Нека од појашњења, попут оног о појму дискурса (II, стр. 348, нап. 1) пре ће збунити 
читаоца него што ће му приближити термин: „Већ сама етимологија речи „дискурс”... 
указује на то да он, поједностављено речено, означава кретање „горе-доле”, односно 
„тамо-амо”. Дискурзивна пракса нам говори да то кретање може бити прелогичко, ан-
тилогичко или дијалектичко. Циљ антилогичног кретања дискурса је деконструкција 
концептуализације датог искуственог подручја окошталог у хипостазирању...”
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лине су добили Волтер, Кант и Хегел али не и Монтескје и Едвард Гибон 
што је заиста тешко разумети. Највећи историчар антике XIX века, Теодор 
Момзен, само се узгредно спомиње у тексту а сличну судбину имају и Ни-
бур, Дројзен и Гроте (само је Фистел де Куланж предмет дужег текста). У 
поглављу о француској „новој историографији” опширније се разматрају 
Лисијен Февр и Фернан Бродел али не и Анри Бер, Шарл Сењобос, чак 
ни Марк Блок.

Веће целине у оба тома углавном следе исту композициону шему: 
најпре се даје општи увод у историграфију дате епохе, правца или покрета 
а затим следе конкретније целине посвеће појединачним ауторима, оба-
везно праћеним дужим или краћим избором текстова. Таква организација 
материје је углавном логична али повремено води у понављања и наруша-
вања хронолошког редоследа. На пример, о Тукидидовим настављачима 
(стр. 45–46) чујемо пре него о самом Тукидиду (стр. 72–89), заправо пре 
него и о Хекатеју и Херодоту; на стр. 104–105 читамо укратко о Ефору и 
Теопомпу да би смо већ од 107. стране читали опширнији текст о истим 
ауторима; о римским писцима из времена позне Републике и принципата 
читамо тек након поглавља о грчким историчарима царског доба итд.

Извесна одговорност за грешке које садашњи текст садржи пада на 
преводиоце и приређивача. Српско издање Повести историјске мисли 
носи са собом одређен број проблема техничке природе, попут грешака 
у куцању и прелому, као и неке пропусте у погледу превода и транскри-
пције имена. На пр. велики немачки класични филолог Феликс Јакоби 
(Felix Jacoby, 1876–1959) у читавом тексту се доследно наводи као „Џејко-
би”. Чувено Камденово (William Camden, 1551–1623) дело о краљици Ели-
забети (Annales; on the History of the Most Renowned and Victorious Princess 
Elizabeth, Late Queen of England) преведено је као „Анали; о историји нај-
познатије (!) и победоносне принцезе (!) Елизабете, касније (?!) краљице 
Енглеске”,3 (II, стр. 143) итд. У напоменама испод текста наводе се пуне 
библиографске јединице док се у библиографији на крају сваког поглавља 
користи варијација хардварског система, чак и када су у питању антички 
и средњовековни аутори, па тако срећемо изразе попут „Tukidid 2010” 
(стр. 79) или „Cezar 1988” (стр. 95). У садржају нису наведени писци поје-
диних целина већ је та информација дата само кроз иницијале аутора на 
крају сваког појединачног одељка, што је приступ примеренији енцикло-
педијском зборнику.

3  На страну чињеница, која није споменута, да је Камден своје дело заправо написао на 
латинском језику (као Annales Rerum Gestarum Angliae et Hiberniae Regnate Elizabetha) и 
да је оно тек после смрти аутора преведено на енглески.
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Мада, као што се види из претходних редова, разлози за критику 
Повести историјске мисли постоје, у томе свакако не треба ићи предале-
ко. У питању је опсежан и, за средину у којој је настао (као и за средину 
у којој се појављује у преводу) пионирски подухват. Написати преглед 
западне историографије је огроман задатак, утолико тежи ако имамо у 
виду да иза њега стоји свега четворо аутора. Упркос извесним пропус-
тима, заинтересован читалац ће на страницама овог дела наћи мноштво 
информација и много тога што стимулише на размишљање и даље ис-
траживање. Стање теоријске литературе на нашем језику је и даље врло 
незадовољавајуће: потребно је много више историографије, више теорије 
и филозофије историје. На том путу Повест историјске мисли представља 
сасвим добар почетак.
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В. СТАНКОВИЋ, ПУТОВАЊА КРОЗ ВИЗАНТИЈУ, 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, БЕОГРАД 2014, 369.

Путовања кроз Византију Владе Станковића представљају резултат 
петнаестогодишње каријере овог византолога, ванредног професора на 
Катедри за историју Византије Филозофског факултета у Београду и 
оснивача Центра за кипарске студије на истој институцији. Станковић је 
аутор четири монографије: Цариградски патријарси и цареви Македонске 
династије (2003), Комнини у Цариграду (1057–1185). Еволуција једне 
владарске породице (2006), Манојло Комнин, византијски цар (1143–1180) 
(2008) и Краљ Милутин (1282–1321) (2012) и више десетина научних 
радова, као и уредник неколико еминентних часописа, имеђу осталих 
Byzantinische Zeitschrift -а, најстаријег и најутицајнијег византолошког 
часописа. Аутор је стручњак за широк спектар области из византијске 
историје од IX до XIII века, као и за односе Царства са суседима, пре свега 
Србима и Бугарима.

Нова књига Владе Станковића, у издању Службеног гласника у оквиру 
библиотеке Саборник збирка је 20 студија, одабраних расправа овог 
аутора објављених на неколико језика, које су за ову прилику преведене 
на српски језик и прерађене и допуњене новим сазнањима. Студије су 
подељене у четири веће целине, четири „путовања”: Обновљено царство 
у доба Македонске династије (9–97); Духовно и световно (99–185); Зенит 
Византије – друштво и књижевност доба Комнина (187–274); Срби у 
очима Византинаца и повезаност Србије са царством (275–354). Све 
тематске целине садрже уводне текстове, са циљем да читаоце ближе 
упознају са темом и проблемима који су обрађени у појединим радовима. 
Прве две целине у великој мери чине теме који су аутора преокупирале 
на почетку каријере, али којима се увек враћао – доба двовековне власти 
Македонске династије, из ког је Царство изашло суштински промењено, 
уз све просторне и хронолошке специфичности (центар-периферија, 
како источна, тако и западна, васпостављање новог поретка након 
исцрпљујућег иконокластичког периода и сасвим ново друштво XI 
века), као и однос духовног и профаног, како у погледу елита и односа 
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двеју власти, царске и патријархове, тако и у ономе што је прожимало 
целокупно друштво, на примеру односа према смрти (Смрт у Византији. 
Поглед на византијско схватање смрти и њено место у менталитету и 
идентитету Византинаца, 158–185). Трећи део произашао је из рада на 
докторату о династији Комнина и бави се различитим аспектима веома 
специфичног доба у коме је једна породица доминирала царством, а које 
аутор назива зенитом Византије – од књижевности стваране у сврху личне 
и династичке промоције (на првом месту дела Ане Комнин и Нићифора 
Вријенија), до друштвених феномена: специфичности односа унутар 
рода, проблема порфирородности и различитих струја унутар геноса 
Комнина (што на изузетан начин показује анализа типика манастира 
Богородице Космосотире Типикон манастира Богородице Космосотире 
севастократора Исака Комнина (1151/2): специфичност текста и 
историјски контекст, 255–274), као и недовољно расветљених односа 
цариградског круга учењака и царске власти. Последња област резултат 
је зрелог ауторовог прегалаштва, оличеног у пројекту којим руководи 
(Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, 
Срби и Бугари од 9. до 15. века) и садржи неколико радова који проучавају 
различите аспекте односа Срба и Византије од 11. до 13. века, нарочито 
кроз призму византијских извора и њиховог начина приказивања 
околних народа. Њихов највећи значај лежи у контекстуализацији српске 
средњовековне историје и превазилажењу „националног” дискурса, 
ограничавајућег и анахроног у контексту средњег века, али преовлађујућег 
у домаћој научној јавности. Без дубљег проучавања византијских 
извора, у њиховој целини уместо у деловима који се тичу Срба (један од 
негативних ефеката знамените серије Византијски извори за историју 
народа Југославије), наша сазнања о српској средњовековној историји, 
сиромашној изворним материјалом, не могу бити целовита.

Последњи прилог, насловљен Српска и светска византологија у 
XXI веку, или о сталном преиспитивању устаљених мишљења (349–354), 
представља ауторов поглед на развој византологије (и медиевистике 
уопште) у свету и у нашој научној средини и размишљања о правцима 
развоја ових грана историографије у ближој будућности. Помало суморан 
приказ методолошки још увек заостале, квантитативно растуће, али 
квалитативно веома често површне научне гране на глобалном нивоу, као 
и локалних проблема српске византологије (недостатак систематичности 
истраживања и потреба за укључивањем у светске токове), ипак садржи 
велику дозу оптимизма који подразумева дуготрајан и мукотрпан рад 
и блиску сарадњу византолога и других историчара, као и сарадњу са 
другим друштвеним и хуманистичким наукама, у земљи и иностранству. 
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Аутор у овом раду упућује три позива својим колегама: поклич ad 
fontes, условљен занемаривањем извора услед мноштва савремене 
литературе; често понављан, али веома површно остварен, позив на 
интердисциплинарност, са посебним освртом на потенцијални (и већ 
постојећи, колико год ограничено искоришћен) допринос археологије; 
коначно, апел за осавремењивање методологије. Овај рад на најбољи 
начин сумира значај Станковићеве монографије, као и његовог опуса 
уопште: то је, изражено његовим речима, стално преиспитивање 
устаљених мишљења, без кога нема напретка у науци. Преписивање 
уврежених закључака велика је бољка византологије у свету, а нарочито 
изражено византијских и средњовековних студија у малој средини каква 
је Србија. Стога је први позив који аутор упућује колегама, враћање на 
изворе, једини начин да се та тенденција превазиђе. Влада Станковић 
један је од најбољих познавалаца великог корпуса византијских извора 
за читав период од IX до XIV века, извора различитог карактера, од 
законских споменика Македонске династије („Жива икона Христа”: 
Фотијева дефиниција патријарха у Уводу Исагоге и њен значај, 104–
123), преко похвалних говора („Тропеофорос” код Михаила Псела. Један 
пример политичке употребе реторике, 78–97) и поезије (Срби у поезији 
Теодора Продрома и Анонима Манганског, 298–313), манастирских типика 
(поменута расправа о Типикону манастира Богородице Космосотире), до 
великих дела историографије (навешћу само један од бројних примера 
Увод у „Материјал историје” Нићифора Вријенија, 192–204), и широког 
дијапазона писаца, од Фотија до Георгија Пахимера (Бугарска и Србија у 
делима Георгија Акрополита и Георгија Пахимера, 321–348). Други позив, 
позив на интердисциплинарност, такође је нашао одраза у његовим 
радовима, превасходно у смислу освртања на резултате историчара 
уметности и археолога, који могу донети темељне промене у посматрању 
појединих периода и феномена (довољно је поменути печат Константина 
Бодина који је анализирао Жан Клод Шене и који пружа сасвим нов 
поглед на односе Византије и Срба у XI веку, а на који се аутор осврће у 
расправи Природа византијског утицаја у Србији (крај XI – крај XIII века): 
стварност – политика – идеологија, 279–297). Коначно, у вези са претходна 
два, методологија коришћена у овим радовима иде у корак са савременим 
тенденцијама светске византологије, нарочито у погледу литерарне 
анализе и критике. Проучавање византијске литературе доживело је 
процват од осамдесетих година прошлог века и делатности Александра 
Каждана, након што је запад открио дела овог руског емигранта. До 
данас је овај аспект проучавања византијске културе, који је у великој 
мери полазна тачка за друга истраживања, доживео велики напредак, 



BIG V (2014) 181–197

190

добивши импулс савремених теоријских приступа које је византологија 
„позајмила” од других грана историографије које су се развијале брже 
од ње – структурализма и постмодерне, као и нове књижевне критике. 
Станковић преузима и развија ову методологију, што показује веома 
значајне резултате, како у доприносу „традиционалним” темама, попут 
датовања и реконструисања догађајне историје (Када је рођен Теофилакт 
Лакапин, цариградски патријарх (933–956)?, 112–123), тако и у анализи 
политичких и идеолошких ставова одређених аутора или друштвених 
група (Нићифор Вријеније, Ана Комнин и Констанције Дука. Један пример 
различитих верзија, 215–222), „духа времена”, слике другог (изузетан рад 
о слици Срба и Бугара код Акрополита и Пахимера, који осим тога баца и 
ново светло на сложене односе између остатака Византије након четвртог 
крсташког рата и Србије) и историје менталитета (поменути рад о смрти), 
али и проучавању византијске књижевности ради ње саме и признања 
њених уметничких достигнућа, што се провлачи кроз све његове радове.

На крају, важно је напоменути значај овакве врсте публикација, још 
увек релативно ретке у нашој средини, и практичне употребне вредности 
објављивања јединственог корпуса радова једног аутора. Начин на који је то 
Службени гласник учинио са радовима Владе Станковића може послужити 
као узор за друга дела таквог карактера, посебно када се узме у обзир 
пажња са којом се задатку приступило и ажурирање старијих радова у 
складу са неумитним новим истраживањима велике и разнородне научне 
заједнице. Ова књига биће до велике користи научницима који се баве 
византијском и српском средњовековном историјом, али и студентима 
који немају приступ радовима на страним језицима или у страним 
публикацијама. Коначно, широк дијапазон тема и приступачност издања 
омогућиће и лаицима да крену на сопствена путовања кроз Византију.
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С. МИШИЋ, ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА СРПСКИХ ЗЕМАЉА 
ОД ПОЛОВИНЕ 6. ДО ПОЛОВИНЕ 16. ВЕКА, 

МАГЕЛАН ПРЕС, БЕОГРАД 2014

 Коначно уџбеник за историјску географију! Дугоочекивана и веома 
потребна књига појавила се средином 2014. године у издању Магелан 
преса. Из пера највећег познаваоца историјске географије српског средњег 
века, проф. др Синише Мишића, изашла је још једна у низу изванредних 
књига. Овога пута ради се о синтези и целовито изложеним сазнањима 
из области којом се проф. Мишић бави током дуге научне каријере. Пред 
читаоцима је динамичан преглед историјских дешавања у средњем веку 
посматран кроз призму герографских одлика Балкана. Садржаји су пре-
зентовани прегледно и сажето тако да се појаве и промене могу пратити 
брзо и са лакоћом. Књига је у највећем делу ослобођена научног апарата, 
који би у оваквом уџбеничком начину излагања само оптеретио текст. 
Ипак, читалац није ускраћен за сазнања о развоју историјско-географ-
ских истраживања, нити за преглед извора и литературе. Последње пог-
лавље књиге посвећено је досадашњим истраживањима ове области, са 
пратећим научним апаратом. У њему аутор не само да прегледно наводи 
развој научне дисциплине већ крититичким односом према литератури 
упознаје читаоца са најзначајнијим радове из области историјске геогра-
фије. Такође, књига садржи библиографију најзначајнијих објављених 
извора.

Простор Баклана обилује географским различитостима: рељефном 
шароликошћу, богатом хидрографском мрежом, климатским контрасти-
ма. Историјска дешавања у средњем веку која започињу Великом сеобом 
народа и падом Царства, на таквом Балкану попримају невероватне обрте. 
И онда постаје јасно да географске одлике регије играју једну од главних 
улога у тој историјској драми. Распоред насеља и саобраћајница пуно ду-
гује гео-стратешком положају, док је развој појединих привредних грана 
искључиво условљен природним богатствима. Посебно је значајна појава 
да етнички исти или слични народи насељавањем на просторима са гео-
графски различитим одликама имају различити политички и привредни 
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развој, али и различите образце понашаља у историјским околностима. 
Оваква и слична запажаља износи проф. Мишић у својој новој књизи.

Књига је подељена на осам поглавља. У првом, уводном, поглављу 
Географија српских земаља изложене су основне одлике геофграфије Бал-
канског полуострва, али и осврт на насељеност овог простора од пра-
историје, преко богатог античког и римског наслеђа, до почетка седњег 
века. У другом поглављу насловљеном Сеоба Словена и Срба, истакну-
ти су правци придора и насељавања словенских народа на Балкану, али 
и формирање првих српских држава. Већ на самом почетку истакнут је 
значај поделе територије на жупе и земље, која датира од времена првих 
свовенских насељавања. Током читавог излагања ови основни термини 
историјско-географске дисципине присутни су у одређивању територија 
српских држава. Треће поглавље Политичка географија прати промене у 
обиму, границама и територијалној организацији српских земаља од 6. до 
16. века. Најпре је изложена политичка географија најстаријих српских 
држава: Паганије, Захумља, Травуније и Конавла, Дукље и Србије. Затим 
је приказана експанзија српских државних граница током 11. и 12. века, 
као и успон Босне. Излагања о политичкој географији наставља се пре-
гледом освајања српских владара из лозе Немањића, као и територијал-
ном организацијом њихове државе. Наравно, историски развој средњове-
ковне Босне прати се упоредо. Период српске историје познат по власти 
обласних господарa, са честим променама граница, представља захтеван 
задатак за истраживаче историјске географије. Краткотрајни успон, а за-
тим стрмоглав пад српске државе у средњом веку покреће нова етнич-
ка кретања српског народа, а посебна пажња је посвећена миграцијама 
становништва према северу. Следеће поглавље разматра упатавно-тери-
торијалну организацију средњовековне Србије и Босне. Поред основних 
територијалних термина жупе и земље, као и крајишта, обраћене су и 
институције управног апарата (казнац, тепчија, кефалије). Црквена ге-
ографија није могла бити заобићена у оваквом прегледу. Организовање 
епископија Српске цркве, промене у њиховој јурисдикцији, епархијска 
и манастирска властелинства пронашла су место у петом поглављу ове 
књиге.

Насеља и становништво представљају следећу целину у књизи. 
Подела насељау средњем веку, као и разлике између земљорадничких и 
сточарских села само су неке од питања које одрађује ово поглавље. Про-
блем насељености у средњем веку је посебна тема историјско-герогрфске 
дисциплине којом се проф. Мишић бави дужи низ година и кроз терен-
ска истраживања. Привредни развој пропраћен је кроз све гране при-
вреде. Најпре су размотрене најзаступљеније пољопривредне делатности: 
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земљорадња и сточарство, али и омиљене делатности средњовековне 
властеле – лов и риболов. Успон рударства у српским земљама започиње 
средином 13. века и покреће низ занатских делатности, али и активнију 
трговину. Веома детаљно су описане трасе најзначајнијих путних правца 
средњовековне Србије и Босне.

Историјко географски преглед не би био потпун без пратећих кара-
та. Књига је опремљена са 12 карата које поред политичко-географских 
промена, прате миграције становништва, приказују путне правце, цркве-
ну организацију и друго.

Пред читаоцима је књига богатог садржаја која даје свеобухватни 
преглед историјске географије средњовеконе Србије. Оваква књига већ је 
уврштена у основну литературу намењену студентима историје, а могла 
би бити и драгоцен приручник свим историчарима који се у свом раду 
сусрећу са питањема из области српског средњег века. Својим стилом 
писања, прегледним казивањем ова књига ће свакако привући пажњу и 
шире публике заинтересоване за тематику.
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JELENA PAUNOVIĆ–ŠTERMENSKI, DAVID URQUHART 
THE FIRST BRITISH DIPLOMAT IN SERBIA, BELGRADE: 

ACADEMIC MIND, 2014, 187 P. 

In the modern Balkan history, as in other fi elds, biographical studies have 
enjoyed a rather mixed fortune. In Serbian or British historiography there have, 
until now, been no serious study dedicated to David Urquhart (1805–1877), a 
British diplomat and publicist. In David Urquhart the First British Diplomat in 
Serbia1, Jelena Paunović Štermenski – a Research Associate at the Faculty of 
Philosophy in Belgrade – makes a substantial, indeed impressive and welcome, 
contribution to the life of David Urquhart. Th e work places itself primarily 
within the fi elds of personal history and the history of international relations, 
with contributions to the fi elds of literature, and publishing, as well as the Bal-
kan, Middle Eastern, and Central Asian studies, among others. As the author 
said in the Introduction “the main goal of this work is indeed to provide a more 
holistic picture of the activities and interests, as well as personality and role of 
David Urquhart in the diplomatic and political life of Britain, Serbia and the 
East in general. Many of the details of his private and public life are not widely 
known, which makes it possible to examine and understand Urquhart’s views 
and opinions from that angle as well.”

Th e author began exploration of Urquhart’s life and views with the Tre-
aty of Hunkar Iskelesi of 1833, singed between the Russian and the Ottoman 
Empire, and concluded with the surrender of the Turkish garrison–towns in 
Serbia to the Serbian authorities and his opposition to the national movement 
for Italian independence of 1868–9. During the period in between, Urquhart 
expressed his views and opinions on all major foreign policy events in Europe, 
in the Balkans and the East. Th ese views were oft en in contrast to the offi  cial 
positions taken by the British government.

1  Th e fi rst edition of the book was on the Serbian language: Јелена Пауновић–Штерменски 
(2007): Урквартово виђење међународног положаја Србије. Београд: Академска мисао. 
Th is was a manuscript complementing a master’s thesis, defended at Faculty of Philosophy, 
Belgrade in 2006.
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Th e opening chapter of the book (Personality) discusses the personality 
of David Urquhart. Th is is followed by a brief account of his early life, of his 
participation in the Greek war for independence in 1827–1829 and of his su-
bsequent transformation into an ardent admirer of Turkey and a bitter enemy 
of Russia. In 1831 Urquhart accompanied Sir Stratford Canning on a diplo-
matic mission to Constantinople. He returned to England towards the end of 
1832 and published a book called Turkey and Its Resources which brought him 
favors of the King and some other infl uential people. As a result, in 1833 he 
was sent on a mission to the East to explore the possibilities for the promotion 
of Anglo–Turkish trade.

Th e important part of the book is the second chapter, entitled In the East. 
Th e author discusses Urquhart’s possible role in the establishment of the fi rst 
diplomatic relations between Britain and Serbia. Although his instructions were 
that he should travel as an regular commercial agent without disclosing that he 
was on an offi  cial mission, his letters and reports sent to England claim that he 
conducted important political talks with Prince Miloš of Serbia and his leading 
statesmen during the time he spent in Serbia before proceeding to Turkey. Th e 
author also analyzed general conditions in the Balkans and the Near East and 
was focused on the political and commercial aspects of the Anglo–Russian 
rivalry in the region.

In all of Urquhart’s publishing activities in Britain, the most signifi cant 
and interesting was the Portfolio magazine. It was published in two cycles, the 
fi rst from 1835 to 1838, and the second from 1842 to 1844. Th e fi rst issue pu-
blished a series of Russian state papers, which made a profound impression. 
Urquhart felt that the documents clearly showed that Russia was in favor of 
the dismemberment of the Ottoman Empire, and that it was seeking to destroy 
the alliance between England and France. In the chapter entitled Portfolio, the 
author analyzed Urquhart’s publishing activity and opinions, as well as British 
politics.

In the three chapters, entitled Th e Serbian Revolution; Meetings with Prin-
ce Miloš; and A Change of Dynasty, the author analyzed Urquhart’s work in the 
Principality of Serbia and British policy towards Serbia. Under the infl uence of 
David Urquhart, an interest in Serbia awoke in Great Britain, as its geopolitical 
position had the potential to facilitate the penetration of British trade further 
into the East and along the Danube. In addition, securing British infl uence over 
Serbia would, at once, reduce the Russian infl uence. Having met Prince Miloš 
Obrenović, Urquhart concluded that it would be good for him to rely on Britain 
instead of Russia. Serbian Prince tried to break his country from “the Russian 
embrace” with a help from the British. However, his attempt failed and the 
Prince was forced to abdicate in 1839. Th e author devoted special attention to 



Прикази / Review

197

the change of dynasties on the Serbian throne, which occurred in 1843. At that 
time, Urquhart’s activities were tied to the activities of Polish émigrés in Brita-
in and Serbia. Together with Count Chartoryski, he found a common enemy 
– Russia. Th rough his magazines – Portfolio, Diplomatic Review and Th e Free 
Press – Urquhart consciously assisted the dissemination of Count Chartoryski’s 
propaganda in relation to the Eastern Question and Serbia in particular.

Th e concluding part of the book deals briefl y with Urquhart’s later career 
and with the divided contemporary views of him.

 It should be stressed out that in the Conclusion the author stated that 
during their meetings, prince Miloš presented to Urquhart his idea to extend 
Serbian borders to other regions populated by Serbs. Urquhart communicated 
this idea to prince Chartoryski and in this way Urquhart’s name was associated 
with the conception and development of the Serbian national program – the 
Nachertanije.

All in all, this is a well-researched and insightful contribution to the hi-
story of the Eastern Question, the Balkans, as well as the Principality of Serbia. 
Jelena Paunović Štermenski has written a fascinating book which will be in-
dispensable for historians of the Balkans as well as of Britain. Th e book is also 
methodologically attractive, situated at the junction of biographical, social, and 
political history. Th e author has made an important contribution, one from 
which a reader will benefi t greatly, just as this reviewer has.
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Редакција БИГ-а прихвата оригиналне научне радове засноване на 
критичком истраживању историјских извора, који доносе нове научне 
резултате и проширују фонд историјског знања, у складу с модерним 
тенденцијама у историјској науци.

Радови могу бити написани на српском или енглеском језику, али 
скрећемо пажњу ауторима да, уколико желе да се њихови радови читају 
и, посебно важно, цитирају у иностранству, изаберу овај други језик.

Радови се шаљу електронском поштом, на е-mail (имејл) редакције 
часописа bel.hist.rev2010@gmail.com. Редакција шаље потврду о пријему 
текста, а затим се радови прослеђују рецензентима.

Како би се обезбедила објективност рецензије, од аутора се тражи 
да своје податке ставе само на посебну — насловну страну рада, која се 
не предаје рецензентима, тако да аутори остају анонимни. Две позитивне 
рецензије, састављене према одређеном обрасцу за рецензенте (в.), 
неопходне су да би текст био штампан.

Дужина рада не треба да прелази два штампана ауторска табака, 
односно 32 стране по 1.800 словних карактера с празнинама (’with spa-
ces’), што је укупно 57.600 карактера.

Форматирање текста: Текст треба да буде откуцан ћириличним 
или латиничним писмом у Microsoft  Word-у, искључиво фонтом Times 
New Roman, дупли проред, 12 pt величина слова у основном тексту, 10 
pt величина слова у фуснотама, у списку Литературе, и у Закључку. Ако 
се користи старо/новогрчки — све се ради у овом истом фонту, док се 
за старословенски језик искључиво користи фонт Храм Студеница (на 
молбу аутора, секретар БИГ-а ће га послати мејлом).

Начин цитирања у радовима на српском
У фуснотама се користи скраћени облик цитирања, јер се потпуне 

би блиографске јединице налазе у списку Литературе, иза основног 
текста, а испред Резимеа (Summary) (в. ниже: Формални елементи научног 
рада). Ако је исте године један аутор објавио више радова, онда се уз 
годину додају слова: a, b, c, d, а његови радови су уређени хронолошки. За 
зборнике радова, колективна дела, наводе се уредници. Пожељно је после 
места издавања навести и издавачку кућу.
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захвалност одређеним лицима, институцијама и наводи наслов пројекта 
на коме је ангажован;

2. Текст рада — Пун наслов; превод наслова на енглески језик;
3. Апстракт — од 150 до 250 речи на енглеском језику, који пружа 

кратак садржај чланка и садржи термине потребне за индексирање 
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BHR Editorial Board accepts original scientifi  c texts based on critical 
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