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I

Синиша Мишић

ДЕЦЕНИЈА БЕОГРАДСКОГ ИСТОРИЈСКОГ ГЛАСНИКА (БИГ)

Пред читаоцима је десети, јубиларни број Београдског историјског 
гласника (БИГ), научног гласила Одељења за историју Филозофског фа-
култета у Београду. Пре десет година (2010) на иницијативу двојице на-
ставника и шефова пројеката (Н. Самарџић и С. Мишић) и уз подршку 
осталих шефова пројеката са Одељења (М. Рицл, А. Веселиновић, Р. Љу-
шић, В. Станковић) донета је одлука о обнови Историјског гласника, под 
донекле измењеним именом.1 Одељење за историју је, већином гласова, 
подржало овај предлог и за првог главног уредника изабрало проф. др 
Николу Самарџића (2010 – 2014), једног од иницијатора ове идеје.2

Оснивачи и Редакција су пред себе поставили два основна задатка: 
да профилишу часопис као гласило које објављује радове из свих периода 
историје и да фафоризује радове који се баве друштвеном и социјалном 
историјом, као и мање обрађеним периодима (16 – 18. век) наше историје. 
Такође, оснивањем БИГ – а требало је пружити подршку младим истра-
живачима који су запослени на нашим пројектима, као и млађим сарад-
ницима у научним и наставно – научним институцијама. Истовремено, 
Редакција води рачуна и о томе да БИГ не затвори на уски круг сарад-
ника, што се већ десило неким старим и угледним часописима (на при-
мер у последње време Историјски часопис), као и неким новооснованим 

1  Историјски гласник је трајно угашен 1998. године, као гласило Друштва историчара Ср-
бије, али је он практично био гласило Одељења за историју (сви уредници и већина 
Редакције су увек били са Одељења). Због свих промена у земљи, а и у Друштву истори-
чара, такав однос више није био могућ. Због тога је било нужно обновљеном часопису 
донекле изменити назив.

2  Самој иницијативи, као и персоналним решењима, супротставиле су се две Катедре (Ка-
тедра за општу историју средњег века и помоћне историјске науке и Катедра за историју 
Југославије) и неколико појединаца са других катедара.
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(Иницијал).3 Квалитет нашег часописа је већ на самом почетку препознат 
од стране истраживача, а и надлежних инстанци.4

Да ли је Редакција, за ових десет година, одговорила постављеним 
задацима? На ово питање најбољи одговор пружају основни подаци о 
раду БИГ – а. У протеклих десет бројева у нашем часопису сарађивало 
је 66 научника у свим звањима. Са пројеката, који финансирају часопис, 
радове је објавило 31 сарадника, што оснивачима даје за право што су 
странице БИГ – а отворили за млађе сараднике. Они су у протеклој деце-
нији дали значајан број вредних радова и учествовали у креирању профи-
ла часописа. Истовремено, више од половине сарадника (37) не припада 
нашем Одељењу (а нису ни на нашим пројектима), што сведочи о отво-
рености часописа за све сараднике који су слали радове и добијали пози-
тивне рецензије (које су анонимне). Такође је и 17 наставника са Одељења 
за историју дало допринос квалитету часописа својим радовима.

Структура сарадника је обезбедила и жељени профил часописа. У 
протеклој деценији је у БИГ –у објављен 111 чланак, четири прилога и 39 
приказа. На страним језицима (у огромној већини на енглеском језику) 
објављено је 52 чланака, а на српском 59. Овим је омогућена међународ-
на видљивост часописа и очуван његов карактер гласила које се бави и 
општом и националном историјом. Од укупног броја радова, већина по 
својој тематици припада друштвеној и социјалној тематици (74), а само 
19 радова припада, и то само условно, политичкој историји, што часопис 
издваја у односу на друга историографска гласила у Србији.

Данас можемо закључити, да је БИГ једини водећи часопис који обја-
вљује радове из свих епоха историје.5 Редакција је настојала да обезбеди 

3  У међувремену овај проблем је у нашој историографији попримио злођудне размере. 
Данас, за многе истраживаче неки часописи су апсолутно недоступни, не због врсте 
и квалитета радова, већ због политике Редакција и међусобних сукоба унутар еснафа. 
Многе редакције прибегавају перфидним методама и нарученим рецензијама. Редакција 
БИГ – а се до сада одупрла овим тенденцијама, али многи истраживачи због унапред 
формираног мишљења и страха од одмазде не сарађују са нама. Оваква атмосфера и 
политика појединих Редакција, на крају штетиће целокупној српској историографији.

4  Исте 2010. године БИГ је уврштен на листу научних часописа Министарства за просвету 
и науку РС у категорији водећих националних часописа (М 51), а на листи Универзитета 
у Београду као водећи национални часопис од међународног значаја (М 24).

5  У овоме Редакција је следила политику ИГ- а. У Србији има неколико врхунских ча-
сописа који су многим истраживачима недоступни због своје специјализованости. Да 
наведемо само два: Зборник радова Византолошког института (ЗРВИ) и Историја 20. 
века. Први је византолошки часопис, а други објављује радове из савремене историје. 
Историјски часопис има шире оквире, али изузетно ретко објављује радове из старог 
века и савремног доба. У последње време овај часопис је многима затворио своје стра-
нице за сарадњу.
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простора сарадницима који се баве различитим периодима историје, као 
националне, тако и опште. У протеклом периоду у БИГ – у је објављено 
13 чланака из историје старог века, 44 из историје средњег века, 28 из 
периода 16 – 18. век, 16 из историје 19. века и 13 из савременог доба. Ови 
подаци говоре о ширини спектра радова који се објављују на нашим стар-
ницама и по томе смо јединствен часопис у Србији.

Радови који су до сада објављени у БИГ – у редовно се цитирају 
у домаћој и страној историографској продукцији. У протеклом периоду 
објавили смо више радова који су засновани, у највећем делу, на архив-
ским истраживањима и доносе нове резултате у историографији. Неки 
од наших млађих сарадника објавили су у БИГ – у нове научне резултате 
настале истраживањима у више европских архива (К. Митровић, М. Ко-
цић, М. Рокаи).6 Ови резултати представљају значајан допринос и под-
стрек новим истраживањима.

Редакција БИГ – а је подржавала напоре истраживача у отварању 
нових тема у српској историографији. Уреднички тим (Н. Самарџић, С. 
Мишић, В. Станковић) је својим радовима у часопису настојао да под-
стакне нове теме (средњи и нови век), а као драгоцену ценимо помоћ и са-
радњу наше професорке у пензији Мирославе Мирковић, која је креирала 
теме из историје старог века. Посебну важност за српску историографију 
има чињеница да се око БИГ – а окупио значајан број млађих истражи-
вача који се баве периодом од 16. до 18. века, тим мрачним добом српске 
историографије.

Можемо закључити да је Београдски историјски гласник, у својој 
првој деценији постојања, оправдао очекивања и испунио ону улогу коју 
су му оснивачи наменили. Његов даљи опстанак и квалитет зависиће од 
политике Одељења за историју и будућег пројектног циклуса, на основу 
кога се часопис до сада финансирао. У протеклој деценији БИГ је показао 
да српска историографија има потребу за часописом оваквог профила. Са 
правом можемо рећи да је он попунио празнину која је настала гашењем 
Историјског гласника.

У наредном периоду БИГ би требало да настави политику објављи-
вања радова из друштвене и социјалне историје, као претежних тема. Ре-
дакција би и даље требала да пружа максималну подршку талентованим 

6  Критике које су изношене на адресу радова М. Коцић и М. Рокаи су неаргументоване 
и имале су за циљ да их дискредитују и елиминишу из изборног процеса. За жаљење је 
што су то углавном износили учесници у истом процесу који су од стручних комисија 
оцењивани као мање добри кандидати. Критике су се углавном бавиле споредним еле-
ментима радова (језик, стил). Највећим делом су изнете од Н. Шулетића, који колико 
нам је познато, у тим архивима никада није истраживао.
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млађим истраживачима. Да је то исправан пут говори и чињеница да је 
из генерације млађих сарадника у овој деценији њих десетак изабрано у 
звања доцената и научних сарадника, као и петоро њих у звања ванред-
них професора или виших научних сарадника. Редакција би у будућности 
требала да размотри могућности за отварање неких нових рубрика у ча-
сопису (на пример о методици историје или о методологији историјских 
истраживања).

На крају, у своје и име Редакције, захваљујем се свим досадашњим 
ауторима и сарадницима БИГ – а. Посебну захвалност дугујем свима који 
се старају о припреми и објављивању часописа. У своје и име предходног 
уредника, посебно се захваљујемо секретарима Редакције у овој деценији 
који су изнели на својим плећима највећи део техничких послова. Посеб-
на захвалност припада свим рецензентима који сарађују са Редакцијом.
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ДВА ПИСМА ИГЊАТИЈА ЂАКОНА ПРОТОНОТАРИЈУ 
ТЕОФИЛУ И ПАТРИЈАРХУ МЕТОДИЈУ ЦАРИГРАДСКОМ*

У два писма, протонотарију Теофилу и патријарху Методију 
Цариградском, Игњатије Ђакон, бивши митрополит Никеје, који је пао у 
јерес иконоборства, тражи да му се врати књига Јеванђеље коју је наследио од 
свог брата. Након анализе два писма, литерарног поступка писца и алузија 
које прави, а узимајући у обзир и друга писма из Игњатијеве разноврсне 
кореспонденције, произилази да је Игњатије заправо искористио прилику 
и повод да промовише себе пред патријархом као крајње одану личност 
идеалима иконопоштовања и Победе Православља након 843. године.

Кључне речи: иконоборство, православље, црква, епистолографија, патријарси, 
Тарасије, Никифор, Методије.

Византијско друштво половином 9. века се налазило на специфич-
ној прекретници. Смрћу цара Теофила 842. године коначно су се створи-
ли услови за званично успостављање култа икона – религијске праксе ви-
зантијске ортодоксије која је уз строго еклисиолошке проблеме и питања 
хришћанске догматике у ширем контексту баштинило идеју учености и 

*  Резултат рада на пројекту: „Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско 
царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века” (177015) 
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световног образовања.1 Већ следеће, 843. године, у Цариграду је одржан 
сабор под председавањем цариградског патријарха Методија и уз подрш-
ку и покровитељство царице Теодоре,2 удовице последњег иконоборачког 
цара Теофила.3 Црквена и световна власт у Византији су поново налазили 
заједничке путеве у решавању еклисиалних проблема који су увек били у 
тесној вези и са државним питањима.

Нешто раније, почетком истог века, за време кратког периода ико-
нопоштоватељске обнове (787 – 815), очигледно образовани клирик црк-
ве Свете Софије – ђакон Стефан, писац житија Светог Стефана Новог, из-
разио је у уводу свог дела разлоге и мотиве због којих се посветио писању. 
Поред уобичајених топоса, о наручиоцу дела, и значају чувања од забора-
ва мученичких подвига, у овом случају мученикове борбе за поштовање 
икона, Стефан је оставио и интересантну, рекло би се успутну опаску која 
у себи заправо скрива и изражава врло комплесну идеју спреге и прожи-
мања свештеног и световног, где се свештено изображава чак и у речима 
књиге у којима се описују дела светитеља:

Добро је, праведно, и прихватљиво од свих који су се определили 
да практикују побожност, према божанственој речи великог Павла, при-
саједињавати се успомени на свете, као што и песма оног (Давида) гово-
ри: Сећање праведних са похвалама и праведнима приличи похвала.4 Шта 
више, колико су њихове вечне врлине и подвизи због икона и за читав 
свет пожељне и приличне, толико је свето и побожно да се њихова дела 
приповедају у књигама. Јер обоје, иконе и књиге, обраћајући се виду и 
слуху, нас узносе ка врлинама прототипа и ка ревности по Богу, и у њима 
се испуњава ово пророштво Светог Писма: покажи ми своје лице, дај ми 
да чујем твој глас.5 

1  За опадање световног образовања у Византији уочи прве иконокластиче кризе cf. Nike-
phoros, Short history, §52, 1-7. и значајно субјективнију иконопоштоватељску слику истог 
процеса: Th eophanes, Chronicle, 405, 12-14. Mango, 1975; Treadgold, 1979; Ševčenko 1992.

2  О овим догађајима говоре нешто познији византијски писци, попут Теофановог 
Настављача у четвртој књизи која описује владавину Михаила III, Cf. Th eophanes Con-
tinuatus, IV, 148. §1 – 161. §11.; и Јосиф Генесије у четвртој књизи посвећеној владавини 
Маихаила III и Василија I, Cf. Iosephi Genesii, IV, §2 – §3.

3  За владавину овог, последњег у низу, иконоборачког цара, види: Brubaker, Haldon, 2011, 
392-404; Codoñer, 2014.

4 Псал., 32, 1.
5  Stephen the Deacon, Life of Stephen the Younger, §2, 1 – 11. Кратак пасус сведочи не само о 

учености Стефана Ђакона, већ и о његовој способности примене егзегезе у апологетске 
сврхе, и у том смислу он ствара једну врло специфичну паралелу и поређење између 
визуелног и фонетског, иконе и књиге (које су се веровартно и у 9. веку читале на глас), 
користећи се и прикладним местима старозаветне поетике, у овом случају Песмом над 
песмама (Пес.:2, 14). (Magdalino, Nelson, 2010, 1 – 38).
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Овакво схватање књиге и писања историје – подједнако световног и 
житијног жанра, у времену када је патријарашки трон Цариградске цркве 
држао Никифор, и сам писац Кратке историје, под којим је Стефан Ђа-
кон састављао житије Светог Стефана Новог, сведочи управо о високом 
ступњу културе и образованости Византинаца иконопоштоватеља, а може 
се као идеја слободно применити и на жанр епистолографије, што ћемо 
даље показати на примеру Игњатијевих писама.6 Све поменуто предста-
вља одлику једног специфичног круга људи првог постиконокластичког 
периода, која ће сукцесијом учитеља и ученика успети да половином 9. 
века изнесе победу православног иконопоштовања и специфичног све-
товњачког односа према образовању и односа према учености која није 
сматрана препреком у стицању хришћанских врлина. Део таквог друштва 
које се формирало у Цариграду крајем 8. и почетком 9. века био је и Иг-
њатије Ђакон – писац житија двојице патријараха Цариградске цркве – 
Тарасија и Никифора, који су установили прву победу иконопоштовања 
на Седмом васељенском сабору и утемељили идејне основе теологије ико-
нопоштовања у Византији на почетку 9. века. Игњатије Ђакон је у току 
своје црквене каријере међутим доживео обнову иконоборства под царем 
Лавом V у којој је донекле и сам учествовао као иконоборачки митропо-
лит Никеје, пишући чак и иконоборачко житије светог Георгија Амастрид-
ског.7 За разлику од његовог савременика и покровитеља, патријарха Ни-
кифора, који је за своје исповедање икона претрпео смрт у прогонству, 
његов клирик и ученик Игњатије, попут многих других цариградских 
свештеника, монаха и епископа, је подлегао под притисцима царске вла-
сти и прихватио царску догму иконоборства убрзо по њеном поновном 
успостављању као званичне црквене идеологије Византијског царства. За 
ову услугу царској власти постављен је за митрополита Никеје 815. годи-
не, значајне епископије која је гравитирала царској престоници.8 Ипак, 
Игњатије Ђакон је представљао значајну фигуру културних кругова ви-
зантијског друштва половине 9. века и као такав је био препознат нешто 
касније, у 10. веку, па је тако ушао и у знаменити прегледа класичне хелен-
ске и ромејске културе и књижевности познат под именом Суидин Лекси-
кон.9 У Лексикону се Игњатије помиње као: ђакон и скевофилакс Велике 

6  За структуру Кратке историје као и Никифоров историографски приступ у стварању 
слике византијске прошлости и идејама које је у свој наратив уклопио у ширем контексту 
еклисиолошке проблематике коју је постављало иконоборство на релацији односа Цркве 
и Царства, види: Marjanović, 2017, 65-82 et passim.

7 Ševčenko, 1977, 120 – 125.
8 Pratsch, 2000, 82-101; Mango, 1997, 3-18.
9 Kazhdan, 1991, 1930-1931.
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Цркве Цариградске, бивши10 митрополит Никеје и граматик. Написао је 
животе светих и блажених патријараха Тарасија и Никифора,11 погреб-
на слова, писма, и јамбску поему о Томи Побуњенику,12 познату и као „О 
Томи”, и друга дела.13 Осим наведених дела, почетком 20. века откривен је 
већи корпус Игњатијевих писама, кореспонденција која обухвата препи-
ску са бројним личностима цариградског, и шире, византијског друштва, 
половине 9. века, подједнако световних личности и лица духовног звања, 
укључујући и самог патријарха цариградског Методија. Треба рећи да се 
у корпусу сачуваних писама налазе и она која је Игњатије саставио као 
иконоборачки митрополит Никеје. У том смислу, да се наслутити одређе-
на, али не и суштинска разлика у крактеру и намени писама. Док су она 
настала у време његове епископске службе често оптерећене питањима из 
свакодневне управе митрополијом, односима са државним порезницима, 
питањима заступништва одређених личности пред представницима цар-
ских власти, као и његовим личним односима са појединим епископима 
суфраганима његове митрополије и клирицима у Цариграду, она напи-
сана након свргнућа са катедре одишу изразима покајања за пад у ико-
ноборство и знатно су више усмерена ка прављењу паралела из Светог 
Писма.14 Тако у писму епископу Теиона, суфрагану никејске митрополије, 
Игњатије тражи да се врате свештени сасуди који су били позајмљени 
приликом епископске хиротоније овог јерарха. Сазнајемо да је Игњатије 
већ дао упутства својем епископу приликом једног сусрета у Цариграду 

10  Израз бивши управо указује на Игњатијев успон у хијерархији Цариградске цркве 
за време обновљеног иконоборства, када је вероватно постао митрополит Никеје. 
Чин и служба коју је сасвим сигурно изгубио након успостављања православља на 
Цариградском сабору 843. године, а врло могуће да је се и сам одрекао још током 
тридесетих година 9. века. Cf. Ignatios the Deacon, Correspondence, 6, 19-20 (C. Mango).

11  За житија патријараха Тарасија и Никифора види: Eft hymiadis, 1991, 73-83, Eft hymiadis, 
1998, 3-50, Fisher, 1998, 32- 33; Eft hymiadis, Kalogeras, 2014, 263 – 264.

12 Hollingsworth, Cutler, 1991, 2079.
13 Suidae II, 607 – 608.
14  Из прве групе писама карактеристична су три писма Георгију спатарокандидату где се 

расправља о положају парика никејске митрополије и односа према административној 
управи Опсикијске теме. Међутим, и у писмима такве природе и намене могу се срести 
занимљиве теолошке опаске попут идеје о апостолском првенству Светог Петра чије 
заступништво Игњатије у својем писму призива. Cf. Ignatios the Deacon, Correspondence 
§1-3. Или ламент над искушењима и тешкоћама епископске службе у писму ђакону 
и хартофилаксу Никифору. Cf. Idem, §4, 1-12. Занимљива су и писма: епископу Ган-
гре §18 где Игњатије, још увек као никејски митрополит тражи духовну утеху испо-
ведајући сопствени пад у грех (иконоборства?), као и два писма хартофилаксу и ђа-
кону Никифору (§27 и §30) у којима се експлицитно помињу списи уперени против 
иконобоства, последња два највероватније написана после 827. године, односно након 
Игњатијевог напуштања трона никејске митрополије.
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(ἐν τῇ πανευδαίμονι καὶ βασιλίδι πόλει), у којем је као митрополит очиг-
ледно често и радо боравио, да позајмљене црквене ствари морају бити 
враћене, што овај није учинио, па га Игњатије подсећа и укорева што је 
решио да неосновано и без икаквих оправдања приграби оно што му не 
припада. Његов речник је сведен, своди се на решавање проблема повра-
тка одузетих црквених утвари, али и даље задржава прописану етикецију 
свог саговорника. Будући да је реч о епископу, обраћа му се приличним 
изразима: твоје преосвештенство, док на крају чак тражи његове молит-
ве.15 Ово писмо, које се тиче питања својине над црквеним предметима, 
значајно је управо ради поређења Игњатијевог стила и приступа у саста-
вљању писма патријарху Методију ради сличне ствари, у којем су, међу-
тим, из одређених разлога уткани знатно озбиљнији реторски елементи 
и очигледна намера да се он лично представи патријарху као одан клирик 
Цариградске цркве и њене православне доктрине.

Византијска епистолографија одавно је привлачила пажњу модер-
них истраживача, и генерално је заступљен став да се често ради о ви-
соком стилу књижевности који је негован у Римској империји, подјед-
нако на истоку и на западу, у континуитету све до пада Цариграда у 15. 
веку. Као и узори у историографији, и византијска писма настајала су по 
унапред дефинисаним циљевима и нормама овог књижевног израза, који 
су били дефинисани још у класичној Грчкој.16 За нас свакако најзанимљи-
вији теоретски став, обзиром на Игњатијеве мотиве у два писма које ана-
лизирамо, јесте онај који је изразио схватање да је писмо представљало 
икону душе писца, и да у том смислу може да буде својеврсни медијум 
приликом преношења одређених идеја или особина личности која врши 
кореспонденцију.17 У том смислу, чини се да је Игњатије Ђакон апсолутно 
остварио овај принцип у комплексном изразу којим је прожео нека од 
својих писама.

У овом раду анализираћемо два писма из сачуваног корпуса Иг-
њатијеве епистолографије, за која верујемо да имају одређени значај за 
реконструкцију свакодневног живота ученог Византинца половином 9. 
века, као и неколицину писама која нам путем поређењеа могу бити од 

15  Idem, §10. Из писам се запажа и да је Игњатије као митрополит Никеје често боравио 
у Цариграду, свакако због близине престонице и везаности Никејске митрополије за 
патријаршијско седиште, међутим из писма Никифору, епископу Карије, сазнајемо да 
је Игњатије умео да напусти своју катедру и да најважнији хришћански празник Ва-
скрсења, прослави и дочека у престоници, а не у својој митрополији. Idem, §9.

16  Mullet, 2008, 882-893; Miller, 1967, 5-25. Mullett, у многоме понавља закључке о 
правилима епистолографије у Антици изнетим раније код совјетског научника T. A. 
Miller.

17 Mullet, 2008, 883; Miller, 1967, 7-8.
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користи у дешифровању Игњатијевог епистоларног стила. Писма су за-
нимљива и стога што се у њима помињу неке од најзначајнијих личности 
епохе иконоборства у Византији као што су Михајло, епископ Синаде, и 
патријарх Методије Цариградски, а откривају нам и личност Игњатија 
Ђакона у једном необичном, рекли бисмо приватном контексту који се 
ипак може посматрати у ширим оквирима времена и његовог личног по-
ложаја у новонасталој ситуацији након Цариградског сабора 843. године 
и победе православља. Заправо, надамо се да ћемо показати да је и жанр 
епистолографије у ауторском уобличавању византијског интелектуалца 
9. века такође могао бити носилац значајних идеја и комплексног ретор-
ског поступка којим је сам писац на смишљен начин промовисао сасвим 
специфичне и конкретне идеје од значаја за његов друштвени положај и 
лични идејни став који је желео да промовише.

Прво писмо (ep. 53) адресовано је на Теофила, ђакона и протонота-
рија патријарха Методија, у којем сазнајемо повод Игњатијевог писања. 
Игњатије се обраћа управнику патријаршијске канцеларије Теофилу са 
молбом да овај достави друго писмо адресовано на самог патријарха: Уис-
тину је моја намера да поставим питање свете књиге, мислим наравно 
на Јеванђеље, за које је садашњи митрополит Јерапољски оптужен да 
поседује.18 Даље сазнајемо да је Игњатије Ђакон писао поменутом митро-
политу, надајући се да ће овај имати слуха и вратити му Јевађеље које је 
било његова својина тим пре што се митрополит у то време налазио на 
ивици гроба. Игњатије се очигледно надао да ће близина смрти код мит-
рополита који је упоран да задржи оно што није његово у својој похлепи за 
туђим стварима изазвати грижу савести и промену мишљења по питању 
спорне књиге и да је то повољна прилика за њега да се домогне свог влас-
ништва. То се међутим није догодило и он даље обавештава Теофила да 
ће митрополита препустити суду нашег владике и заједничког господара 
– суду за који сам уверен да ће бити спроведен брижљиво и да неће дозво-
лити да честитост правде буде покварена било каквом сплетком или 
одступањем.19 Зато он обавештава протонотарија да је саставио писмо за 
његову светост надајући се да ће му бити достављено. Писмо завршава 
занимљивим запажањем да уколико буде потребно присуство моје скром-
ности у овој ствари, ја ћу присуствовати, али уколико је могуће изврши-
ти то без мене, добро ћеш учинити ако ме ослободиш нежељене невоље.20 
Овде се чини да је Игњатије више него у свој лични интегритет окрњен 

18 Ignatios the Deacon, Correspondence, §53, 4-6.
19 Idem, §53, 6-13.
20 Idem, §53, 15-18.
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падом у јерес иконоборства полагао своје уздање у очигледну литерарну и 
реторску вештину која се јасно назире у његовом писму патријарху Мето-
дију. Његово лично поимање улоге па чак и моћи писма да представи оно-
га који се у њему обраћа адресату као да је физички присутан изражено је 
у кратком писму епископу Карије, Никифору, где изражава своју жалост 
што га овај није посетио у Никеји на путу за Цариград, али се утешио 
замишљајући његово присуство оличеном у самом писму.21

Писмо упућено патријарху Методију (ep. 54), знатно је сложеније. У 
њему Игњатије излаже историју својег проблема – како је дошло до тога 
да је остао без књиге Јеванђеља коју је наследио од свог преминулог брата. 
Ту заправо тек сазнајемо о историји поменуте књиге. Игњатије је Четво-
ројеванђеље наследио од свог брата Стефана, који је обављао функцију 
секретара на царском двору.22 Касније је та књига дошла у посед епископа 
Михајла Синадског – врло значајне личности из историје борбе за ико-
нопоштовање којег је патријарх Тарасије Цариградски рукоположио за 
епикопа 784. године. У време Никифоровог патријархата стао је на страну 
свог првојерарха када је цар Лав V обновио иконоборство и сам је поднео 
прогонство за свој доследан став у погледу поштовања икона.23 Игњатије 
ипак нема много снисхођења према епископу Синаде, можда баш због 
различитих опредељења према иконопоштовању, и свакако будући да 
Михајло Синадски ни после више молби није вратио спорно Четвороје-
ванђеље законитом власнику Игњатију, бившем иконоборцу. У писму 
Методију он прилично самоуверено саопштава патријарху: У таквим 
околностима ја сам показао стрпљење али нисам задобио корист будући 
да га је смрт задесила неочекивано и призвала га је да тамо да одговор за 
његова дела у животу. У исто време, мој владико, био сам лишен и човека 
и блага које сам воле више од сваког сјаја.24 

Игњатије је у свој епистоларни говор радо уносио одговарајуће ци-
тате из класичне хеленске прошлости, уклопивши их у своју нарацију да 
би постигао јаснији израз својег става. И као митрополит Никеје, за вре-
ме другог иконоборства, он се у писму хартофилаксу и ђакону Никифору 
служи алузијама на Хомерову Илијаду и Одисеју у прилично искреној и 
отвореној исповести о свом положају на месту митрополита Никеје: Ја-
рам свештенства ми је донео Илијаду несрећа (или пак хиљаде несрећа: 
χιλιῶν συμφορῶν, јер Ἰλιάδα συμφορῶν као алузија на класичну Илијаду 

21 Idem, §9, 15-17.
22 За брата Стефана види Idem, §62, 1 – 13.
23  За епископа Синаде Михајла, види: Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanum, 1962, 

703-704.
24 Ignatios the Deacon, Correspondence, §54, 23-27.
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може имати и алузију на бројну именицу χίλιαι), јер будући да сам био 
неспособан да издржим терет моје недостојности свештенства (ὁ τῆς 
ἱερωσύνης, заправо пише као епископ), повило ме је собом, преплавило 
буром брига, збунило олујом искушења, те да нисам био оживљен речима 
твог слатког и умирујућег говора, могао бих рећи са песником: „Од Троје 
ме је ветар носио и довео до Кикоњана.”25 Овај детаљ указује да је Игња-
тије у саставу својег хеленског, односно световног образовања, Хомерову 
Илијаду и Одисеју знао напамет. Упадљиво је такође да се хеленистичким 
алузијама и цитатима Игњатије слободније користи за време иконобор-
ачке фазе своје каријере него касније, у доба својег покајања и изража-
вања своје оданости православном обрасцу вере. Осим тога, јасно је да 
се Игњатије очигледно никада није помирио са чињеницом да је до епис-
копства дошао под патронатом иконобораца када се његов духовни отац, 
патријарх Никифор, упутио у изганство.26 Међутим, манир његовог об-
раћања патријарху указује на још једну скривену алузију која за циљ има 
да њега самог истакне као врлини оданог клирика и служитеља цариград-
ског првосвештеника, и да се представи као апсолутно одан православљу 
и Цариградској цркви. Другим речима, тражећи патријархову помоћ у 
решавању једног специфичног имовинског проблема, који му по свему су-
дећи представља само изговор за дијалог са патријархом, Игњатије Ђакон 
је искористио прилику да се препоручи патријарху Методију као личност 
до краја одана свим идеалима обновљеног православља Цариградске црк-
ве, насупрот онима које у својем писму оптужује, пре свега насупрот ано-
нимном митрополиту Јерапоља. У том смислу, може се рећи да ово писмо 
представља израз способности аутора не само да одговори епистоларним 
нормама изражавања, већ да кроз одговарајућу реторску вештину промо-
више одређени идеал достојног клирика, везујући тај идеал за себе, насу-
прот својих, условно речено, непријатеља. У ту сврху он успешно користи 
библијске алузије, стављајући их у конкретну намену да његова оданост 

25  трачко племе које је нанело тежак пораз Одисејевој дружини при повратку из Троје. 
Cf. Ignatios the Deacon, Correspondence, §4, 1-6. После Светог Писма, чијим се изразима 
често служи, Игњатије најчешће цитира Хомера, док од отаца Цркве, Василија Великог, 
Јована Златоустог цитира у писмима укупно по два пута, и нешто више, десет пута, 
Григорија Богослова. 

26  Већ поменуто писмо епископу Гангра, написано за време митрополитске службе у 
Никеји, одише изразима покајања и моралним превирањима која је Игњатије имао 
будући у јединству са иконоборцима и можда указује на прекретницу у његовој 
црквеној каријери: "пружи, дакле, руке према Оцу небеском, као Мојсије боговидац, и сва 
бунтујућа злодела мојег греха биће потпуно побеђена, и рат против Амалика који је у 
мојој души ће утихнути". Idem, §18, 16-20. Постоје индиције да је адресат овог писма, 
био епископ Константин из Гангра, чији се потпис среће на актима Седмог васељенског 
сабора у Никеји 787.
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православљу и патријарху Методију буду јасно наглашене. Када се осврће 
на личност најсветијег јерапољског митрополита, који је незаконито при-
грабио туђу књигу, Игњатије пише: Јер какав удео ја могу имати са њим 
или каква би ме сличност могла повезати с њим? Уистину, препреден и ко-
пиле неће делити наслеђе са истинским и законитим сином.27 Иронија је 
очигледна у Игњатијевом доследном примењивању правила ословљавања 
јерапољског митрополита као најсветијег, чија се светост потом сучељава 
са оштрим нападом на његову препредену лакомост. Исти случај приме-
тан је и код ословљавања Михајла Синадског као прослављеног епископа 
Синаде којег је међутим неочекивана смрт одвела у гроб, а да претходно 
није вратио књигу Јеванђеља законитом власнику.

Сличну идеју својег синовства према патријарху Цариградске цркве 
Игњатије Ђакон је исказао у житију патријарха Никифора, које је писао 
током или убрзо после 843. године и то највероватниј по наруџбини самог 
патријарха Методија Цариградског. Већ у прологу житија Игњатије јасно 
исказује идеју о светом патријарху који је у својем имену носио знамење 
победе, иако је био оборен смрћу, али и да је он сам био вођен страхом 
да не понесе осуду незахвалног сина који је одабрао да остане нем после 
смрти свога оца и да занемари такав велики бисер који не може бити 
скривен под судом заборава.28 Дакле, пишући житије патријарха Никифо-
ра, Игњатије је у одређеној мери промовисао и слику о себи, као покаја-
ном иконоборцу који се уздигао до праве вере – иконопоштовања кроз 
приношење Никифоровог житија које је саставио, док у епилогу житија 
подробно излаже своје покајање за пад у јерес иконоборства.29

Идеја синовства, коју Игњатије очигледно развија и у својим хаги-
ографским текстовима посвећеним патријарсима Тарасију и Никифору, 
са којима је очигледно стајао у вези, развија се даље у његовом писму 
патријарху Методију, где самог себе представља као законитог сина, од-
носно, онога који се налази унутар законите Цркве, односно православ-
но-иконопоштоватељске струје коју је предводио патријарх Методије, 
насупроти његовим условно речено непријатељима, епископу Михајлу и 
јерапољском митрополиту, који су остали везани за материјално богат-
ство књиге Јеванђеља, која за њих нема никакву духовну вредност. Овде 
Игњатије уједно прави алузију на јеванђељску поуку о граду на гори (Cf. 
Мар., 4, 21 – 22.) док двојицу својих непријатеља, од којих је Михајло Си-
надски био иконопоштоватељ, за јерапољског епископа не знамо какав 

27 Idem, §54, 33-36. 
28 Ignatios the Deacon, Life of Nikephoros, 140,5-13. 
29 Ignatios the Deacon, Life of Nikephoros, 215, 13-217,27.
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је став заузимао према иконоборству, напада аргументима ad hominem 
и посредно гради своју аргументацију за сопствену рехабилитацију пред 
патријархом.

У писму патријарху Методију, он даље наставља да уобличава ову 
идеју свог личног повратка у достојанство православног иконопошто-
ватеља. Игњатије инсистира да му се врати његова својина – Четвороје-
ванђеље, али он у исто време не пропушта да нагласи своју приврженост 
основним идејама које су у Јеванђељу проповедане. Обзиром да се ради о 
преписци међу личностима које су припадале духовном сталежу визан-
тијског друштва упорно инсистирање на вредности свете књиге и Игња-
тијевој апсолутној љубави према тој конкретној књизи заправо формули-
ше идеју његове оданости духовном идеалу Јеванђеља и Христовој науци 
која је у Јеванђељу изложена и на крају, Христовом лику изображеном 
у речи/слову, као што је то у првим деценијама 9. века пишући житије 
Светог Стефана Новог ђакон Стефан представио у прологу житија. Пре 
свега, она је његово неотуђиво наслеђе. Ако се задржимо на Игњатијевом 
одабиру терминологије, конкретно термина наслеђе (= κλῆρος односно 
κληρονομία) онда можемо да видимо да у контексту супртостављености 
духовног над материјалним благом, Игњатије користи један термин који 
се често појављује у Старом и Новом Завету и заузума значајно место у 
формирању хришћанске есхатолошке мисли. У Новом Завету нарочито, 
овај термин има управо конотацију будућег блага, односно наслеђа, које 
хришћани очекују. У првом реду, у причи о наслеђу Христовом (Мат., 21, 
38: ово је наследник, ходите да га убијемо и узмемо његово наслеђе) али и у 
посланицама апостола Петра и Павла ( 1 Пет., 1, 3 – 4: [...] наследство неп–
ропадљиво, и неокаљано и неувенљиво, које је сачувано на небесима за вас 
[...]; и посебно у контексту синадског епископа Михаила и јерапољског 
митрополита: Еф. 5,5: Јер знајте ово, да ниједан [...] лакомац, који је идо-
лопоклоник нема наследства у Царству Христа и Бога.30 Игњатије ово 
духовно наслеђе које се у реалном животу антиципира као награда у есха-
тону, када ће коначан суд о свим људским делима бити изречен, ставља 
у директну релацију и антиномију са материјалним наслеђем јер духовно/

30  Упореди са Гал.: 4, 30, где се ова идеја о наслеђу ставља у директну релацију са причом 
о праведном наследнику насупрот нелегитимном наследнику који неће делити наслеђе 
са легитимним сином. На најбољи могући начин, и сасвим прикладно циљу који жели 
да постигне у писму патријарху Методију, Игњатије приказује своју приврженост Је-
ванђељу кроз познавање Јеванђеља и способност његове егзегезе и тумачења у пра-
вилном контексту. У таквом пак писму нема места за цитате из Хомера. Иако у једном 
претходном писму патријарху, у којем се жали на сиромаштво, експлицитно цитира 
Хомера. Ignatios the Deacon, Correspondence, §52, 7-8.
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есхатолошко за њега има већу вредност него што је за античког краља 
Креза имао његов сандук са новцем.31

Пожељније ми је оно него реке сребра и злата, као што каже изре-
ка, нити више ценим сјајне драгуље Офира,32 нити је сјај било које друге 
упадљиве својине радовао моју душу као блага за која се надам да су са-
чувана тамо – блага која воде до крајњег циља жудње које сваки ревносни 
човек настоји да задобије.33

Наравно, Игњатије овде ствара идеалну слику својег односа према 
Јевађељу као темељу хришћанског закона и учења Цркве па и Цариград-
ске патријаршије. Ипак, у неколицини писама сачуваних у оквиру чи-
тавог корпуса, овај учени ђакон, и бивши иконоборачки митрополит са 
савешћу иконопоштоватеља, се у неким писмима жали својим кореспон-
дентима на сасвим конкретно сиромаштво које га је задесило,34 и у том 
смислу, очигледно је кодекс за који се бори да му се врати, представљао 
сасвим реалну материјалну вредност за њега, док с друге стране у писму 
епископу Таиона, суфрагану никејске митрополије, на чијем је челу тада 
стајао, крајње оштро и одлучно, али простим стилом и без светописам-
ских алегорија и алузија, тражи од својег суфрагана да се у митрополију 
врате свештени сасуди који су раније били позајмљени овом епископу. 
Материјалну вредност у виду кодекса, Игњатије је у писму патријарху Ме-
тодију у литерарном смислу преточио у контекст превасходства духовног 
над материјалним, проналазећи одговарајући начин да промовише себе 
пред патријархом на један врло специфичан начин, који заправо надила-
зи његов интерес да поврати књигу која одавно већ више и није у његовом 
поседу. Овај кратак пасус носи нову алузију на старозаветне мотиве и 

31  Cf. Herodotus, I, §30 et passim. Осим што се ослања на алузије и паралеле са Старозаветном 
мисли, уз помоћ које Игњатије гради свој аргумент пред патријархом, он је очигледно 
сматрао за корисно да у својем писму патријарху пројави и своје световно образовање 
и познавање класичне грчке историје, из које успева да искористи прикладна места у 
корист своје аргументације, будући да је у Херодотовој повести о Крезу, фригијском 
краљу, уткана беседа са атинским законодавцем Солоном, у којој се дискутује о срећи, 
и у којој насупрот Крезу, који се узда у своје богатство, Солон истиче правду и остале 
врлине које су се у античком свету сматрале друштвено корисним и племенитим.

32  У овом кратком одељку, алузија на Старозаветну мисао је очигледна и изразито 
наглашена, што у контексту хришћанског образовања Игњатијевог времена, игра 
значајну улогу, али има и етичку односно, у његовом случају, улогу поновног 
успостављања његовог статуса као православног. Фразе које Игњатије у писму користи 
срећу се у следећим Старозаветним књигама: Иса.: 13, 12. 1 Цар. 9: 27 – 28; 1 Днев. 29:4; 
2 Днев.: 8:18; 9:10.

33 Ignatios the Deacon, Correspondence, §54, 13-18.
34  Cf. Ignatios the Deacon, Correspondence §52 (патријарху Методију), §56 (куратору 

Константинакију).
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на старозаветну историју, у којој Игњатије Ђакон згодно користи причу 
о великом богатству цара Соломона, да јаче истакне своју приврженост 
идеалима Новог Завета односно Јеванђеља. У контексту његовог пада у 
иконоборство – јерес која је своју базичну аргументацију налазила упра-
во у деконтекстуализованом старозаветном обрасцу обожавања правог 
Бога насупрот паганским идолима – одакле је потом настао аргумент о 
иконама као идолима и иконопоштовању као идолопoклоничкој пракси, 
Игњатијево реторско одрицање од старозаветних символа и стремљење 
ка благој вести – Јеванђељу, као да у себи носи и одређену алузију ка 
његовој оданости иконопоштовању које је постало званична догма Цар-
ства у време Методијевог патријархата, када је Игњатије већ био довољно 
стар и искусан духовник да на одговарајући начин приступи случају своје 
рехабилитације за грех који га је мучио још као иконокластичког митро-
полита Никеје.

Иако оба Игњатијева писма, патријарховом протонотарију и самом 
Методију Цариградском имају за повод и садржину исто питање и тему, 
структура, манир нарације, као и мотиви које је писац одабрао да уврсти 
у ово друго нису исти. Игњатијев литерарни приступ знатно је сложе-
нији у писму упућеном патријарху, као што се разликују његова писма 
као митрополита царским достојанственицима, углавном скупљачима 
пореза, и епископима или нижим црквеним свештенослужитељима које 
је сматрао својим духовним учитељима или саборцима, као што су били 
Констанцин, епископ Гангра, и ђакон Никифор, из времена када је био 
иконоборачки митрополит. Зато су у писму патријарху Мертодију прису-
тни елементи алузије на његово синовство према патријарху, у релацији 
са којим наглашава његов очински статус који треба да га узведе у његово 
пређашње стање службе кроз враћање Четворојеванђеља које је одавно 
изгубио – нека постојана честитост твојег светог очинства, кроз одр-
жавање неповређене снаге правде, не дозволи да будем лишен моје својине.35 
Он истиче да је духовно богатство Јеванђеља којем стреми јаче него оно 
старозаветно које осликава моћ и углед старозаветног Соломона. И на 
крају, не треба превидети да Игњатије није пропустио да свој литерар-
ни стил обогати реминисценцијама из класичне грчке прошлости, ста-
вљајући их на складан начин у релацију са хришћанским алузијама и ци-
татима из Писма, како би створио једну јаку слику о својој посвећености 
и ревности за Јеванђеље. Што се тиче саме књиге Четворојеванђеља, коју 
Игњатије ставља у први план у своја два писма, ако се узме да је поменути 
епископ Михајло Синадски, који је у једном тренутку имао Игњатијеву 

35 Idem, §54, 36-39.
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књигу у свом поседу умро 23. маја 826. године, а Игњатије своје писмо 
патријарху Методију упутио најраније 843. године, произилази да је че-
као да му се књига врати добрих 17 година, ако не и дуже, обзиром да је 
књигу Михајлу Синадском могао позајмити већ 818. године, када је епис-
коп Синаде био враћен из Фригије у Цариград где је провео остатак свог 
заточеништва зарад иконопоштовања.

На основу сачуваног корпуса Игњатијеве епистолографије не знамо 
да ли је овај учени ђакон Цариградске патријаршије икада поново ви-
део своју књигу, нити какав је био одговор патријарха Методија по овом 
питању. Изазови његовог патријархата нису били ништа мањи него ње-
гових светих претходника Тарасија и Никифора, са којима је и сам на-
стојао да се повеже у духовном и идејном смислу кроз следовање њиховој 
црквеној доктрини и односу према унтрашњим проблемима Цариградске 
патријаршије спрам иконобораца. У оквиру ових дешавања унутар Цари-
градске цркве половином 9. века и Игњатије Ђакон је тражио своје место 
за које је сматрао да му по образовању, те духовним и личним везама, 
припада. У том смислу, у своја два писма, Игњатије је прилично успеш-
но успео да представи своју личност у једном специфично еклисијалном 
контексту обновљеног иконопоштвања половином 9. века и да је прикаже 
самом патријарху Методију уједно остајући доследан класичним узорима 
и нормама епистолографског жанра којим се вешто служио.
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TWO LETTERS OF IGNATIOS THE DEACON TO PROTONOTARIOS 
THEOPHILOS AND THE PATRIARCH METHODIOS OF 

CONSTANTINOPLE

In his two letters to protonotarios Th eophilos and the Patriarch Methodios of 
Constantinople, Ignatios the Deacon, a former metropolitan of Nicaea, deposed due 
to his lapse into the heresy of Iconoclasm, pleads that his book – a Gospel, which he 
inherited from his brother, be returned to him as a lawful owner. Aft er the analysis of 
the two letters, and of the literary technique and allusions used by the author in these 
letters, it appears that Ignatios actually used the opportunity to promote himself before 
the patriarch as a person devote to the ideals of Iconophile Orthodoxy and the Victory 
of Orthodoxy which had been proclaimed aft er the year 843. In this paper an analysis 
of Ignatios‘s epistolographic speech is brought in comparison with several other letters 
he wrote both during and aft er his career as metropolitan of Nicaea. 

Key words: Iconoclasm, Orthodoxy, Church, epistolography, patriarchs, Tarasios, 
Nikephoros, Methodios
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ПОЛИТИЧКО ПЕРО ЦАРИГРАДСКОГ УЧЕЊАКА: 
ТЕОДОР ПРОДРОМ И „ИРИНИН КРУГ”*

Теодор Продром, највећи византијски песник, професионални 
ретор, припадник интелектуалног круга окупљеног око Ирине Дука, 
Нићифора Вријенија и Ане Комнин, саставио је Епитаф поводом смрти 
Теодоре, супруге Јована Дуке, другорођеног сина Ане Комнин и Нићифора 
Вријенија 1138. године. У епитафу Продром доноси занимљиве податке 
који могу бити анализирани кроз литерарну, историјску и антрополошку 
перспективу и допринети склапању мозаичне слике о другој генерацији 
Комнина њиховом месту у оквиру царског икоса и утицају који су уживали 
у деценијама после Алексијеве смрти.

Кључне речи: Теодор Продром, византијска поезија, Ирина Дука, Ана Комнин, 
Нићифор Вријеније, епитаф

Теодор Продром (c.1100-1156/1158)1 био је најпознатији учењак 
и највећи песник комнинског Цариграда у првој половини 12. века, 
„интелектуална звезда” у театрима коминске аристократије, али и 

1  Године Продромовог живота нису прецизно утврђене, али постоји консензус, у односу 
на животе његових учитеља Стефана Скилице и Михаила Италика, као и у односу на 
његов први јавни наступ, да је рођен око 1100. године- Hörandner 1974, 23; Bazzani 2007, 
212; Ζάγκλας 2011, 32. Када је реч о годинама његове смрти, ситуација је нешто сложе-
нија и истраживачи не могу утврдити са прецизношћу тачну годину. Датовање се врши 
према Епитафу за Михаила Палеолога који је окончао живот на походу 1155 или ране 
1156. године. Са друге стране, Аноним Мангански га у песми из 1158/1159 спомиње као 
почившег. – Hörandner 1974, стр. 22, 32; Ζάγκλας 2011, 33

*  Рад представља резултат истраживања у оквиру пројекта Хришћанска култура на Бал-
кану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века (Бр. 177015). 
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прослављени учитељ и ретор цариградске елите.2 Његове песме и епиг-
рами су били исписивани на уметничким предметима и извођени, како 
јавно, тако и приватно.3 Продромово име као прослављеног песника је 
стигло на периферију царства још за његовог живота.4 Аноним Манган-
ски, његов наследник га је славио као „најславнијег ретора”, а савремени-
ци су га у схедама славили и као највећег учитеља граматике и песничког 
виртуоза у састављању јамбских стихова и хексаметaра.5

Никита Евгенијан, његов ученик и пријатељ је у Монодији поводом 
Продромове смрти представио два лика Теодора Продрома – панегири-
чара царске породице и учитеља у рангу Платона, Аристотела и Хрисипа.6

Као панегиричар царског дома, Продрому је имао кључну политичку 
улогу у обавештавању јавности о царским подвизима. На то се осврће у 
својим стиховима Аноним Мангански јадикујући над губитком који ће 
царска породица осетити, јер неће бити никог ко ће прославити царске 
подвиге, и ако буде некога, његова ће музика бити без ритма.7

Продромов реторски деби се одиграо 1122. године када је саставио 
херојске стихове поводом крунисања Алексија Комнина, сина цара Јована 
II Комнина (1118-1143).8 Иако овај састав истиче цара Јована као Продро-
мовог патрона, његов најутицајнији патрон у првим годинама Јованове 
владавине је несумњиво била царица-удовица Ирина Дука, а уз њу цезар 
Нићифор Вријеније и цезариса Ана Комнин.9 У песми посвећеној Манојлу 

2  Станковић 2011, 8-9. О Продромовој политичкој улози детаљније – Станковић 2006, 
235-239. Он је свакако један од најплоднијих песника читаве Византије, чији опус броји 
око 17000 аутентичних стихова. Уз то он је експериментисао са бројним жанровима 
попут романа, хагиографских прича, похвалних беседа, монодија, сатира, схеда, разних 
филозофских, теолошких и граматичких текстова виртуозно их "пакујући" у стихове. 
Осим тога, комбиновао је стихове и прозу, лингвистичке регистре али и различите ме-
тре у оквиру само једне песме. Један такав пример је његово метричко ремек-дело пос-
већено орфанотрофу Алексију Аристену које се састоји из 61 стиха у дванаестерцу, 50 
хексаметара, 24 пентаметра и 28 анакреонтика.- Zagklas 2014,52-54. О новим жанровима 
у византијској књижевности и Продромовој улози видети Agapitos 2015, passim.

  Када је реч о оцени величини његовог песништва у византијској традицији, 13овековни 
анонимни састав "О  четири дела беспрекорног говора", га је сврстао међу Григорија 
Назијанског и Георгија Писиду, уз нешто старијег савременика и претходника, Николу 
Каликла – Zagklas 2019, 243

3 Zagklas 2014, 59.
4 Ibid. 
5 Zagklas 2014, 59-61
6 За споменуте стихове и коментар погледати Zagklas 2014, 61-62
7 Ibid. 
8 За анализу ове песме видети Станковић 2006, 127-128
9  Станковић 2006, 123, 255; Учитељи Теодора Продрома, Стефан Скилица, и Михаило 

Италик били су такође повезани са кругом царице Ирине. За Стефана Скилицу, по-
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I Комнину (1143-1180), Продром себе представља као „лојалног слугу 
Ирине Дука и Јована Комнина”.10 Иако је Продром служио и мајци и сину 
подједнако, за његов улазак у дворске кругове била је заслужна Ирина 
Дука о чему сведоче његови стихови: „од самог детињства и прве младо-
сти/познавао сам само један двор и једног господара/свету краљицу, твоју 
баку.”11 У песми посвећеној Манојлу I Комнину, Продром експлицитно 
изјављује да је променио патрона тек након смрти Ирине Дука.12 Царица 
Ирина је већ у годинама Продромовог „интелектуалног стасавања” била 
покровитељ Михаила Италика, нешто старијег Продромовог савремени-
ка и његовог учитеља.13 Изгледа да је управо Михаило Италик био кључна 
особа која је Продрома препоручила царици-удовици.14 Опсервација В. 
Станковића о томе да је зацарење Јована II Комнина протекло без иједног 
реторског састава и да је он добио своје централно место у реторским 
похвалама тек након скоро две деценије владавине свакако се може укло-
пити у слику комплексних односа прве две деценије Јованове владавине, 
када је царица-удовица Ирина недвосмислено доминирала интелектуал-
ним круговима, а самим тим и у знатној мери политичком климом Ца-
риграда.15 Нагли обрт у интелектуалној клими Цариграда и усмеравање 
ретора ка цару Јовану II Комнину врло вероватно је било у директној 
вези са смрћу царице-удовице.16 Међутим, Продром је већкрајем 30-их 
година упутио молбу Ани Комнин за финансијску помоћ, а убрзо потом 
је намеравао и да напусти Цариград и крене пут Трапезунта, где је његов 

тоњег архиепископа Трапезунта (од 1126) зна се да је био коментатор Аристотелове 
Реторике, а претпоставка је и Никомахове етике што га је дефитивино сврстало у 
круг интелектуалаца окупљених око Ане Комнин у амбициозном пројекту сакупљања, 
преписивања и коментарисања Аристотлеовог опуса, у кругу око Михаила Ефеског и 
Евстратија Никејског – Fisher 2009

10 ’MaiuriPoem’ 1919
11  ἀλλ’ ἀπ αὐτῆς τῆς βρεφικῆς καὶ πρώτης ἡλικίας,/ μίαν αὐλὴν ἐγνώρισα καὶ ἐναν αὐθέντην 

ἔσχον,/τὴν ἱερὰν βασίλισσαν τοῦ κράτoυς σου τὴν μάμμην: ’Maiuri Poem, 20-22’
12  Zagklas 2014, 71. Година Ирине смрти и даље није утврђена, али се Станковић и Заглас 

опредељују за позније датовање смрти – после 1133 – Stanković 2011, 61, Jeff reys 2012, 
5; Zagklas 2014, 65. Свакако ова година делује вероватније од ранијих претпоставки да 
је Ирина умрла већ 20-их година 12. века. – Polemis 1968, 71, фуснота 17;Gautier 1985, 
8-9 

13 О блискости Михаила Италика и Ирине Дука види Станковић 2006, 258-259.
14 Zagklas 2014, 64
15  Станковић 2006, 235-236. Уз то, како примећује Станковић, поред Продрома, Михаило 

Италик и Нићифор Василакис своје прве хвале Јовану Комнину посвећују тек након 
његових војних кампања у Сирији 1138/9.

16  С обзиром на то да је Продромов први састав посвећен Јовану Комнину из 1133, пре-
тпоставка је истраживача да је ово највероватније време смрти царице-удовице Ирине.
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близак пријатељ Стефан Скилица био архиепископ.17 Био је то, по свему 
судећи, тежак период за Теодора Продрома који је, очекујући извештаје 
са царевих војних кампања од свог ђака Теодора Стипиота, остајао без 
материјала за нове саставе.18 Без материјала и нових реторских састава, 
његова предводничка улога у перпетуирању званичне царске идеологије 
почела је осетно да слаби.

Продромови реторски састави посвећени Ирини Дуки и члановима 
њеног уског круга сведоче о политичком и културном утицају царице-удо-
вице и њеног кружока у годинама после смрти цара Алексија I Комнина, 
и о неоспорном значају који су Дуке уживале у коминском Цариграду.19 
Осим тога што је био присутан и активан као званични ретор, Продром 
је, по свему судећи био, и део „аристотеловског круга” око Ане Комнин, за 
коју је врло вероватно саставио тумачење Друге Аналитике.20 Иако је Те-
одора Продрома немогуће сврстати у само један круг, јер је он подједнако 
служио цару и царици-удовици, а такође је стварао и свој интелектуални 
круг, делује ипак да је његова каријера остала обојена служењем царици-
удовици и њеном кругу. Од великог значаја је начин циркулисањањего-
вих текстова – између двора, театра и школе. У школама је користио 
примере из својих церемонијалних песама у којима је славио цареве по-
беде.21 Схеде, које су биле инвенција 12. века и које су првенствено биле 
намењене ученицима, врло брзо су постале засебан књижевни жанр који 
је постао један вид „дворске забаве”.22 Био је то сасвим ненаметљив начин 
да политичка пропаганда коминског двора несметано циркулише међу 
наступајућим нараштајима цариградских интелектуалаца.

17  Prodromos 1974, 59, 79. Видети такође Jeff reys Е. 2012, 6; Zagklas 2019,242. Чак и овај ос-
врт Теодора Продрома на потенцијално повлачење у Трапезунт могао је имати оштру 
политичку конотацију, јер је Трапезунт у периоду од 1126. до 1139. године био у рукама 
поубњеника против Јована Комнина, Константина Габре. – Agapitos 2015, 13. 

18  То су биле две Јованове кампање у периоду 1137-1138 ка Антиохији и 1140-1141 ка 
Понту. – Jeff reys 2011, 28; Agapitos 2015, 17

19  Међу овим саставима најпознатији су "херојски стихови" за царицу Ирину поводом 
смрти сина Андроника Комнина (Prodromos 1974, 2.), и стихови посвећени "најмудријој 
порфирогенити и цезариси кири Ани Дукени" (Prodromos 1974, 38), Епиталамиј 
поводом венчања цезарових синова и Епитаф за ћерку сина цезара Нићифора 
Вријенија Теодору (Prodromos 1974, 39). Осим тога, Продром је свом покровитељу, 
Нићифору Вријенију, посветио стиховани еротски роман Роданта и Досикле. – Aga-
pitos 2000, 173-185. О утицају Ирине Дука на развој комнинске књижевности видети 
Станковић, 2006, 256-259

20 Jeff reys, 2012, 5; Zagklas 2014, 55, 70. 
21 Prodromos 1974, (71) 516, 7-10. Видети такође Zagklas 2019, 256
22 Zagklas 2014, 240.
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У светлу најновијих истраживања о Теодору Продрому и његовом 
опусу истраживачи и даље не доносе јасан суд о последњим годинама 
Продромовог живота и о могућим разлозима који се крију иза загонет-
не чињенице да Продром није имао никакво званично место у оквиру 
разгранате царске хијерархије.23 Неколико хипотеза које је понудио В. 
Станковић о Продромовом паду у немилост у доба Манојла Комни-
на делују најприхватљивије и могу бити даље елабориране.24 Посебно 
значајна тезе јесте она о могућој „политичкој неподобности” Теодора 
Продрома, која делује и као сасвим логично решење загонетке о Про-
дромовој каријери као највећег цариградског ретора без „портфеља”.25 
Врло је могуће да је Продромова блиска веза са кругом Ирине Дука и 
његово потоње везивање за Јована Комнина тек након Иринине смрти 
био довољан разлог да млади цар Манојло своје поверење поклони новој 
генерацији ретора.

Када је реч о последњим годинама Продромове каријере, могу се по-
нудити нека алтернативна тумачења. Наиме, зна се да се у тим годинама 
обраћао такође и Ани Комнин молећи је за помоћ. Да ли је помоћ усле-
дила остаје непознато, али постоји могућност и да је Продром изгубио 
своје почасно место у кругу принцезе од тренутка када се окренуо Јова-
ну II Комнину. Заглас износи претпоставку да је Анино незадовољство 
које у Алексијади исказује поводом популарности новог тренда схедогра-
фије, усмерено на делатност Теодора Продрома.26 Анина жаока је могла 

23  Zagklas 2014, 66; Bazzani 2007, 225. Заглас нуди једно решења – због тога што је муцао 
(Zagklas 2014, 67) – што вероватно није био довољно јак разлог да га лиши завидне 
дворске каријере, јер Михаила Псела то није спречило да доминира дворском полити-
ком неколико деценија. Оно што је, међутим, занимљиво у вези са муцањем јесте што 
Заглас допушта могућност да је прича о муцању "литерарна инвенција" коју је можда 
Продром доводио у везу са Јованом Италом, а могуће и Михаилом Пселом. У његовом 
делу под називом Ксенедем, Продром производи лика који представља фузију Миха-
ила Псела и Јована Итала. (ibid.) Оваква литерарна инвенција је значајна јер судбине 
оба интелектуалца, и Псела и његовог ученика Итала биле су везане за породицу Дука 
и окончане су у неразјашњеним околностима, и са претходним падом у немилост.

24  Станковић сматра да Манојлов опрез по питању старе генерације ретора може бити 
тумачен кроз "генерацијски јаз, политичке ставове интелектуалаца или Манојлов 
страх од превеликог утицаја његовог брата Исака у престоници." –Stanković 2007, 211

25  Заглас истиче да је до 1143. године Продром већ имао преко 40 година, и да је било сас-
вим очекивано да већ стекне некакву позицију, јер је, на пример, Нићифор Василакис, 
који је био неких 15 година млађи од њега већ служио као царски нотар, а потом је био 
и предавач Дела апостолских у Аја Софији већ око 1140. године. – Zagklas 2014, 66

26  О Анином односу према тренду схедографије видети Agapitos, 2013, passim, а такође и 
Agapitos 2014, 5-8
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бити много дубља од чистог интелектуалног неконформизма.27 Сагледан 
у светлу њене критике ретора који су се сада у потпуности преусмери-
ли на новог владара, Манојла I Комнина, и коме упућују прегршт својих 
ласкавих похвала, однос између Продрома и Ане Комнин је могао имати 
и врло политички тон у коме је она изражавала незадовољство у погледу 
Продромове промене „верности” након смрти Ирине Дуке, после 1133. 
године, а такође и Нићифора Вријенија 1138. године. Саме схеде, које је 
Продром толико срчано промовисао и које су биле његова литерарна ин-
венција, је он и представио у својој песми Теодору Стипиоту као један 
од жанрова којим је хвалио цара „славећи тријумфе његове владавине”.28 
Иако су ови текстови били „мали”, није им недостајала „похвална снага”.29 
Штавише, Продром их је сматрао врхунцем свог дискурса.30 Иако Ана 
Комнин не спомиње можда и најважнији аспект схедографије – њен јавни 
карактер – у свом осврту на овај нови тренд, то ипак не ублажава чиње-
ницу да је ова врста литерарног жанра била свеприсутна као важан вид 
комуникације са интелектуалним патронима.31 Схеде су биле жанровски 
корифеј комнинске софистике.32

27  Важно је, међутим, имати у виду и да је схедографија сама по себи била један вид 
"нових софизама", како су је описивали савременици попут Нићифора Василакиса, 
а касније коментарисао и Евстатије Солунски осврћући се на велику комплексност и 
претерану употребу загонетки у схедографији. Оно што је значајно јесте да је схедогра-
фија захтевала дубље тумачење текста и истицала дисјункцију између "спољашњег" и 
"унутрашњег" текста за шта је коришћена метафора шкољке, која у себи крије истин-
ски бисер, као и што овакви комплексни текстови унутар себе носе употребну корист 
и естетско задовољство. – Видети Agapitos 2015, 6-9. Уз ово, Агапитос је мишљења да је 
далеко већи проблем за писце попут Ане Комнин, Евстатија, Цецеса и Василакиса била 
употреба колоквијалног језичког регистра. – Ibid., 9; За додатни увид у проблематику 
схедографије и Продромове улоге видети такође Agapitos 2014, 14-18

28  {...} τοὺς βασιλέως ὕμνους,/ ὅθεν καὶ στίχων καὶ σχεδῶν καὶ πεζαιτέρων λόγων/βίβλους 
μυρίας εἴργασμαι καὶ τόμους ἀμφιγράφους/κηρύττοντας τὰ τρόπαια τῆς τούτου βασιλείας: 
Prodromos 1974, 71, 67-70

29  Продром о томе говори у споменутој песми али је занимљива употреба синтагме 
"εὐλογικὴ ὶσχύς" која је имала више значења и односила се на „добар говор”, односно 
добро састављен говор, затим на „добро значење” и на „добру изведбу”. – Agapitos 
2015, 18

30 cf. Agapitos 2015, 18
31 Agapitos 2014, 8
32  Комнински период као доба "треће софистике" је обрадио још Ентони Калделис у својој 

студији о Хеленизму у Византији. – Kaldellis 2008, 225-316. Сам Нићифор Василакис 
је око 1160. године, говорећи о сопственом доприносу "скорашњој софистици", назвао 
свој стил писања схеда "василакизмом" угледајући се на античку прву софистику и 
"горгијанизме". – За дискусију и даље референце видети Agapitos 2014, 8-10
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*   *   *

Пред нама се налази посмртно слово поводом смрти Теодоре, супру-
ге Јована Дуке, другорођеног сина Ане Комнин и Нићифора Вријенија. У 
овом слову из 1138. годинеПродром је обележио прерани одлазак супруге 
младог Јована Дуке, користећи наративни простор своје беседе за вели-
чање својих моћних патрона, а превасходно Ане Комнин, чији углед и моћ 
у Цариграду нису јењавали ни у четвртој деценији 12. века. Као литерарни 
модел за уобличавање ове реторске беседе Теодору Продрому је послужи-
ла Посмртна беседа за сестру Горгонију Григорија Назијанског, која пред-
ставља нови хришћански дискурзивни модел похвале женске врлине.33 
Назијански свој наратив плете око супружничке посвећености и љубави, 
скромности, суздржаности и доброг владања жене, и коначно закључује 
са најважнијом темом – њеном побожношћу, доказаном у подвигу кроз 
мученичку болест и коначно потпуно супружничко предавање Богу.34

*   *   *

*Епитаф за супругу сина свеблаженог кир (господина) 
Никифора Вријенија, киру (госпођу) Теодору35

Не знам како да испратим овај говор,
ни како да пређем пут који је преда мном36

33  О утицају Григорија Назијанског на Продромов књижевни дискурс видети Zagklas 
2016, passim. До сада није изучавана паралела између ова два састава Назијанског 
и Продрома, али литерарне сличности које ће бити истакнуте умногоме потврђују 
претпоставку да је Продромов мимизис Назијанског и у овом случају био кључан за 
формирање посмртног слова.

34 Gregorii, Orat. 8.7-9
35  Сматра се да је Теодора-Катарина умрла крајем 1138. године, јер се у песми наводе 

Ирина Дука и цезар Нићифор Вријеније као покојни. Следствено томе, како закључује 
и Готје, кампања цара Јована Комнина на реци Халис у којој је учествовао и Теодорин 
муж, Јован Дука се идентификује са кампањом из 1139-1140 године. – Gautier 1975, 
354-355, фуснота 2

36  Делује да стихови – οὔκ οῖδα... πῶς δραμοίμην τὸν προκείμενον δρόμον - упућују на 
стихове из Друге посланице апостола Павла Тимотеју: τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, 
τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα.

*  Овом приликом исказујем захвалност колеги и пријатељу доц. др Ил Акаду који је својим 
стручним саветима и коментарима допринео уобличавању превода песме са старогрчког 
језика. Песма се налази у два издања Hörandner 1974, 39 и Gautier 1975.
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ни како да се понашам у оваквим околностима.37

Ако будем гледао бескраје туге
да замислим губитак који осећам, (5)
провешћу време у бескрајним тужбалицама, 
сузама ћу замешати чашу мог слова,
туговањем ћу исплести своју причу (свој почетак?)
и запашћу у дубине тешког јадиковања.
 Ако се окренем блаженом крају (10)
оне која је сада преминула и напустила живот,
скакаћу од радости са небеском војском38

 и моје ће се срце сигурно испунити весељем
спајајући се са небеским армијама,
у заједнички празник примајући благодет (15)
светлости једне такве душе. 
Ја сам сада подељен надвоје
Растрзан између задовољства и суза,
окрећем се непрекидно између једног и другог.
Када дакле од почетка па све до самог краја (20)
твојих дела дођем и прођем кроз околности твоје судбине
о украсу женског рода, олтару лепоте 
истински великиу дару Бога Логоса, 
херојски те је врт родио
и царска лоза одгојила (25)
у оплемењену и узвишену лозу
у чему лежи једна добра ствар: (твоје) урођено достојанство
и ти си уздигнута и пренета
рукама узвишеног провиђења
из благородоне земље у триблажене (30)
златне вртове те је пресадила

37  Уводна два стиха представљају типску дихотомију између несреће и среће виђене пре-
ма хришћанској сотериологији. Текстуални и реторички модалитет који је понудио 
Григорије Назијански у посмртној беседи за своју сестру Горгонију биће више пута 
коришћен као референца за поређење концепата. Григорије Назијански почетак боле-
сти своје сестре почиње са речима "О несрећo похвалнa и чудеснa. О страдању веће од 
нестрадања". (Ὅ συμφορᾶς ἐπαινουμένης καὶ θαυμασίας! Ὅ πάθους ἀπαθείας ὑψηλοτέρου!) 
– Greg. Orat. 8.16 (808)

38  „играти заједно са небеском војском" је синтагма која се често среће, а у контексту 
"Небеског живота", раја и сусрета са светлошћу Светог Тројства и плесом са „анђеоским 
хоровима” налази се у једној анонимној схеди „καὶ συγχορεύει τοῖς τῶν ἀγγέλων” – цит. 
према Zagklas 2018, 236. За издање схеде видети G.J. Sanchez, „Ἡ σχεδογραφία τοῦ 12ου 
αἰῶνα: Άνεκδοτα κείμενα ἀπὸ τὸν κώδικα Vaticanus Palatinusgr. 92 (MA thesis, Th essaloni-
ke, 2015, 9, 60).”
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у вртове најцарскије,
у којима се расцвало хиљаде љиљана,
и бескрајна белина ружа, 
где богати бршљан напредује, а исто толико и храст.(35)
и попут добрих баштованки тебе су примиле
највећа међу царицама
најславнија међу женама Ирина,
у даровима бескрајно неизмерна, 
која је врлинама овенчала и сам венац, (40)
господарица својих страсти, а не само земље,
и она која је од ње рођена и која у свему на њу личи,
слава Дука, мудра Ана,
отворен ум, храм врлина
сјајноцрвена порфироцветна ружа, (45)
чак иако га сада покрива црна чашица,
мог деспота (стојте, потоци суза),
мог деспота (истрпите, груди несрећне),
мог деспота (немој препући срце),
супругу деспота мог цезара. (50)
Према њима си уподобила сав свој живот
Додајући својој природи подражавање,
Лепо си посађено и заједно израсла
Млади изданче који расте,
попут винове лозе, попут младог чемпреса, (55)
уз свелепу грану коју су посадили,
која свуда цвета мноштвом љупкости,
из његовог славног имена и узвишеног одгоја 
спојена си везом законитог брака.  
И са њим си родила један млади плод, (60)
испуњен свим видовима доброте
а свакако најлепшим именом свог деде. 
Таква је дакле била твоја судбина: твој потоњи усуд
какав бронзани ум или гвоздена уста
могу то описати без уздаха и суза?(65)
Онај који је постао твој законски муж,
У сваком погледу лепи и слатки Јован, 
пошао је на поход пут Халиса 
ратујући са својим ујаком царем,
коњаник-стрелац сав опточен гвожђем (70)
и све до чланака оклопљен
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уништавао је градове варвара
али је тебе, војска варварских болести
савладала тебе, његов град
прво те је као у пећници пламених урагана (75)
читаву запалила и распирила
да би се потом смениле са грозницама 
које су те ипуњавале хладноћом смрзнувши те као лед
због чега су ти сви удови ослабили
истрошени током осам месечевих револуција (80)
током којих те је болест непрекидно савладавала
трпећи тегобе које ти нису давале мира (које су те 

  непрекидно стискале)
као да си бачена у реку Тартара
и одатле одвучена у кратер Етне:
када је престајала врућица почињала је дрхтавица (85)
и када је престајала дрхтавица почињала је наново врућица. 
И у сред тих смрзавања и врућина
стиже умерена милост пролећа,
ни ватрена и врућа попут лета,
ни хладна и ледена попут зиме, (90)
већ једнако и добро од оба помешана. 
Али теби, прегорелој од несносне врућице,
 и слеђеној од наглих напада спазма, 
није ти дошло пролеће које ослобађа од муке, 
штавише, ако говоримо јасније, (95)
У њено тело стигла је јесен, 
измучивши до смрти читаво тело. 
Код других је то коначни крај
када је тело у потпуности нагрижено и расточено:
али си ти, још увек дишући била у животу, (100)
на мајци земљи оставила си прах.
О свеславни уму, анђеоско срце, 
гледала си како се твоје тело растаче
и како твоји удови бивају сахрањени
и ниси изговорила ниједну женску реч, (105)
нити је болест тебе начинила кукавицом,
нити си тражећи разлог своје муке
изгубила веру у Божју благодат, 
већ си истрајала племенито и премудро 
обраћајући му се током грозница за наду (110)
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и освежење је стизало као на Хермону ,
упркос нападима грознице твоја љубав према њему,
коју си ти топло неговала, горела је као ватрени пламен.
Један те је ударац међу бројним недаћама узнемирио и 

  притиснуо 
савладао и преокренуо твој велики ум, (115)
одсуство твог слатког супружника, 
да те не види и да га не видиш у последњим тренуцима 
и што није текао породични ток породичних суза
текли су као из породичних извора,
Када си молила Бога жудно (120)
да ти продужи живот толико дана
док твоје очи не угледају твог драгог/мужа/,
да би био крај тебе у твом последњем даху 
да би предала само њему 
дах твојих уздаха за њим. (125)
И догађаји су се одвили према твојим молитвама
видела си га и слатко га додирнула
али не прстима, већ само њиховом формом
и не рукама, већ само преосталим костима
и не телом, већ само сенком тог тела: (130)
на твој плач одговорио је плачом и туговањем
испунивши удубљење твог врата сузама 
и чупајући узбунио је своје златне власи 
и миловао твој лепи образ, 
Што се њега тиче, умро је пре тебе. (135)
Таква је људска судбина и такви су закони смртника,
да би се саобразила самим анђелима 
затражила си за себе монашку схиму,
желела си ту одежду и ту жудњу остварила.
одиста, са каквом топлином срца (140)
и са каквим пламеним лучем љубави 
ти си запалила сјајну духовну светлост
и придружила премудрим девицама,
одвојена од свог земаљског супружника 
остајући са њиме само духовно спојена (145)
у једној новој тајној заједници.
Треба ли рећи више? Требало је да више не видиш
свог световног супруга
да би сачувала неукаљанима до самог краја 
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свој телесни брак и свој брак са Богом. (150)
А онда је наступило узнемирење: усред светих псалама 
предала си своју душу Господу и супругу,
само затворивши капке својих очију,
прекрстивши своје руке:
Штавише, прво си испустила дух (155)
А онда си заћутала, уста су престала да ти зборе.
Свеблажени и узвишени крај.
у сагласју са анђелима си живела овај живот
 анђелима си отишла напустивши овај живот,
и међу анђелима сада обитаваш. (160)
О свеславни царски доме,
 у коме човекољубље одавно обитава,
једни ће те звати кућом среће,
а ја ћу те звати местом туге. 
Ти си дакле примила (прећуткујем њихове садашње муке (165)
и говорим о великим предводницима)
дичиш се прво пепелом царским
највећег свевладајућег Алексија
и велике господарице Ирине,
плодне гране изникле од Дука, (170)
и мудри гроб премудрог цезара
(ако постоји мудри гроб, али ово није само гроб)
и сада и пепео ове лепе царице
која је била дар, како јој и име каже, Божији
иако је на самом крају живота променила име, (175)
и добила прикладно име Екатерина. 
ти Хадово поље, место које испраћа мртве
ледени чувар царских костију.
О жено прослављена лепотом,
украшена многим врлинама (180)
обитавалишту сваког добра
свеславна Богоневесто, најлепша невесто,
моли жудно Господа и настој
да угаси ужарено угљевље твојих мука,
и да твом супругу, из његовог срца (185)
извуче сваки трн бола,
и да твом детету дарује неизмеран број дана и
дуг живот 
као и његовом оцу слатком Јовану, (190)
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да би гледајући сина лепог Никифора
видео тебе која си га родила, као твоју слику. 

ЛИЧНОСТИ И МОТИВИ

Теодор Продром је 1122. године саставио два важна састава – први 
је био посвећен крунисању младог Алексија Комнина, савладара Јована II 
Комнина (1118-1143), а други је био посвећен венчању два брата Алексија 
Комнина и Јована Дуке, синова Ане Комнин и Нићифора Вријенија. Сма-
тра се да су херојски стихови посвећени крунисању младог Алексија и ње-
гов први реторски састав, онај који га је промовисао као „нову звезду”.39

Епиталамиј поводом венчања синова свеблаженог цезара је веома за-
нимљив текст и доноси детаље о одгоју младих принчева комнинске куће, 
као и о самим свечаностима које су пратиле ово венчање, по свим детаљи-
ма, налик венчању царских синова. Сазнајемо из текста да су били прис-
туни „света и божанствена царица” Ирина (ἱερὰ καὶ θεία βασίλισσα)40, сви 
„царски ујаци” и „царске тетке” (θεῖοι τῳν παίδων[...] καὶ θεῖαι βασίλισσαι), 
као и сам цар Јован (θείῳ καὶ βασιλεῖ), који је непосредно пре тога просла-
вио тријумф.41 Иако је реч о свадбеним свечаностима, Продром користи 
занимљиву реторску формулацију која веома личи на прославу венчања 
будућег цара. Он наводи да су обојица младожења били „крунисани, из-
викани од сената, народа и са виме (олтара)”.42Без обзира што је Продро-
мова формулација посве типска, ипак у овом случају делује и као намерна 
жаока владару и његовом тек крунисаном савладару Алексију. За типске 
формуле је увек било важно када су се и у ком тренутку употребљавале. 
Упркос томе што су имале облик реторске општости, типске формулесу 
посебан значај добијале поређењем са околностима које су постојале из-
ван тог текста. Због тога се текст Епиталамија мора посматрати у свет-
лу 1122. године, када је Јован крунисао свог будућег савладара и ставио 
макар deiure тачку на претензије побочних грана свог рода.43 На првом 

39 Hörandner 1974, 182;
40 Epithalamios, 1975, 351
41 Epithalamios, 351
42  Epithalamios, 351 (13-16): Εἴδετε νυμφαγωγουμένους εὐτυχῶς ὑμῶν τοὺς υἱἐας, 

στεφανουμένους, κηρυττομένους τῇ συγκλήτῳ βουλῇ, τῷ δήμῳ, τῷ βήματι, προπεμπομένους 
τὰ νυμφευτήρια τῷ χθὲς τὰ ἐπινίκια προπεμφθέντι θείῳ καὶ βασιλεὶ. Није јасно где се ово 
одиграло, али у Спису о церемонијама, када вима стоји самостално углавном се мисли 
на олтар Аје Софије. – Ceremonies,164,183

43  Показаће се, међутим, да су амбиције браће и сестара биле далеко веће, јер је Исакова 
побуна тек уследила након ових догађаја.
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месту, у поређењу два реторска састава готово синхроно насталих при-
мећује се доминантни положај Ирине Дука у Епиталамију,44 а потом њен 
изостанак у песми поводом крунисања Јовановог савладара.45 Дуке су као 
важан политички мотив коришћене у саставима посвећеним кругу Ири-
не Дука и Ане Комнин и тај „тренд” је присутан чак и у другој половини 
12. века, када су слављени унуци Ане Комнин у саставима Константина 
Манасиса и Евстатија Солунског.46

Продром подсећа да су два принца били потомци два царска рода 
„Комнинског, нешто старијег, и Дука, оних који су дошли одмах после” 
(τὸ μὲν μικρῷ πρότερον τὸ Κομνηνικόν, τὸ δ‘ εὐθὺς παρὰ πόδας ἐκείνου τὸ 
Δουκίκον) да би закључио причу о племенитом пореклу идејом о спајању 
два рода у Комненодукикон.47 Будућим младама које улазе у царски икос 
саветује да буду налик племенитој сестри младенаца, Ирини Дука. У оба 
састава, у Епиталамију, а потом и у Епитафу, Теодора-Катарина бива по-
стављена унутар круга Дука, односно истакнутих жена овог дома који су 
нуђени као примери за подражавање. Међутим, осим реторске формуле 
о угледним примерима за подражавање, овде се провлачила и политичка 
реалност доминације жена из рода Дука, на првом месту Ирине Дука, а 
потом и њене ћерке која је готово увек сврставана род Дука и слављена је 
у Продромовим саставима као славни изданак тог рода. Важно је истаћи 
да се у Епитафу не спомињу Комнини као царски претходници именом, 
већ искључиво Дуке. Такође стихови 169-174 славе гроб који је „примио 
царски пепео” Алексија, Ирине, Вријенија и коначно Теодоре-Катарине. 
Једна идеолошки веома слична формулација налази се у Алексијади Ане 
Комнин у којој Ана слави губитак „три цара”, три василевса, Алексија, 
Ирине и Вријенија.

О Теодори-Катарини се не зна много. Главни извор података о њој и 
даље остаје ово посмртно слово. Зна се, да је попут супруге прворођеног 
сина Ане Комнин и Нићифора Вријенија стигла из Грузије, али прециз-
нијих детаља немамо. Њено принчевско порекло (из херојског врта) је 
свакако неспорно и врло вероватно је стигла на цариградски двор још као 

44  Њено присуство на венчању, величање кроз порекло младенаца, а потом и осврт на 
истоимену унуку Ирину Дука, на коју би невесте требало да се угледају. – Epithalamios, 
347, 351, 353

45  Продром се у овој песми осврће на царско порекло младог Алексија које изводи од 
Исака Комнина, па прати наслеђивање престола кроз оба рода, преко Константина 
Дуке, Михаила Дуке и коначно Алексија Комнина. – Prodromos 1974,1, 181 (130-135)

46  У питању су реторска слова поводом смрти Нићифора Комнина, сина Јована Дуке из 
његовог другог брака, највероватније са ћерком великог логотета Михаила Хаџитеодо-
рита. – cf. Manasses, Eustathios. 

47 Epithalamios, 345 (26-30)
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малолетна, исто као што је то био случај и са супругом Алексија Комнина, 
Кати, која је била ћерка грузијског владара из куће Багратида, Давида IV 
(1073-1125). Продромови стихови о младом изданку који је одгојен у цар-
ском врту, алудирају на године њене младости које је провела на комнин-
ском двору. Заправо, у погледу овог детаља Продром је прецизан и наводи 
да је Теодора одрастала у кругу Ане Комнин и Ирине Дука. Уколико је на 
двор дошла 1116. године када и Кати, верена за Алексија Комнина, онда је 
барем шест година одгајана на двору Алексија I Комнина који је у тим годи-
нама био обележен владавином Ирине Дука и Нићифора Вријенија, о чему 
нас детаљно извештава Јован Зонара.48 Можемо претпоставити да је на 
двор стигла малолетна, што није био усамљен случај када је реч о страним 
невестама.49 Бракови цезарових синова са грузијским принцезама пред-
стављају један веома важан податак који говорио додатно о утицају круга 
око Ирине Дука. Наиме, орођавање са грузијском владарском породицом 
је трајало већ читав век, а од надирања Турака Селџука, ова кућа је пред-
стављала кључног политичког савезника на истоку. Нажалост, у одсуству 
података, не може се даље спекулисати о важности ових брачних уговора 
који свакако, макар и у обрисима, говоре о значају који су Ана Комнин и 
Нићифор Вријеније имали на двору крајем Алексијеве владавине.

ДИСКУРЗИВНИ ЗНАЧАЈ ПОСМРТНОГ СЛОВА

Ламент над мртвима, још од архајске Грчке никада није био спонатни 
одраз туге, већ је био унапред припреман и прецизно контролисан ритуал 
од друштвеног и политичког значаја.50 Маргарет Алексију је изнела важну 

48 ZonarasXVIII 24, 747
49  Зна се тако да је известан број година и ћерка Роберта Гвискарда, Јелена, провела у 

Цариграду припремајући се за улогу будуће августе. Била је то мудра византијска по-
литика која је тежила да романизује своје невесте чинећи од њих "натурализоване" 
Ромејке спремне да политику своје матичне земље уподобе политици свог новог дома. 
Одгој је подразумевао учење грчког језика, основе граматике, реторике, књижевности 
и филозофије. Један такав податак имамо сасвим сигурно за другу инострану принце-
зу, Берту од Сулзбаха, будућу невесту Манојла Комнина, за коју је чувени цариградски 
учењак Јован Цецес саставио два опсежна тумачења Илијаде и Одисеје, два темеља 
хеленске паидеје

50  Alexiou 20022, 4. Већ Солоново законодавство доноси ограничења у погледу "јавности" 
ламента и ограничава га на приватну сферу. Међутим, ламент који је иницијално био 
кључан вид женског јавног дисурса пренесен је у домен мушког дискурса са појавом 
похвалне беседе, чији је највероватније први пример Периклова посмртна беседа за 
пале ратнике, коју доноси Тукидид. – Alexiou 20022, 4-23 Поезија за мртве с једне стране 
јесте временом постала "приватна ствар", јер су законодавци почев од Солона покуша-
вали да је ограниче на приватну сферу због њеног политичког утицаја, али се у 10. веку 
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тезу о разлозима легислације која је у античкој Грчкој ограничавала погре-
бне ритуале, а посебно улогу жена у тим ритуалима довевши је у везу са 
напредовањем полиса ка демократији.51 Основ рестриктивне легислације 
је био спречавање крвне освете и стварања култа хероја у чему је кључну 
улогу управо играо погребни ритуал. Јавне сахране су биле начин мани-
пулације и стварања заједничких политичких идеала, а култ хероја који 
је био у директној вези са погребним ритуалом утицао је на друштвену 
трансформацију управо преко подршке одређеним верским култовима.52

Оно што ћемо имати у Византији у потоњем периоду који је проу-
чавао Панајотис Агапитос, управо је реверзибилни процес, колико год 
уопштено посматрали овај комплексни феномен. Дакле, велики утицај 
који су посмртна слова почела да играју почев од доба Македонске ди-
настије може се сасвим сигурно довести у везу са јачањем династичког 
принципа и стварања „култова хероја”, на чему су предано радили при-
падници Македонске династије.53 Посмртно слово цара Лава VI Мудрог 
(886-912) поводом смрти родитеља, цара Василија I и друге жене Евдокије 
се свакако мора посматрати у контексту проблематичног почетка Лавове 
владавине, како сугерише Агапитос. Али такође, може се посматрати и 
у контексту погребног ритуала и политичког значаја који је играо у ве-
личању појединца и стварањукулта хероја. Не зачуђује стога ни што је 
управо у доба Комнина, фунерарни комплекс Јована II Комнина царски 
маузолеј у оквиру манастира Пантократора, добио назив „хероон”.54

Дискурзивни простор ламента је био простор за прикривену 
похвалу,55 за величање људи повезаних са преминулом особом и за усме-
равање политичке пажње на оне који остају да живе.56 Митрополит Ко-

примећује значајна промена током које посмртне беседе поново освајају јавни простор. 
Један такав пример је Посмртно слово цара Лава VI Мудрог (886-912) поводом смрти 
родитеља, цара Василија I и друге жене Евдокије које се свакако мора посматрати у 
контексту проблематичног почетка Лавове владавине. – cf. Agapitos 2003, 10 

51 Alexiou 20022, 17
52 Stevanović 2009, 74-75
53  Македонци су предано радили и на «политичком светитељству» – Станковић 2003, 

199-222
54  О идеолошком значају Пантрократора и грађења династичког култа у време Комнина 

видети Станковић 2006, 273-288; Stanković 2011, passim.
55 О мртвима само добро – εὖ λέγειν τοὺς κατοιχομενους: Alexiou 20022, 104
56  Наравно, постаје упитно колико су самопохвале биле прикривене у текстовима, јер 

у парадигматским примерима Беседе Григорија Назијанског за Василија Великог и 
Михаила Псела за његову мајку, личност аутора доминира текстом. То прикривено и 
ненаметљиво можемо схватити само условно, у складу са Плутарховим трактатом о 
„неувредљивој само-похвали” где прича о неком другом, са киме је аутор у директној 
вези говори управо о аутору, али не нервира претерано слушаоце.
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ринта, Григорије, коментатор Хермогеновог корпуса у раном 12. веку и ве-
лики учењак је истакао четири најизврснија реторска говора, од којих су 
два посмртне беседе – Григорија Назијанског за Василија Великог и Миха-
ила Псела за његову мајку.57 Закључак Агапитоса о томе да су „измењене 
политичке и друштвене околности у Византији промовисале посмртно 
слово као реторски жанр par excellence” упућује на додатно размишљање, 
поготову ако се има у виду да одиста књижевност комнинског периода 
обилује посмртним беседама и ако се узме у обзир њихов политички зна-
чај.58 Учене посмртне беседе које настају по поруџбинама у овом периоду 
свакако одражавају политичке тензије комнинског друштва, поготову ако 
се сагледа да је у Утешном слову (παραμυθητικὸς λόγος) за Михаила Дуку,59 
у Херојским стиховима за царицу киру Ирину Дуку поводом смрти севас-
тократора њеног сина, Епитафу за Теодору, и у Беседи поводом смрти 
Ане Комнин (λόγος .ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς πορφυρογενητοῦ κυρᾶς Αννῆς τῆς 
καισσαρισᾶς), а потом и у Епитафима за Нићифора Комнина, сина Јована 
Дуке, унука Ирине Дука, доминантна личност управо Ирина Дука, те да 
значај породице, или „клана” Дука није јењавао упркос царском престижу 
Комнина.60 Може се рећи да су управо овакви састави и служили за пер-
петуирање дискурса о политичком значају и угледу Дука. И следствено 
горенаведеном, исправно је поставити питање да ли су посмртне беседе 
ове царске породице утицале на стварање једног алтернативног „култа 
хероја”? 

На овом месту, важно је истаћи да се ова самохвала у случају Про-
дрома не односи на самог песника, већ на наручиоце овог посмртног сло-
ва. Примећује се да похвала није усмерена на некадашњи дом Теодоре-
Катарине, већ на нови „царски врт” у коме је одрасла. И тај дом у коме је 
одрасла је, као што је већ напоменуто, „царски врти Ирине и Ане”. Такође 
је врло интересантна посвета саме песме у којој се Теодора дефинише као 

57 Agapitos, 2003, 8
58  Ретори нису упућивали посмртне беседе само члановима царског дома, већ и својим 

пријатељима и учитељима, као на пример Никита Евгенијан Теодору Продрому, Евста-
тије Солунски свом пријатељу Николи Хаџитеодориту или пак Михајло Хонијат свом 
учитељу Евстатију Солунском. 

59 Cf. Straboromanos
60  Михаило Страбороман, један од ретких ретора Алексијевог периода саставио је своју 

посмртну беседу по наруџбини Ирине Дука. Два састава Теодора Продрома која 
спомињемо у тексту, адресирани су на Нићифора Вријенија, али славе породицу Дука, 
говори Константина Манасиса и Евстатија Солунског су адресирани на Јована Дуку, 
Аниног и Вријенијевог сина, док за посмртно слово Георгија Торника о Ани Комнин 
нисмо сигурни ко је био тачан наручилац, али оно што их повезује јесте политички 
дискурс који слави царски дом Дука.
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снаја кира свеблаженог цезара Нићифора Вријенија. Иста је ситуација и 
са Епиталамијом који је такође посвећен цезару. Међутим, од посвете до 
самог контекста, долази до промене у наративу и као доминантни ликови 
у тексту испливавају управо царица Ирина и цезариса Ана. Истина, Про-
дром у Епитафу за Теодору умеће четири стих нарицања Ани због смрти 
цезара што може упућивати и на актуелност и временску блискост ове 
две смрти, али и на саму посвету беседе која је очигледно била упућена 
и изведена пред Аном Комнин.61 Међутим, опсежнија студија о посмрт-
ним говорима упућеним члановима круга Ирине Дука тек предстоји, али 
је свакако неопходна јер би она кроз тумачење жанровских особености 
реторских састава везаних за погребни ритуал, омогућила антрополош-
ко тумачење значаја посмртних беседа у контексту политичке идеологије 
породице Комнина.
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Larisa Vilimonović

POLITICAL PEN OF THE CONSTANTINOPOLITAN INTELLECTUAL: 
THEODORE PRODROMOS AND EIRENE‘S CIRCLE

Th e present paper off ers a translation of Th eodore Prodormos‘Epitaphios logos 
dedicated to Th eodora, wife of John Doukas, second son of Anna Komnene and Ni-
kephoros Bryennios. It is already a common knowledge that Prodromos was member 
of the intellectual circle of Eirene Doukaina, who created and infl uenced intellectual 
and political networks in the Constantinople aft er the death of her husband, emperor 
Alexios I Komnenos. A brief summary of Th eodore Prodromos‘ career is followed by 
the translation of this rhetorical piece into Serbian language. Th e poem is analyzed 
from literary, historical and anthropological perspective, where the accent is put on 
the literary mimesis of Gregory of Nazianzus Funeral Oration for his sister Gorgonia, 
on Prodromos relation with the house of the Doukai and his special role in the promo-
tion of heir alternative political discourse, as well as on the funeral oration as a crucial 
element of the funerary ritual and its political importance in the age of the Komnenoi. 
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ВИЗАНТИЈСКИ ЕП „ПРИЧА О ЧЕТВОРОНОЖНИМ 
ЖИВОТИЊАМА”: ИЗМЕЂУ ИСМЕВАЊА И ВРЕЂАЊА 

„СТРАНАЦА”*

 У позновизантијској књижевности својеврстан процват доживео 
је тзв. „животињски еп”, иначе добропознат у књижевном стваралаштву 
латинског света средњовековне западне Европе. Посреди је литерарни 
жанр са главним јунацима из света флоре и фауне који су попримили 
људска обличја. Ови састави, а сачувано их је неколико, на поучан начин 
показују спремност Византинаца да се подсмехну појединим негативним 
појавама у свом друштву, али и да прилично немилосрдно извргну руглу 
поједине народе или етничке заједнице. У раду се анализирају подаци о 
нетрпељивости Византинаца према Јеврејима, Циганима и Франциима 
(Латинима) у епу „Прича о четвороножним животињама” из касног XIV 
века који има 1082 политичка стиха.

Кључне речи: Византија, књижевност, животињски еп, „Прича о 
четвороножним животињама”, алегорија, Јевреји, нетрпељивост, Цигани, 
сатира, Франци.

У биографији Карла Великог, коју је саставио франачки учењак 
Ајнхард, водећи интелектуалац тзв. „каролиншке ренесансе” наводи 
византијску пословицу „Франак нека ти је пријатељ, али сусед не”.1 

1 Einhard 1992, 76–77.

*  Овај рад је настао на пројекту бр. 177015 под насловом „Хришћанска култура на Балкану 
у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века” који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Иза ових привидно доброћудних речи крије се не мање уочљива 
жаока добро познате ромејске искључивости. Надахнути својеврсном 
империјалном свешћу, Византинци су на све остале народе, сматрајући 
их варварима, гледали са презиром и охолом надменошћу. Крсташко 
освајање Цариграда (1204) практично јесте развејало поједине идеолошке 
поставке о неуништивости државе која полаже неприкосновено право на 
универзалну власт над читавом хришћанском васељеном и о сакралности 
престонице Константинопоља.2 Без обзира на чињеницу да је теорију im-
perium universale сменила нова теорија сажета у појму imperium unicum,3 
у умовима Византинаца како у области реалне политике, тако и у сфери 
теоретских истраживања, наставила је да живи идеја о својој посебности 
и, следствено томе, о нижем положају свих осталих оновремених народа.4 
Наравно, није без значаја ни чињеница да је позновизантијско друштво 
на плећима носило терет вишевековне традиције. Последица таквих 
схватања је и став о изабраности и изузетности Ромеја у поређењу 
са другим народима, што је, опет, и „опште место” у већини дела 
позновизантијске књижевности.5

У овом прилогу биће речи о византијском ниподаштавању поједи-
них народа, односно етничких заједница, који се могу срести у тзв. жи-
вотињским еповима. С тим у вези треба нагласити да су у народној књи-
жевности позновизантијског раздобља процват су доживели литерарни 
састави који у себи садрже „биљне” и „животињске” мотиве, односно дела 
у којима су биљке и животиње, заоденуте у људско рухо, главни јунаци.6 
Уопште, састави са антропоморфним мотивима, за које се може рећи да 
су били смештени на широком простору између бајке и науке, одувек су 
голицали људску машту.7 У тим књижевним стремљењима до изражаја 
је долазило и својеврсно враћање на Езопа, чије су басне у Византијском 
царству уживале велику популарност и биле саставни део образовног 
система у школама.8

У позновизантијској литератури, међутим, дотадашње кратке фор-
ме, као што су басне, смењују опсежнији састави и утемељује се тзв. 
„животињски еп”, иначе добропознат у књижевности латинског света 
средњовековне западне Европе. Ова врста књижевности је на европском 

2 Arveler  1988, 27–39, 51–52, 62–72, 109–111, 115–136.
3 Brezeanu 1978, 57–64. 
4 Beck 1972, № VI.
5 Поляковская – Медведев 1991, 255, 271, 272.
6 Аверинцев 1969, 407; Hunger 1978, 270.
7 Аверинцев 1969, 407.
8 Beck 1971, 28–31; Самодурова 1984, 482–483.
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Западу била популарна у XII веку, а у виду алегорија у којима су ликови 
животиња коришћени за излагање подсмеху аристократских вредности 
и обичаја племићких дворова у Француској и Немачкој. Идеали дворс-
ке љубави, витештва, части и правде приказивани су у сатиричној свет-
лости, а аутори су исмевали аморалност племства, судски систем и цркву. 
По свом облику, дугој нарацији и комплексном заплету, животињски еп је 
сродан „витешкој” књижевности. Први епови су створени на латинском: 
Ecbasis captivi (1140–1145) и Isengrimus (1148–1150), а из пера немачког 
нижег свештенства. Следе дела написана народним језиком, а нарочито 
је позната прича о лисици и вуку која је првобитно настала у Француској, 
као Roman de Renart (између 1174 и 1205. године), и потом била непрес-
тано прерађивана и дорађивана (сачувано је чак тринаест рукописа), у 
Француској, Холандији, Фламанији и Немачкој.9 Истовремено, састави о 
којима је реч, а у којима су главни јунаци из света флоре и фауне, на по-
учан начин показују спремност Византинаца да се подсмехну појединим 
негативним појавама у свом друштву или их чак прилично немилосрдно 
извргну руглу. Уопште, у византијском књижевном стварању XIII и XIV 
века своје место заузимају сатире и пародије, иначе два литерарна жанра, 
позната и у претходним столећима.10

Уочљиво је да се на заласку византијске цивилизације могу приме-
тити два различита, не ретко и у приличној мери опречна духовна усме-
рења која су у великој мери утицала на књижевно стваралаштво. Тако су 
упоредо са есхатолошком усредсређеношћу, која је једном врстом мрач-
ног мистицизма обележила последње столеће постојања Царства,11 до 
изражаја дошле и неке врсте њене супротности као што су домишљати 
смисао за саркастично, самоподсмех, хумор.

Ваља подсетити да је сатира са рашчлањеном скалом разноликих 
карактера у хеленској литератури живела од далеких езоповских времена, 
али превасходно у малим формама – баснама. У византијској народној 
књижевности она је нашла свој продужетак у многобројним стихованим 
и прозним баснама, као по правилу већих по обиму него што је то било 
у доба антике. У тим саставима испољена је склоност ка персонифици-
раном начину изражавања, па флора и фауна задобијају своје људско об-
личје док се сами људи појављују знатно ређе. Такви састави уобличавају 
се у Византији у огромне циклусе од којих су, почев од XIII века до нас, 
дошли следећи текстови: „Пориколог (Књига о воћу)”, „Опсаролог (Књига 

9  Jauss 1959; Rombauts 1975; Roques 1951–1963; Flinn 1963; Robertson 1983, 63–68; Scheide-
gger 1989.

10 Попова 1978, 212.
11 Arveler 134–135; Тъпкова-Заимова – Милтенова 1996, 58; Радић 2000, 103–107.
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о рибама)”, „Пулолог (Књига о птицама)”, „Прича о четвороножним жи-
вотињама” и „Синаксар уваженог магарца”.12

Реч је о делима са нескривеном социјалном усмереношћу у којима 
се са лаким хумором или грубим ругањем испољава негативан и под-
смешљив однос према појединим друштвеним пороцима, али критике 
нису поштеђене ни државна администрација, свештенство, монаштво. 
Нарочито је приметан негативан став према вишим слојевима визан-
тијског друштва. Речју, посреди су дела из којих провејава један критич-
нији дух близак погледима и ставовима обичног народа. Отуда је и њихов 
језик једноставан и јасан, а у неким списима одражава особености локал-
них дијалеката.13

Једно од таквих дела је и „Прича о четвороножним животињама 
(Diegesis ton tetrapodon zoon)”, животињски еп из касног XIV столећа који 
има 1082 политичка стиха.14 Његова фабула је врло једноставна и не за-
хтева подробнија објашњења. Дана 15. септембра 6873. године (= 1364. 
године Христове ере) скупиле су се животиње, на једном месту чисте и 
корисне, а на другом крвожедне и гадне.15 У питању је древна подела жи-
вотиња на „чисте” и „нечисте” позната још из Старог завета. У Нојев ков-
чег су ушле „од свих животиња чистих по седморо, све мужјака и женку 
његову; а од животиња нечистих по двоје, мужјака и женку” (Прва књига 
Мојсијева: 7, 2). Чисте животиње су оне које се могу приносити на жртву 
и оне које су употребљиве за јело (Трећа књига Мојсијева: 11; Пета књига 
Мојсијева: 14). Разлози за овакву поделу животиња су недокучиви и на-
лазе се у тами најстаријих времена.16

Међу овим другим, дакле крвожедним и гадним зверима, седео је 
лав, цар свих четвороножних животиња (ho vasileus panton ton tetrapodon), 
а уз њега су се налазили громадни слон, пантер и леопард. Биле су ту и 
друге крвожедне животиње као што су вук, пас, лисица. Када су се сви 
скупили, одлучили су да пошаљу изасланике другим животињама, чис-
тим и корисним, како би и оне дошле на састанак. Окупљање је трајало 
три дана, а међу придошлим су поименце били бик, бивол, коњ, магарац, 
јелен, срна, коза, овца, свиња. Објашњено је да је то царева наредба са 
циљем да на једном месту све животиње слободно једна другој изрекну 
како похвале, тако и прекоре. Ускоро је састанак почео и цар-лав је наре-

12 Beck 1971 173–179; Попова 1978, 212; ODB, I, 100–101.
13 Ангелов Д. 1994, 245.
14  Шандровская 1956, 211–249; Шандровская 1956а, 181–194; Eideneier 1982, 301–306; 

ODB, I, 621.
15 Tsiouni 1972, 59 sq. 
16 Голубовић –Милићевић 2015, 16–17.
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дио да они који наступају и учествују у расправи буду умерени. А онда су 
почеле препирке у којима се нису бирале речи. На самом крају, уследило 
је царево „завршно слово” у којем је закључио да су сви о себи изрекли 
много похвала, али једни о другима још више увреда, понижења, прекора. 
После царевих речи, дошло је до потпуне пометње и правог рата међу 
животињама са призорима страшног насиља. У крвавом боју на обема 
странама било је много повређених, а љута битка се смирила тек са на-
иласком ноћи. Рат четвороножаца, великих и малих – каже се у завршним 
стиховима – који је тада избио не престаје већ продужује да постоји у 
векове векова.17 Потпуно одсуство срећног краја у животињском епу о 
четвороножцима на неки се начин уклапа у мрачне тонове позновизан-
тијске књижевности оптерећене страхом од смака света и заробљене у 
метафизичку студен.

У току расправе животиње су углавном у негативном контексту по-
менуле три народа – Јевреје, Цигане и Франке. У тим наводима се ув-
редљиво и немилосрдно, каткад и на ивици доброг укуса, износе „шо-
винистичке” алузије набијене неприкривеном нетрпељивошћу. Шире 
гледано, посреди је велика историјска тема, пуна предрасуда и стерео-
типа, окренута томе како су једни народи гледали на друге.18 За Ромеје 
је већ речено да готово није постојао народ о коме су они мислили са 
уважавањем.19

Кроз читаву историју Византијског царства у њему је живела 
јеврејска дијаспора која је, наравно, говорила грчки и сачињавала део 
укупне ромејске популације. Јевреји су углавном обитавали у посебним 
квартовима великих трговачких и административних средишта.20 У Ви-
зантији се антисемитизам првенствено испољавао у правним, световним 
и религијским текстовима, a умесно је говорити и о томе да су Јевреји у 
Византији били грађани другог реда.21 Веродостојно сведочанство о томе 
доноси Венијамин из Туделе, највећи јеврејски путник у Средњем веку, 
који је шездесетих година XII столећа, између осталих, прокрстарио ви-

17 Tsiouni, Diegesis, 59,1 – 114,1082.
18  Rabier 1964, 22–32; Hofstätter 1967, 25–39; Maradon 1971, 245–255; Robinson – Krauss 

1972, 103–125; Ruf 1973, 2–29; Gehrman 1978, 313–316; Rot 19784; Mc Cauley – Stitt – Se-
gal 1980, 195–208; Ahrweiler 1985, 60–67; Geremek 1985, 67–81;  Mollat du Jourpin 1985, 
95–107; Lieberson 1985, 113–137; ЭСП 1985, 1–324; Hamilton – Trolier 1986, 127–163; 
Hoff man 1986; Schaff er 1991; Тодоров 1993; Todorov 1994; Worchel – Morales – Paez – 
Deschamps 1998;

19  Литаврин 1986, 100–109; Jeff reys 1986, 305–323; Литаврин 1986а, 369–382; Majeska 1998, 
62–63; Ангелов В. 2013, 337–362.

20 Starr 1939; Bowman 1985.
21 ODB, I, 122.
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зантијске земље и писао о тамошњим јеврејским колонијама.22 Ромејски 
антисемитизам је снажне корене имао у богатој богословској литератури 
у којој се оштро полемисало протиз јудаизма као религије.23 Штавише, 
цар Василије I (867–886) је у циљу верске хомогенизације Византијског 
царства 873. и 874. године спроводио насилно покрштавање Јевреја, али 
оно ипак није дало трајније резултате јер су они издржали притисак и 
остали привржени својој вери.24

У једном од канона тзв. Пето-шестог, односно Трулског сабора, наз-
ваног по Трулској сали на царском двору у Цариграду у којој је одржан, 
помињу се Јевреји. Посреди је сабор који је сазвао византијски цар Јус-
тинијан II (685–695, 705–711) и представљао је допуну Петог и Шестог 
васељенског сабора. Том приликом су донета 102 канона који су се одно-
сили на различита питања црквеног уређења, а у живом настојању да се 
у народу и свештенству учврсти хришћански морал.25 У 11. канону Трул-
ског сабора, који се односи на неопштење са Јудејима, може се прочитати: 
„Нико од убројаних у свештенички чин, или лаик, нека не једе пресне хле-
бове Јудеја, нити да с њима бива близак, ни у болестима (да их) призива и 
лечења од њих да прима, нити да се уопште с њима заједно купа у (јавним) 
купатилима. Који то настоји да чини, ако је клирик нека буде свргнут; ако 
ли је лаик, нека буде одлучен”.26 Очигледно је да овим реченицама није 
потребан посебан коментар.

У животињском епу „Прича о четвороножним животињама” Јевреји 
се помињу на једном месту и у веома негативном контексту. Овде је у пи-
тању била жустра препирка овце и свиње. Најпре је свиња изнела много 
тешких увреда на рачун свиње, а онда јој је овца смирено и благо, али не 
и мање увредљиво рекла:

„Много си се нахвалила, брбљива свињо.
Народна изрека каже: 
‘Јевреј воња и цела његова шкриња заудара’.
Тако и ти, одвратнозуба, одгајена на гомили ђубрета;
и коликогод да не једеш, и коликогод да не пијеш, и какав год
несуздржљив живот да не водиш, 
да не једеш ђубре, ништа те неће учинити пријатном”27

22 Радић 2002, 7–25; Радић 20122, 221–242.
23 ODB, I, 123.
24 Коматина 2014, 293–299.
25 Острогорски 1959, 151.
26 Епископ Атанасије 2005, 145. бр. 11.
27 Tsiouni 1972, 80, 422–427.
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Налазећи се у овим стиховима, нарочит утисак оставља груба пара-
бола у којој су на једној страни свиња, а на другој Јеврејин. Овако сроче-
на, уз обиље опорих речи, ова парабола поприма један облик наказног и 
простачког антисемитизма.

У епу „Прича о четвороножним животињама” два пута се у врло 
негативном контексту помињу Цигани. Према лингвистичким сведочан-
ствима, сматра се да су они дошли са подручја долине реке Инд.28 На том 
дугом путу Цигани су прешли преко Персије и Јерменије, а онда су поче-
ли да се насељавају и на територијама које су тада припадале Византији, 
или су некада биле део царства Ромеја.29 Цигани су себе називали Ромима 
(Rom Romāni), а сматра се да та реч долази из санскрита, древног класич-
ног језика Индијаца, и да значи „човек”.30

Према једном грузијском извору, Цигана је било у Цариграду сре-
дином XI века, а од тог времена их византијски и грузијски извори нази-
вају Athinganoi-Adsincani,31 али се у науци сумња да су дошљаци из Индије 
имали везе са тзв. Атинганима (Athinganoi) јудаизираним јеретицима који 
се помињу почев од прве деценије IX века.32 Одатле је настало и њихово 
касније општеприхваћено име Цигани у великом броју европских језика.33 
У познијим византијским изворима углавном се називају „Египћанима” 
(грчки Aigyptioi, односно Gyft oi у новогрчком), а после 1300. године за њих 
се среће и термин Katsibeloi (луталице).34

У XII столећу Цигане помиње византијски канониста Тедор Валса-
мон, а затим о њима казују цариградски патријарх Атанасије I (1289–1293, 
1303–1309), у својој историји чувени интелектуалац Нићифор Григора, 
као и Јосиф Вријеније.35 Познато је да су до 1300. године свакако били 
на простору Грчке, а, не много касније, и на неким од осталих делова 
Балканског полуострва. У изворима се као скитнице помињу на Криту 
(1323), као избеглице на Крфу (1373), у једној организованој заједници у 
пелопонеском граду Навплиону (око 1400).36 Као становнике Пелопоне-
за, односно Мореје, како се ово полуострво називало у позном Средњем 

28 Strayer 1985, 40.
29 Soulis 1961, 144. Такође в. Николов 2013, 175–185.
30 Strayer 1985, 40.
31 Soulis 1961, 145.
32 ODB, I, 223.
33 Немачки: Zigeuner; Руски: Цыган; Италијански: Zingaro. 
34 ODB, II, 889.
35 Soulis 1961, 146–149 (са позивањем на изворне податке).
36 ODB, II, 889.
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веку, поменути су и у чувеном Мазарисовом путовању у царство мртвих, 
тексту који је састављен 1414/1415. године.37

У првим деценијама XIV столећа Цигани су досегли и простор 
Средње Европе, населивши се у Угарској и Чешкој. Први пут се у Паризу 
појављују у августу 1427. године, док су се нешто касније могли срести и у 
Шпанији и Енглеској.38 Свуда где би се појавили приповедали су о бекству 
од прогона и били су срдачно дочекани гао ходочасници. Међутим, убрзо 
су због основаних оптужби за крађу, магију и друге преступе изашли на 
веома лош глас, па је то довело да се против њих у Немачкој и Шпанији до 
краја XV века установи неколико закона.39 Они су изабрали лутајући на-
чин живота, углавном су били забављачи и металски радници, а нису им 
били страни ни лоповлук, преваре, гатање лаковерним људима. Живели 
су у групама и очували свој језик и обичаје. Истина, бити Циганин било је 
помало опасно, али је упркос свему њихов живот био много занимљивији 
од живота њима савремених сељака.40

Као што је речено, у животињском епу „Прича о четвороножним 
животињама” у два маха се Цигани помињу у негативном контексту, знат-
но негативнијем него Јевреји. Најпре у жустрој препирци зец лисици пре-
бацује неверство и истиче: 

„Ти – лажљивица, крадљивица и Циганка (tziggana),
 врачара, гадура, прождирачица унутрашњих органа”41 
На другом месту, у свађи вук каже медведу: 
„Прождирачу меда, одвратни и кратконоги,
зрикави и савијени, што стално гледаш у земљу,
стоваришту прљавштине, забаво глупавих Цигана,
ти који једеш крушке и жир, мирту и шумске јагоде...”.42 

У првом примеру, Циганка се као својеврстан синоним наводи 
у низу именица са изразито погрдним значењем, а у другом се упућује 
на Цигане који зарађују новац водећи дресиране медведе и приређујући 
представе, што је обичај који се одржао скоро до нашег времена. Оба при-
мера, не треба посебно ни наглашавати, сурово вређају етничку заједницу 
која је, речено је, у Европу дошла из Индије.

37 Mazaris 1975, 76.
38 Strayer, 40–41.
39 Ibid. 41.
40 Ibid.
41 Tsiouni 1972, 73, 285–286.
42 Ibid. 101–102, 844–847.
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Осим Јевреја и Цигана у епу „Прича о четвороножним животиња-
ма” помињу се и Франци. Овај етноним широког спектра овде би у ужем 
смислу могао да се односи на Млечане јер се у епу налази знатан број 
венецијанских речи, па се основано претпоставља да је настао негде на 
територији која је била под снажним утицајем Републике светог Марка.43 

Франци се помињу у три наврата. У првом, који није увредљив, овца 
се горди својом вуном и закључује да је сви користе, „и сваки род, Ромеји 
и Франци”.44 На другом месту, магарац казује како има полни орган већи 
него било која животиња: 

„И када сам покренут страшћу и унеколико распаљен,
његова глава наликује франачком шеширу”.45

У трећем помињању Франака, свиња се хвали својим чекињама и 
каже:

„Још и моја чекиња доноси
велику, значајну корист франачкој цркви, 
зато што франачки свештеници приликом освећења воде
мојим длакама шкропе све светом водицом и при том се
ни најмање не сећају да сам се ја ваљала у прљавштини”46

Ови стихови, помало шаљиви, али, истовремено, набијени једном 
врстом конфесионалног подсмеха, па и искључивости, срочени су тако 
да вређају верска осећања Франака, односно Венецијанаца, али ништа 
мање ни свих припадника римокатоличке цркве у латинском свету за-
падне Европе.

Сва три поменута етника – Јевреји, Цигани, Франци (поготово 
схваћени као Венецијанци) – живела су у Византијском царству и, след-
ствено томе, били својеврсни свакодневни суседи Ромејима. То нипо-
даштавање „других” понекад је метафоричко, каткад грубо и на ивици 
доброг укуса, али увек јасно и недвосмислено увредљиво. Узети заједно, 
сви наведени примери речито сведоче о добро познатој разметљивости 
Византинаца, надмености која је све остале народе сврставала међу пре-
зира достојне варваре.

43 Ibid. 28.
44 Ibid. 83, 495.
45 Ibid. 91, 655.
46 Ibid. 78, 384–388. 
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Radivoj Radić

THE BYZANTINE EPIC „TALE OF THE FOUR-FOOTED BEASTS“: 
BETWEEN RIDICULING AND OFFENDING THE „ALIENS“

Th e late Byzantine literature shows the blossoming of sorts of the so-called “ani-
mal epic,” otherwise widely popular in the literature of the Latin world of the medieval 
Western Europe. It is the literary genre that has as main characters representatives of 
fl ora and fauna assuming human features. Th ese texts, and several of them have been 
preserved, have an educational value as they show the readiness of the Byzantines to 
ridicule certain negative phenomena in their society, but also to rather mercilessly ridi-
cule other nations or ethnic communities. Th is text analyzes the intolerance or, it could 
even be said, contempt and hatred of the Byzantines towards the Jews, Gypsies and the 
Francs (Latins) in the epic “Tale of the Four-Footed Beasts” from the late 14th century, 
that consists of 1,082 political verses. Th is belittling of the “others” is sometimes meta-
phorical, sometimes harsh and bordering good taste, but always clear and undoubtedly 
off ensive. Taken together as a whole, all the mentioned examples speak volumes about 
the well-known ostentation of the Byzantines, and their arrogance that considered all 
the other nations the contemptible barbarians.
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ПОМЕНИ БЕНЕДИКТИНСКИХ ОПАТИЈА НА ПОДРУЧЈУ 
БАРСКЕ АРХИЕПИСКОПИЈЕ У ЛАТЕРАНСКИМ 

РЕГИСТРИМА ПАПЕ ИНОЋЕНТИЈА VII (1404−1406)*

У Латеранским регистрима из времена папе Иноћентија VII сачувана 
су четири документа у којима се помињу бенедиктинске опатије Свети 
Срђ и Вакхо на Бојани и Свети Јован у Штоју код Дриваста. О њима је 
досад писано углавном на основу млетачких извора који тек делимично 
осветљавају њихов положај првих година XV века. Реч је превасходно о 
материјалним приликама и плановима које су млетачке власти имале с 
манастирском имовином и непосредним окружењем. Три папска документа 
решавају недоумице око датума ступања Петра Круеција на положај опата 
Светог Срђа, што омогућава делимични увид у стање унутар манастирске 
заједнице, док се у четвртом помиње досад непознати бенедиктински 
манастир Светог Михаила de Clea у пилотској дијецези. Такође, ови 
документи осветљавају став Апостолске столице према бенедиктинацима 
на подручју Барске архиепископије у доба ширења млетачке власти, која је 
имала сасвим другачији приступ изазовима црквене политике на својим 
прекоморским поседима.

Кључне речи: Апостолска столица, Латерански регистри, Иноћентије VII, 
бенедиктинци, Свети Срђ и Вакхо, Свети Михаило de Clea, Стефан Душан, 
Пилот

*  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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Папска канцеларија је вероватно још од свог постанка настојала да 
води уредну евиденцију о документима које су папе издавале различитим 
дестинатарима. Садржај тих докумената преписиван је у посебне књиге. 
Тако су настали папски регистри, који су потпуније сачувани тек од пон-
тификата Иноћентија III (1198−1216). С папом Бонифацијем IX (2. но-
вембар 1389 – 1. октобар 1404) започиње нова серија регистара у које су 
документи уношени аналитички (према врсти и садржају) и хронолошки. 
Уз сваки документ стоји име писара који га је унео или секретара лично. 
Постојао је посебан magister registri задужен за контролу тачности пре-
писаних докумената. Он је уносио исправке које је оверавао потписом 
на маргинама. На крају документа стављао је пуно име. Ови регистри 
вођени су у континуитету све до 1892. године. Сачувано је укупно 2467 
волумена. У XIX веку чувани су у Латеранској палати по чему су и добили 
име Registra Lateranensia.1 Истражујући у Тајном ватиканском архиву у 
јуну 2017. године прегледали смо регистре папе Иноћентија VII Reg. Lat. 
119−126 и открили три документа који значајно допуњују постојећа знања 
о бенедиктинским опатијама Светих Срђа и Вакха на Бојани и Светог 
Јована у Штоју крај Дриваста, о којима смо досад писали углавном на 
основу млетачке грађе. Посебан истраживачки доживљај представљало 
је откриће манастира Светог Михаила de Clea у пилотској дијецези, који 
се у до тог тренутка нама познатим и доступним изворима и литератури 
ниједном не помиње.2

Крај XIV и почетак XV века представља једно од најизазовнијих раз-
добља у историји Римске цркве. Упркос повременим узлетима,авињонско 
папство је живело у сенци идеје о скором повратку у Рим. После много 
оклевања и тактизирања Гргур XI се1377. године вратио у истинску прес-
тоницу западног хришћанства надахнут, између осталог, пророчанским 
стрепњама и мистичним сновиђењима Катарине Сијенске. Седамдесето-
годишње одсуство курије оставило је трага налицу вечног града који је 
у међувремену много осиромашио и оронуо. Гргур XI преминуо је већ у 
марту 1378. године, а конклава састављена од шеснаесторице кардинала, 
међу којима је било једанаест Француза, морала се суочити с узаврелом 
атмосфером Рима. Светина је тражила да за папу буде изабран Италијан, 
који неће пасти у искушење да поново напусти Рим, те је конклава у ап-
рилу 1378. за папу изабрала Бартоломеја Прињана, архиепископа Барија, 

1 Frenz 2008, 52, 56−57.
2  Истраживање у Тајном ватиканском архиву омогућио нам је Високопреосвећени Архие-

пископ цетињски и Митрополит црногорско–приморски др Амфилохије Радовић. Овом 
приликом упућујемо му најдубљу захвалност за материјалну и духовну потпору без које 
истраживање не би било могуће.



КАТАРИНА МИТРОВИЋ: Помени бенедиктинских опатија на подручју Барске архиепископије…

61

под именом Урбан VI. Већ у септембру месецу исти кардинали поново 
су се састали у Фрондију с објашњењем да је претходни избор извршен 
под притиском римске светине, те су за новог папу изабрали кардинала 
Роберта из Женеве под именом Климент VII. Урбан VI је остао у Риму, 
док је Климент VII столовао у Авињону. Тиме је отпочео Велики раскол.3

Западна црква била је подељена на два табора, која су успела да оси-
гурају континуитет. После смрти Урабана VI римски кардинали су иза-
брали Бонифација IX (1389), Иноћентија VII (1404) и Гргура XII (1406). 
Након смрти Климента VII 1394. године авињонски кардинали изабрали 
су за новог папу Шпанца Петра де Лунупод именом Бенедикт XIII. Тако 
су створене две папске курије и два кардиналска колегијума. Европски 
дворови су углавном имали корист од оваквог стања, било да су заузима-
ли неутралне позиције, било да су се активно опредељивали за једну или 
другу страну, руковођени државним разлозима, али и родбинским везама 
и породичним савезима. Опредељивање владара за једну страну утица-
ло је на локалне цркве и вернике, што је представљало далеку претечу 
принципа cuius regio eius religio.4У зетским и албанским странама барски 
архиепископи и которски епископи опредељивали су се за римске папе 
признајући њихову јурисдикцију.

Козма Миљорати, Италијан родом из Сулмона у Абруцу, студирао 
је медицину и класични грчки језик.Када је 11. новембра 1404. године 
изабран за папу ИноћентијаVII, око себе је окупио способне сараднике, 
међу којима су се посебно истицали хуманиста Леонардо Бруно и фило-
зоф и канониста Пијер Паоло Вергорио Старији, падовански ђак и про-
фесор дијалектике и логике у Болоњи и Фиренци, аутор списа Quaestiones 
de Ecclesiae potestate. Нови римски папа здушно је желео да допринесе пре-
вазилажењу раскола. Премда је спадао у ред водећих интелектуалаца и 
словио за великог покровитеља науке и уметности, Иноћентије VII био је 
слаба личност, неспособан да замисли спроведе у дело. Умро је 6. новем-
бра 1406. године. Његов понтификат трајао је тачно две године.5

За то време на другој обали Јадранског мора Млечани су постепе-
но, али врло одлучно учвршћивали позиције у Албанији и Зети.6 Драч, 

3  Franzen 1988, 190−192; Линч 1999, 422−424; Storia del cristianesimo. Il medioevo,285−286 
(G.G. Merlo).

4 Storia del cristianesimo. Il medioevo,286 (G.G. Merlo).
5 Caporillis. a., 62.
6  До почетка XV века Млечани су загосподарили Драчом (после смрти Ђорђа Топије у ок-

тобру 1392), Љешом – десним оком Драча(у јуну 1393), Скадром и Дривастом (на основу 
споразума с Ђурђем II Страцимировићем Балшићем од 14. априла 1396). За описане до-
гађаје још увек непревазиђену литературу представља: ИЦГ II/2 1970, 49−70 (И. Божић).
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Љеш, Скадар, Дриваст и крајеви око Скадарског језера већ су били у 
прилици да искусе чврстину руке новог господара, вођеног у првом реду 
економским прагматизмом.7У почетку Млечани сунаступали тактички, 
показујући поштовање према локалним законима, институцијама, фи-
скалним обичајима и социјалној структури, у чему су видели кључ свог 
успеха. Услови под којима су зетски и албански градови приступали Ве-
нецији прецизирани су капитулима (capitula). Међутим, радило се о ус-
постављању привидног континуитета, који је требало да утре пут по-
степеној трансформацији локалних установа и обичаја у циљу њиховог 
уподобљавања моделима у метрополи.8 Прагматизам који је одликовао 
држање Венеције у свим сферама њеног деловања, уочљив је и у црквеној 
политици. Почетком XV века Млетачка републикаје већ у знатној мери 
била секуларизована држава, што јој није сметало да се посвећено ба-
вирешавањемцрквених питања на прекоморским поседима, укључујући 
албанске и зетске области. Млетачке власти су се скрупулозно старале о 
покретној и непокретној имовини у власништву цркве, настојале су да 
на епископске и друге значајне црквене положаје доводе своје грађане 
или барем осведочене присталице и захтевале су дисциплину у редовима 
свештенства. Под ударом млетачке фискалне политике нашле су се Зетска 
митрополија, Барска архиепископија и Которска епископија. Млетачке 
власти су често смишљено подгревале напетости у односима између пра-
вославног и католичког свештенства и верника.9 Великодушно посредо-
вање обично је доводило до јачања властитог утицаја готово редовно на 
штету локалних црквених структура.10 Поред тога, барски архиепископи 
и њихови суфрагани одржавали су добре односе с римском куријом, па и 
са папом Иноћентијем VII, што млетачким властима, како локалним тако 
и оним у метрополи, није било по вољи.11

Уговором закљученим између Венеције и Ђурђа II Балшића 14. 
априла 1396. године опатија Светих Срђа и Вакха на Бојани потпала је 
под млетачку власт.12 Почетак XV века древна опатија с познатим тргом 
дочекала је у процепу између Млечана и Балшића, чији су односи били 

7 Ibid, 71−84.
8  Arbel 1991,970.Cfr. Valentini 1973, 853−859; Raukar 1982, 54−55; Schmitt 2001, 317−327; 

Антоновић 2003, 160−177.
9  О односима Млетачке републике и Зетске митрополије у XV веку v. Митровић 2015a, 

37−53.
10  О црквеној политици Венеције на подручју Млетачке Албаније v. Mitrović 2013a, 57−61; 

Mitrović 2013b,943-953.
11 Neralić 2013, 142.
12  ААV I/2 1968, 331−336 (№ 628); Listine IV 1874, 365−369; Спремић 1963, 297−298;ИЦГ 

II/2 1970, 62−63 (И. Божић).
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оптерећени непрекидним трзавицама, и у великом страху од могућих 
напада Османлија.13 Млетачке власти настојале су да трговачки путеви 
буду проходни и безбедни како би се трговцима омогућио несметани 
приступ тржници крај Светог Срђа.14 Трговина сољу имала је за Млечане 
прворазредни значај као и за њихове претходникеНемањиће и Балшиће. 
Пред локалне млетачке власти постављен је задатак изградње нових спре-
мишта соли на једној ади у непосредној близини манастирског компле-
кса, на месту које је деловало релативно безбедно, с обзиром да су старе 
domuncule (складишта соли) остале на десној обали Бојане, у том тре-
нутку под влашћу Балшића.15 Пре него што је намера спроведена у дело, 
дошло је до буне у скадарском крају. Побуњени сељаци, како Балшићеви 
тако и млетачки поданици, опљачкали су око 5000 џакова соли.16 Мле-
тачке власти су такође разматрале могућност извођења опсежних радова 
у кориту Бојане како би река постала пловна до језера што би омогућило 
директну везу са Скадром.17 Бојана је била пловна до Светог Срђа, те је 
манастирско пристаниште још од старих времена играло велику улогу у 
транспорту и привредним токовима. Тих година манастир је остао без 
рибњака, који су порушени у склопу млетачких планова да се обезбеди 
сигурна пловидба реком.18 Размишљало се и о изградњи једног утврђења 
тик уз сам манастир одакле би се контролисало шире подручје.19 Ово је 
углавном све што је о Светим Срђу и Вакху познато првих година XV века 
и то на основу млетачких докумената.20

У то време опат је био Алексије (Љеш) Закарија, припадник зна-
менитог албанског властеоског рода Закарија.21 Иноћентије VII је другог 
дана мајских ида (13. маја) 1405. године опата Љеша Закарију, на његову 

13  Опатија Светих Срђа и Вакха удизала се на левој обали Бојане, недалеко од места где 
река прави велику окуку, на око 18 миља удаљености од њеног ушћа у море и на шест 
миља удаљености од Скадра. Постанак овог угледног манастира треба везати за уз-
дизање Дукље под Војислављевићима, који су можда били и његови ктитори. О древ-
ној опатији у предмлетачком раздобљу v. Mitrović 2015b, 97−101 с прегледом извора и 
литературе.

14  ААV I/2 1968, 341−342 (№ 630); Listine IV 1874, 372. Млетачке власти су у августу 1399. 
разматрале могућност укидања царинарнице у Љешу како би се сав промет усмерио 
на Свети Срђ, ААV I/3 1968,122−124 (№ 761).

15 ААV I/3 1968, 124 (№ 762), 124−125 (№ 763).
16 Спремић 1963, 303; Божић 1979, 233.
17  ААV I/3 1968, 142 (№ 783); Listine IV 1874, 372; Listine V 1875, 69; AA II 1918, 148 (№ 

555), 148−149 (№ 556), 244 (№ 788).
18 ААV I/51969, 157 (№ 1366).
19 ААV II/71970, 122−123 (№ 1880).
20 Mitrović 2015b, 146−148.
21 Ibid, 211, 213.
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молбу, именовао на положај пилотског епископа. Папа му је дозволио да 
изабере двојицу или тројицу католичких епископа који ће га рукополо-
жити. Пред епископом који буде извршио чин консекрације Љеш Зака-
рија је био дужан да положи заклетву, чији су садржај епископи добијали 
од папе као затворено писмо. Ту заклетву нови епископ је враћао папи у 
писаној форми оверену својим печатом. Иноћентије VII је од Љеша Зака-
рије затражио да барском архиепископу, своме митрополиту, што пре по-
шаље гласника како би га обавестио о избору и консекрацији, будући да 
је пилотска дијецеза била суфраган Барске архиепископије.22Андрија из 
Драча, примицериј римског Светог Петра, обавезао се 4. новембра 1405. 
у име пилотског епископа Љеша Закарије да ће апостолској комори упла-
тити 33 златна флорина на име таксе за именовање (servitium commune) и 
пет малих служби, као и заостала дуговања свога претходника Сергијана 
име истих такси. Исплата је требало да буде извршена у две рате, до праз-
ника Успења Пресвете Богородице (15. август) и Свих светих (1. новем-
бар) наредне 1406. године.23

Два дана пре него што ће Љеша Закарију именовати на положај 
пилотског епископа, Иноћентије VII се 11. маја обратио Петру Круецију 
(Petro Cruchin)као опату Светих Сергија и Вакха. Имајући свагда на уму 
добробит цркава и манастира који су му промислом Божјимповерени 
на старање, папа је добро разумео у какву је опасност могла запасти ма-
настирска заједница која би дуго времена остала без настојатеља. Како 
Љеш Закарија одлази у пилотску дијецезу, папа је одлучио да за новог 
опата постави Петра Круеција, пошто се претходно уверио да га одликују 
велики жар, познавање писма, честитост и добре животне навике. На-
послетку је изразио наду да ће манастир захваљујући Петровој изузетној-
посвећености константно напредовати, те да монасима и служитељима 
неће ништа недостајати. Истог дана Иноћентије VII је о својој одлуци 
обавестио конвент, тј. братство Светих Срђа и Вакха, као и скадарског 
епископа под чијом се јурисдикцијом опатија налазила. Папа је од монаха 
тражио да према новом опату искажу послушност и поштовање, као што 
и приличи, док је од скадарског епископа очекивао да га подржи у оба-
вљању службе.24 Петар је родом био из оближњег села Cruetim. За разлику 
од свог претходника Љеша Закарије, није се могао похвалити племенитим 
пореклом. У најбољем случају потицао је од скромних сеоских главара.25 

22 Reg. Lat. 123 f. 251v.
23 Neralić 2013, 157, n. 404.
24  Reg. Lat 119, f. 42v-43r. У то време скадарски епископ био је Прогон Pintzenago, Eubel 

1913², 440.
25 Mitrović 2015b, 211.
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Истог дана, 13. маја, када је Љеша Закарију поставио за пилотског епис-
копа, Иноћентије VII је Петра Круеција именовао на положај опата Све-
тих Срђа и Вакха. С овим избором сагласио се кардиналски колегијум, а 
опат Петар је добио овлашћење да међу католичким прелатима одабере 
једног да га рукоположи и да пред њим положи заклетву, коју ће потом у 
писаној форми одаслати папи.26 Андрија из Драча, примицериј базилике 
Светог Петра, обећао је 4. новембра 1405. у име опата Петра Круеција да 
ће у наредном периоду благовремено исплатити servitium commune и пет 
малих служби.27 Тако се примицериј папске базилике Андрија из Драча 
појавио у улози заступника светосрђевског братства – одлазећег опата и 
новог пилотског епископа Љеша Закарије и новоименованог опата Петра 
Круеција.

Наведена три документа представљају драгоцен допринос сагледа-
вању прилика у опатији Светих Срђа и Вакха на самом почетку XV века. 
Из њих сазнајемо тачан датум када се догодила значајна промена у жи-
воту монашке заједнице: одлазак старог и долазак новог опата. У првом 
случају реч је о властелину, представнику угледног и моћног рода. Баш у 
то време Дањом и околином с тамошњом царинарницом господарио је 
Која Закарија, могуће близак рођак опата Љеша. Он је спречавао Млечане 
да загосподаре Дањом, иако им је овај град припао по уговору од 14. ап-
рила 1396. године.28 Тих година епископ Сапе био је Петар Закарија, који 
је на положај ступио вољом папе Бонифација IX у априлу 1395. године.29 
За петнаестак година обавио је неколико значајних дипломатских мисија. 
У име Које Закарије од сенатора је затражио да се заузму за Љеш како не 
би пао у руке Танушу Дукађину и обавестио их о намери свог рођака да 
зарати с Турцима.30 Умро је пре децембра 1414. године.31 Могло би се рећи 
да су Закарије биле нерасположене према ширењу млетачког утицаја у 
Албанији. Између Закарија и Балшића пoстепено су успостављани прија-
тељски односи, који су десетак година касније учвршћени браком Балше 
III и Боље, кћери Које Закарије.32

26 Reg. Lat. 123 f. 251r-251v.
27 Neralić 2013, 157, n. 404.
28 ААV I/2 1968, 331−336 (№ 628); Listine IV 1874, 365−369.
29 Eubel 1913², 434.
30  Neralić 2013, 158. Могуће је да је печат у облику мандорле, откривен на Хвару осамдесе-

тих година прошлог века, с приказом Светог арханђела Михаила, Богородице с малим 
Исусом и епископа с митром и натписом у коме се помиње власник: Петар по милости 
Божјој и Апостолске столице епископ Сапе, припадао епископу Петру Закарији. Он је 
на путу за Венецију могао свратити на Хвар и тамо проборавити неко време.

31 Eubel 1913², 434.
32 ИЦГ II/2 1970, 67, 72, 73, 78, 80, 109, 133 (И. Божић).
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Опат Љеш Закарија без сумње је уживао наклоност Апостолске сто-
лице. Премда су документи Иноћентија VII састављени типски, по форму-
лару, с пуно општих места и устаљених фраза, око пажљивог посматрача 
региструје две чињенице. Прво што пада у очи јесте да је Петар Круецио 
био човек скромног порекла. Папа је очигледнодовољно знао о његовом 
животу, владању и особинама које су га препоручивале за настојатеља 
древне опатије. Иноћентије VII је о Петровој личности много тога могао 
сазнати од самог Љеша Закарије, који га је може бити и препоручио за свог 
наследника. Могуће је да је Петар Круецио још од детињства боравио у ма-
настиру као облат, будући да је родом био из околине Светог Срђа. Папи 
и локалним властелинима, у које су спадале и Закарије, било је важно да 
угледне црквене установе сачувају од из њиховог угла гледања погубног 
утицаја млетачке управе. На другом месту уочљиво је то да се папа обра-
тио конвенту Светог Срђа с намером да га обавести о постављању новог 
опата. То значи да јеу манастиру тада живео солидан број монаха који су 
образовали конвент, тј. тело које је заједно с опатом одлучивало о питањи-
ма важним за заједницу.Наредне године су показале да је Петар Круецио 
био одличан избор. Он се зналачки носио с искушењима која су млетачке 
властипред њега непрекидно постављале. У време израде Скадарског ка-
тастика, у марту 1417. године, опат Круецио је упорно доказивао да су 
опати Светог Срђа истовремено били и главари села Свети Срђ (capita / 
caui ville Sancti Sergij). Истрајно се борио да манастир добије обештећење 
због рушења рибњака, активно се бавио трговином житарицама, старао 
се о манастирској гостионици, често се састајао са скадарским кнезовима 
и писао представке и жалбе разним сенатским комисијама у метрополи.33 
Папа Мартин Vименовао га је на положај епископа Сапе 13. јула 1425. го-
дине.34 Нови настојатељ Светог Срђа постао је извесни Андрија.35

Опатија Светог Јована у Штоју дочекала је почетак XV века под 
млетачком влашћу.36 Млечани су Светим Јованом загосподарили кад и 

33 Mitrović 2015b, 149−153, 200−205.
34  Eubel 1913², 434. Епископ Петар Круецио боравио је у Риму 29. маја 1432. Тог дана је 

поднео молбу да му буде додељена опатија Светог Јована у Штоју, чији су годишњи при-
ходи износили 80 торинских либара. Бивши опат Светог Срђа образложио је своју молбу 
тиме да у Светом Јовану више нема монаха и да се врло ретко служи литургија. Намера 
му је била да обнови живот у манастиру. Том приликом је нагласио да су Турци пору-
шили катедралну цркву у Сапи и да је остао без средстава за живот, Neralić 2013, 158.

35 Farlati 1817, 313.
36  Свети Јован у Штоју код Дриваста (de Strilalio, de Striualio, de Stole, de Stoya) се у изво-

рима први пут помиње 19. јуна 1166. године у исправи о освећењу которске катедрале 
Светог Трипуна. Његов опат Михаило присуствовао је овој свечаности, Cod. Dipl. II 
1904, 102 (№ 98). Манастир је морао настати пре почетка XII века. О његовој историји 
у доба српске власти и под Балшићима v. Mitrović 2015b, 101−102.
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суседним Дривастом на основу уговора закљученог с Ђурђем II Страци-
мировићем Балшићем 14. априла 1396. године. Стари манастир је убрзо 
дошао под удар немилосрдне фискалне политике новог господара, који 
је од опата Светог Јована de Strilalio тражио да плаћа десетину од мана-
стирских поседа. У представкама дривастијске општине поднетим на раз-
матрање Сенату 7. маја 1403. године, под тачком 11, изнет је захтев да се 
опатија ослободи ове пореске обавезе. Одговор сенатора био је хладнокр-
ван: опат је манастирске поседе давао у закуп околним сељацима, који су 
их обрађивали и за то му плаћали ренту, док су држави давали десетину 
као што то чине и други наши поданици. Сенатори су сматрали да би 
било неразумно дотичне сељаке ослободити фискалних обавеза, те да би 
таква одлука представљала преседан.37 Није познато ко је у то време био 
настојатељ Светог Јована.

Иноћентије VII се 26. марта 1405. обратио драгом сину опату мана-
стира Светог Јована у Штоју дривастијске дијецезе не наводећи његово 
име. Папа се старао да цркве и манастири не буду дуго упражњени, већ да 
се у њих доводе одговарајуће личности. Међутим, манастир Светог Миха-
ила de Clea („monasterium Sancti Michaelis de Clea”) реда Светог Бенедикта 
пилотске дијецезе, упражњен је због смрти опата Николе Мадере. То се 
догодило пре више од 15 година и за то време монаси су напустили мана-
стир, који је изгубио и своју парохију и парохијане, тј. вернике из околине 
који су у њега долазили као у своју месну цркву. Верујући свим срцем да 
чини добар избор, папа је на место опата Светог Михаила именовао Ни-
колу de Siho, архипрезвитера Свете Марије Ciuitatis ueteris driuastensis.38 
Како су приходи од Светог Михаила на годишњем нивоу износили свега 
20 златних флорина, Иноћентије VII је новоименованом опату Николи 
доделио следеће приходе: 40 златних флорина од архипрезвитерства и 
канониката у дривастијској катедрали и од капеле Свете Варваре дривас-
тијске sine cura, 40 златних флорина од парохијске цркве Свете Марије de 
Licheco (Litheto) и 40 златних флорина од капеле Светог Лаврентија prope 
fl umeу дијецезама Сапе и Скадра. Тако је опату Николи одређено укупно 
140 златних флорина годишњих прихода. Папа је од њега очекивао да се 
влада као прави опати реченог манастира који то некада беху. Премда 
комендатарни опат, Никола је у манастиру требало да обавља богослу-

37 ААV I/3 1968, 390 (№ 1034); Listine V 1875, 9; Mitrović 2015b, 158.
38  Црква Свете Марије налазила се у првобитном дривастијском насељу на десној обали 

реке Кири. Ово насеље, које се састојало од Горњег и Доњег града, већ је у средњем веку 
било познато као Civitas vetus drivastensis, стари дривастијски град, Антоновић 2003, 58.
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жење, а заузврат је могао да располаже покретном и непокретном мана-
стирском имовином.39

У овом документу забележен је, колико нам је познато, први и је-
дини помен бенедиктинског манастира Светог Михаила de Clea у пилот-
ској дијецези. Пилот чини подручје између Скадарског језераи албанских 
планина у залеђу. У састав српске државе Пилот је ушао почетком осам-
десетих година XII века када је велики жупан Стефан Немања припојио 
Дукљу. Средњовековни Пилот чинио је област која се делила на Горњи и 
Доњи Пилот.40 Пилот се налазио под јурисдикцијом Апостолске столице 
и представљао је посебну дијецезу још од давних времена. Ова епископи-
ја је образована вероватно истовремено с осталим дијецезама у Зетском 
приморју и северној Албанији. Особеност црквене организације на ма-
лом подручју сабијеном између мора, језерских вода и високих планина 
представља околност да је ту кроз цео средњи век егзистирао већи број 
католичких епископија. Њихова седишта налазила су се у градовима с 
малим бројем становника, распоређеним један близу другога. Премда ма-
лог обима ова насеља су се због постојања статута, комуналног уређења 
и бедема, који су их у физичком смислу одвајали од сеоског окружења, 
могла сматрати градским. Њихов постанак сеже у далеку прошлост и вре-
ме Сеобе народа, када се романско становништво пред налетима Гота, 
Словена и Авара из унутрашњости Балканског полуострва спуштало пре-
ма јадранским обалама. Романи су из својих напуштених и разрушених 
градова у нову средину пренели и епископска седишта.41 Пилотска црква 
помиње се већ у Летопису попа Дукљанина.42 Први у папским регистри-
ма забележени episcopus polatensis /pulatensisбио је извесни Петар, који се 
упокојио 1199. године. На његово место дошао је Јован. Следећи пилотски 

39  „Cum itaque sicut accepimus monasterium sancti Michaelis de Clea ordinis sancti Benedicti 
Polatensis diocesis per obitum quondam Nicolai Madera, abbatis dicti monasterij, qui extra 
Romanam Curiam decessit; abbatis regiminem destitutum existat et tam qui quindecim an-
nos et ultra abbate et monachis caruerit ac careat et sit totaliter derelictum nec etiam habeat 
parrochianos neque parrochiam; de presenti Nos tam dicto monasterio de gubernatore se-
cundum cor nostrum ydoneo per quem circumspecte regi et salubriter dirigi ualeat quam 
dilecto fi lio Nicolao de Siho, archipresbitero plebis sancte Marie Ciuitatis ueteris driuastensis 
diocesis, apud nos de uite et morum honestate alijsque probitatis et uirtutum meritis multi-
pliciter commendato horum intuitu gratiam facere specialem discrecioni tue per apostolica 
scripta mandamus quatenus si ita esse inueneris prefatum monasterium cuius fructus, reddi-
tus et prouentus viginti fl orenorum auri secundum extimationem ualorem annuum ut etc”. 
Reg. Lat. 125 f. 247r-247v.

40 Маловић – Ђукић 1991, 207.
41 Антоновић 2003, 22−26.
42 Ljetopis 1950, 54.
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епископ чији је помен забележен био је неки Андрија око 1251. године.43 
Катедрална црква пилотских епископа налазила се у Горњем Пилоту, у 
области Дукађина између река Фанди Мат и Фанди Вогел. Реч је о цркви 
посвећеној Светом апостолу Павлу, данас Шен Пал или Шпал, изнад дру-
ма Нерфана –Каснети –Ороши и близу раскрснице одакле се крак пута 
одвајао према Светом Спасу. Монаси Светог Павла Албанског помињу 
се у више наврата у дубровачкој грађи у раздобљу 1350−1395.44 Следећи 
територијалну поделу на Горњи и Доњи Пилот, и у црквеним изворима се 
помињу две дијецезе: Polati Maioris et Polati Minoris.45 Пилотски епископи 
били су веома сиромашни. После смрти извесног Сергија, пилотски епис-
коп постао је Љеш Закарија 13. маја 1405. године, о чему је већ било речи. 
Поред католичких, у Пилоту је било и православних цркава. У једној од 
њихборавио је архиепископ Јоаникије, велики пријатељ краља Уроша I 
и краљице Јелене, после Драгутиновог преврата и доласка на власт 1276. 
године.46 Поред тога, цар Душан је више села у Пилоту доделио својој за-
дужбини Светим Арханђелима код Призрена 1348. године.47

 Где се налазила загонетна опатија Светог Михаила de Clea? Топо-
ним Clea, који је записао папски писар, чије ухо по свему судећи није 
било пријемчиво за речи словенског и албанског порекла, а почесто ни 
за локалне романизме, највише асоцира на село Калогени, које се помиње 
у двема повељама Стефана Душана. Повељом из маја 1334. године краљ 
Душан приноси на дар Хиландару Цркву Светог Николе у Добрушти крај 
Призрена, коју је претходно обновио и обдарио властелинством. Међу по-
седима Светог Николе наводи се и sélo Kalogéni sý cr(ý)kvomý i s Mouliki.48 
У општој хрисовуљи цара Душана за Хиландар из 1348. године наводи 
се: Ù Pilotä séla Kalògénÿ i Mourikÿ.49 Дакле, у оба документасело Кало-
гени помиње се заједно с Мурићима.50 Калогени су вероватно данашње 
село Клођен на десној обали Дрима недалеко од села Душмани из кога 

43 Eubel 1913², 403−404.
44 Mitrović 2015b, 104−105.
45 Eubel1914², 217; Eubel1910, 276.
46 Маловић – Ђукић 1991, 208−209.
47 Мишић − Суботин Голубовић 2003, 49–50; Маловић – Ђукић 1991, 210−213.
48 Вујошевић 2005, 54, 57, 66−67.
49 Мишић – Копривица 2015, 70, 74, 89.
50  Село Мурићи су вероватно данашњи Нанмаврићи недалеко од села Душмани. Мурићи 

су се налазили у нахији Петра Спана, а у Скадарском дефтеру из 1485. поменути су 
као Маврићи. Постојало је и село Мурићи у Климентима, које је представљало летњу 
испашу, Маловић – Ђукић 1991, 215, n. 52.
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је потицала истоимена породица која је господарила Доњим Пилотом.51 
Како се у повељи о Светом Николи у Добрушти наводи да село Калогени 
има и цркву, могло би се претпоставити да се манастир Светог арханђела 
Михаила налазио баш на том месту.Ако је ова претпоставка тачна, то би 
значило да је краљ Душан Светом Николи у Добрушти и посредно хилан-
дарском братству даривао бенедиктински манастир. Ово није необично 
с обзиром да су католичке цркве Света Варвара и Крсти52 биле обавезне 
да половину вина које су добијале од својих винограда предају Светим 
Арханђелима. Латински поповикоји су у Шикљи имали баштинске ви-
нограде морали су да краљевој задужбини дарују по чабар вина, док су 
осталих давања и работабили ослобођени.53 Шикља је данашњи Шикај 
недалеко од ушћа Крупе у Бели Дримпрема планинском гребену, који је 
у средњем веку одвајао Пилот од околних жупа.54 У хрисовуљи Стефа-
на Душана за манастир Светог Николе у Добрушти, издатој наводно по-
сле сабора у Крупиштима 1355. године, помињу се sélo Mouliké i s(vé)taà 
B(ogorodi)ca ou Pilotou i svñnogradñ,55 што је дало повода мишљењу да 
се под Светом Богородицом крије топоним Калогени,56 те би следствено 
таквом закључку црква у овом селу била посвећена Богомајци. Међутим, 
како је реч о очигледном фалсификату, који је настао у Хиландару око 
1365. године с циљем да се увећају поседи и приходи,57 Мурићи из аутен-
тичних документа, повеље за Светог Николу у Добрушти (1334) и општој 
хрисовуљи за Хиландар (1348) не морају се и на овом месту неизоставно 

51  Шкриванић 1957, 327; Маловић – Ђукић 1991, 215.Од властелинског рода Душман по-
тицао је угледни католички прелат Павле Душман, активан четрдесетих и педесетих 
година XV века. Најпре је био ректор Цркве Светог Августина у Тревизу, потом епис-
коп Свача 1440−1445, па епископ Дриваста од 1446, да би га папа Каликст III 1454. или 
1455. године именовао за унијатског крајинског архиепископа и апостолског нунција 
у Србији и Албанији с правом проповедања крсташког рата против Османлија. Међу-
тим, Павле Душман није оправдао очекивања Апостолске столице. Убрзо је показао 
неуобичајену наклоност према православним хришћанима одбијајући да ради на њи-
ховом преверавању, док је истовремено ометао рад католичких мисионара и одвраћао 
вернике од ходочашћа у Рим. Уз то је више пута изјавио да би грчки обред и учење 
требало ценити више од римског. Папа је у Павлу Душману видео инспиратора број-
них скандала, те је наредио да се против њега поведе истрага, али је случај окончан 
његовом смрћу пре октобра 1457. године. О Павлу Душману v. Farlati 1817, 240−241, 
298−299;Eubel1914², 139; Ћирковић 2000, 48−49.

52  Заселак Крсти је данас Госка источно од Саката. Село Сакат налази се југозападно од 
Светог Спаса и северозападно од Шикље, Маловић – Ђукић 1991, 210.

53 Мишић − Суботин Голубовић 2003, 99, 130.
54 Маловић – Ђукић 1991, 209, 210; Мишић − Суботин Голубовић 2003, 49.
55 Мишић 2016, 133, 135.
56 Вујошевић 2005, 67.
57 Мишић 2016, 131‒141.
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везати за село Калогени. Пре ће бити да је творац фалсификата мислио 
на Богородицу Купелничку,58 те да је на тај начин желео да делове хилан-
дарског властелинства у Пилотупрошири селом Купелник, којеје иначе 
припадало Светим Арханђелима у Призрену.

Крајње фрагментарни подаци из једног папског и два српска доку-
мента и нешто шира знања о бенедиктинском монаштву на тлу Барске 
архиепископије омогућавају потенцијално веродостојну реконструкцију 
кључнихмомената из прошлости загонетне опатије Светог Михаила de 
Clea. Овај манастир је морао бити основан најкасније до почетка XII века.
Вероватно је подигнут још у XI веку у доба уздизањакраљевине Дукље.59 
Војислављевићи су били наклоњени бенедиктинском монаштву, које је 
одиграло значајну улогу у процесима христијанизације и евангелизације 
словенског и албанског становништва у залеђу византијских градова.60 
Бенедиктинци су сасвим извесно дали велики допринос учвршћивању 
црквене организације отелотоврене у Барској архиепископији.61 Посвета 
манастира Светом арханђелу Михаилу указује на то да је реч о древном 
култу који су бенедиктинци ширилиу првим вековима присуства на ис-
точним јадранским обалама.62 У Которској епископији постојала су два 
бенедиктинска манастира посвећена небеском архистратигу, предводни-
ку анђелских војски и заштитнику од телурских злодуха: Свети Михаило 
Превлачки (de Tombe) у Тиватском заливу и Свети Михаило Которски у 
самом граду.63 Ако се иза топонима Cleaзаиста крије село Калогени, данас 
Клођен, онда положај Светог Михаила у потпуности одговара резони-
ма бенедиктинске сакралне топографије. Реч је о релативно питомома-
грарном пределу на десној обали Дрима, у близини Скадарског језера, с 
високим планинама у залеђу. Бенедиктинци су тежили више привидној 
него стварној изолованости,што је подразумевало близину путних пра-
ваца, речних токова, језерских или морских вода и сеоских и градских 
насеља.64 Душанова даровница за Светог Николу у Добрушти помиње у 
селу Калогени цркву непознате посвете, што би могао бити Свети Миха-
ило. Судећи по наводима у документу Иноћентија VII од 26. марта 1405. 

58  Село Купелник с Црквом Богородице Купелничке налазило се у Доњем Пилоту, Мало-
вић – Ђукић 1991, 211‒212; Мишић − Суботин Голубовић 2003, 49, 99, 130.

59 Mitrović 2015b, 58‒60.
60 Митровић 2018, 131‒171.
61  О настанку и најранијој историји Барске архиепископије v. Митровић 2017,47–83; 

Митровић 2019, 477–499 с прегледом извора и литературе.
62 Митровић 2014, 219‒229.
63 Mitrović 2015b, 60‒63, 76‒78.
64 Ibid, 239‒243.
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Свети Михаило је имао своје парохијане, тј. представљао је не само ма-
настирску већ и парохијску (сеоску) цркву, све до пред крај XIV века.65 
Оваква констелација упућује на давна времена у којима су бенедиктинци 
били активно укључени у евангелизацију локалног становништва. Бене-
диктински манастири су представљали позорницу литургијског живота, 
али и расаднике просвете, културе, пољопривредних, техничких и ме-
дицинских знања, као и прибежишта за све оне суочене с немаштином, 
старошћу и болешћу. Њихове гостопримнице беху отворенеза појединце, 
који су из неког разлога били искључени из заједнице којој су припадали 
по рођењу.66 Како је то све изгледало на примеру микрокосмоса села Ка-
логени, данас је тешко рећи, али је Свети Михаило сигурно представљао 
стожер друштвеног окупљања.

Свети Михаилоје до тридесетих година XIV века у неком тренутку 
вероватно запустео или је у њему живео тек понеки калуђер, те је то могао 
бити један од разлога да краљ донесе одлуку да га заједно са селом додели 
Светом Николи у Добрушти. Дванаесто и тринаесто столеће представља-
ли су време декаденције бенедиктинског монаштва у европским оквири-
ма. Темељна промена политичких, социјалних и економских прилика тра-
жила је нове изразе монашке вокације, саобразне духу модерног човека, 
новим занимањима и интересовањима и урбаном начину живота, што је 
довело до појаве просјачких редова. Међутим, последњих деценија XIII 
ипочетком XIV века бенедиктинске опатије Света Марија Ратачка и Све-
ти Срђ и Вакхо на Бојани доживљавају својеврсну ренесансу и то у доми-
нантно православној српској држави захваљујући настојањима краљице 
Јеленеи уз подршку њених синова, посебно краља Милутина. Благостање 
две највеће опатије на тлу краљичине државе пренело се и на околне бе-
недиктинске заједнице, које су се још увек бориле за своје место под сун-
цем.67 У документу Иноћентија VII стоји да је Никола Мадера,последњи 
опат Светог Михаила, преминуо око 1390. године и да је манастир убрзо 
запустео, јер су семонаси лишени пастирског старањаразишли. Пошто 
очито није било никог ко би водио рачуна о богослужењу, сељаци су ос-
тали без парохије. Папаје поверовао да није све изгубљено, те је стога 
за комендатарног опата именовао дривастијског архипрезвитера Нико-
лу de Siho и одредио му приходе од којих је могао да се издржава. Опат 
Никола је годишње уживао 120 златних флорина од неколико пребенди 
и 20 златних флорина од манастирских прихода. Услов је био да оживи 

65 Reg. Lat. 125 f. 247r-247v.
66  Уопштено о бенедиктинском монаштву v. Mitrović 2015b,31‒40 с прегледом извора и 

литературе.
67 Митровић 2015c, 65‒81.
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литургијски живот у Светом Михаилу.68 За оновремене зетске и албанске 
прилике то је била солидна сума имајући у виду да је 100 златних флорина 
у очима Курије представљало границу сиромаштва. Епископи и опати, 
чије дијецезе и манастири нису успевали да досегну 100 златних флорина 
годишњих прихода, ослобађани су обавезе да апостолској комори плаћају 
servitium commune и пет малих служби.69 Шта се даље дешавало с тајан-
ственим манастиром у овом тренутку није познато. 
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Katarina Mitrović

MENTIONS OF THE BENEDICTINE ABBEYS FROM THE BAR 
ARCHBISHOPRIC IN THE LATERAN REGISTRIES OF POPE 

INNOCENT VII (1404−1406)

Th e Lateran Registries (Registra Lateranensia) from the times of Pope Innocent 
VII (November 11, 1404 – November 6, 1406) contain four documents in which Bene-
dictine Abbeys of Saint Sergius and Bacchus on Bojana and Saint John in Štoj (de Stole) 
near Drivast were mentioned. Th ey were mostly researched based on Venetian sources 
which shed only partial light to their position in the fi rst years of the XV century. Th ese 
include material circumstances and plans that the Venetian authorities had with the 
monastery property and immediate surroundings. Th ree papal documents disperse do-
ubts about the date of arrival of a new abbot to Saint Sergius and Bacchus, which allows 
us to fi nd more about the situation in the monastery community. Pope Innocent VII 
raised the previous abbot, Alex (Lješ) Zacharia, who came from a powerful noble family 
of Zacharia, to the position of a Polatum bishop at his own request, and on the same day 
he appointed Petro Cruetio as a new abbot of the Saint Sergius and Bacchus (May 13, 
1405). Th e new abbot was a man of low birth, born in the nearby village of Cruetim. In 
the years to come, Petro Cruetio proved himself as an excellent warden who took care of 
the prosperity of the Monastery and tried to collect damages from the Venetian authori-
ties for the destroyed fi sheries, insisting on respecting of the rights which the monastery 
enjoyed during the rule of Nemanjić and Balšić families. In the fourth document, a 
previously unmentioned Benedictine monastery of Saint Michael de Clea is mentioned 
in the Polatum diocese. It probably refers to the church in the village of Kalogeni (today 
Klođen) on the right bank of the Drim river, mentioned in two charters of Stefan Dušan: 
that of the Church of Saint Nicholas in Dobrušta near Prizren (1334) and in the general 
charter of Hilandar (1348). Stefan Dušan allocated income to Orthodox churches from 
the catholic churches and priests in Polatum. Based on a papal document, two charters 
of Stefan Dušan and general knowledge of the Benedictines in the Bar Archbishopric, 
this paper off ers a potential reconstruction of key events in the history of the mysterious 
monastery of Saint Michael de Clea: the time of its establishment, role in the process of 
evangelization of local population, aff ect on local circumstances from the position of a 
parish church, period of decline and desolation, eff orts to revive it during reign of Que-
en Jelena (1276‒1306), and in the second half of the XIV century – the decision of Pope 
Innocent VII to nominate a new abbot Nicolao de Siho, an archipresbyter from Drivast. 
Th e papal documents also shed light on the stand of the Apostolic See in regard to the 
Benedictines from the Bar Archbishopric during expansion of Venetian rule. In the 
matters of church disputes, the Venetian Republic was also guided by its own principles 
of a mostly secularized state. Th e interests of the Apostolic See and the interests of the 
Venetian republic in Zeta and Northern Albania, were by rule, confronted.

Key words: Apostle See, Lateran registries, Innocent VII, Venetians, Benedictines, Saint 
Sergius and Bacchus, Saint Michael de Clea, Stefan Dušan, Polatum
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ЛАЗАР СВЕТОГОРАЦ – СРПСКИ МОНАХ И ЧАСОВНИЧАР 
ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И МИТА*

Чланак се бави ликом и делом српског монаха Лазара који је 
1404. године, по налогу московског великог кнеза Василија I, поставио 
први механички часовник у руским земљама. Иако Лазар и његов изум 
нису непознати у српској историографији, они су остали на маргинама 
историјских истраживања. У овом раду даје се, по први пут, критички 
преглед изворног материјала, односно руских летописа XV-XVII века 
у којима се спомињу Лазар и његов часовник, чија су казивања потом 
постављена у историјски контекст позносредњовековне епохе. С обзиром да 
су, за разлику од научних радова, Лазар и његов изум у новије време чешће 
заступљени у псеудо-научним текстовима, научно-популарним књигама 
и новинским чланцима, у раду су такође разобличене поједине заблуде 
везане за овог српског монаха. Међу њима су често пoнављане тврдње да је 
Лазар био родом из Призрена, да је његов часовник радио више од два века, 
као и да је био претеча Коперниковог хелиоцентричног система.

Кључне речи: Лазар Светогорац (Лазар Србин), велики кнез Василије I, Москва, 
механички часовници, аутоматони, руски летописи, Тројицки летопис.

Српски монах Лазар, који је 1404. године по налогу московског ве-
ликог кнеза Василија I Димитријевича (1389–1425) израдио први меха-
нички часовник у руским земљама, није непозната личност у историогра-
фији. Ипак, чини се да су током последњих година са Лазарем и његовим 
изумом имали више прилике да се упознају читаоци дневне и таблоидне 
*  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије Средњовековне српске земље (13-15. век): поли-
тички, привредни, друштвени и правни прoцеси (ев. бр. 177029).
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штампе, него студенти историје и професионални историчари (уколико 
и они сами нису конзументи поменуте штампе). Ова, на први поглед не-
обична околност, може се објаснити тиме да савремена научна историог-
рафија монаху Лазару и његовом делу није посветила дужну пажњу, док 
су улогу историчара преузели лаици и ентузијасти, заслужни за настанак 
многих неутемељених тврдњи и заблуда које данас окружују српског мо-
наха и његово дело.

На Лазара и његов часовник први је скренуо пажњу прослављени 
познавалац словенских старина П. Шафарик,1 Потом је то учинио К. Ји-
речек.2 У другој половини XX века, кратак осврт на лик и дело овог срп-
ског монаха начинили су Ђ. Сп. Радојичић3 и Н. Јанковић,4 а недавно и А. 
Турилов.5 У међувремену, на јубилеј шестогодишњице постављања Лаза-
ревог часовника у Москви, осванула је пригодна књижица Г. Тошић и М. 
Тадића посвећена овом монаху, са научним претензијама, али заснована 
на секундарној литератури и са не мало историографских погрешака.6 Уп-
раво ова књижица је, можда и нехотично, подстакла тренд псеудо-науч-
них радова и новинских текстова о Лазару и његовом часовнику.

На овом месту није неопходно појединачно наводити ове публика-
ције, нити истицати све неутемељене, недавно изречене тврдње и закључ-
ке, везане за Лазара и његов изум.7 Оне које се најчешће понављају јесу да 
је монах Лазар био родом из Призрена, да је у овом граду постојала „на-
дасве чувена српска часовничарска школа”, да је Лазарев московски часов-
ник „радио тачно 217 година”, те да је ова справа била заснована на хелио-
центричном систему (!) који је Лазар наводно познавао више од једног века 
пре Коперника. Ниједна од ових тврдњи нема никакво упориште у извор-
ним подацима. Слично се може истаћи и за надимак „Хиландарац”, при-
додат Лазару и прихваћен међу широм читалачком публиком. Он почива 
на једној логичној претпоставци, али без директне потврде у изворима.8

1 Šafařík 1865, 92.
2 Јиречек 1952, 284, н. 262.
3 Радојичић 1965, 284.
4 Јанковић 1989, 116–117.
5 Турилов 2009, 89.
6 Тошић – Тадић 2004.
7  Ради илустрације, довољно је указати на поједине сензационалистичке и нетачне насло-

ве из штампе: „Лазар Хиландарац – први српски часомерник из Призрена”; „Направио 
га Србин пре Швајцараца: Кремаљски часовник најстарији јавни сат на свету”; „Срби 
часовничари два века пре Швајцараца”; „Док није дошао Лазар из Призрена, Руси су 
имали само сунце”, итд.

8  Тошић и Тадић су вероватно били први који су употребили надимак „Хиландарац” за 
Лазара.
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О Лазару и његовом часовнику, како је то чест случај са средњо-
вековним научницима и проналазачима, знамо веома мало. Све што је 
познато, забележено је у руским летописима XV-XVII века, а до данас, у 
српској историографији чак ни овај изворни материјал, скроман по оби-
му, није био адекватно, нити у целости представљен.

*   *   *

Руски летописи који доносе податке о монаху Лазару и његовом 
часовнику различите су сазнајне вредности. Најстарији и за историчаре 
најважнији јесте тзв. Тројицки летопис, тако назван по Тројицко-Сер-
гијевском манастиру у Сергијевом Посаду где се овај рукопис, исписан 
полууставом на пергаменту, првобитно чувао. Последњи хронолошки до-
гађај који се у овом рукопису спомиње је поход татарског емира Едигеја 
на Москву 1408. године, а по свему судећи сам летопис исписан је непо-
средно затим, отприлике између 1409. и 1412. године.9 Нажалост, руко-
пис Тројицког летописа није сачуван. Изгорео је у великом московском 
пожару 1812. године, приликом Наполеоновог похода на Русију. Његов 
садржај данас је само делимично познат, захваљујући пиониру руске кри-
тичке историографије Н. М. Карамзину, који је одломке летописа препи-
сао и укључио у своје монументално дело. Срећом, међу овим исписима 
из Тројицког летописа налази се и белешка о монаху Лазару и његовом 
часовнику. Она гласи:

„Године 6912, индикта 12, велики кнез замисли часовник и поста-
ви га у своме двору иза Цркве, иза Светога Благовештења. Тај часовник, 
назван часомерје, сваки час удараше маљем у звоно, мерећи и одброја-
вајући ноћне и дневне часове. А не удараше човек, већ нешто човеколико, 
самозвоно и самопокретно, чудновато некако, створено људском вешти-
ном, премаштовито и премудро. Мајстор и уметник овоме беше неки мо-
нах, дошао са Свете Горе, родом Србин, по имену Лазар. А цена овоме 
беше више од стотину педесет рубаља.”10

9 Приселков 1950, 7–49; Лурье 1974, 84–91.
10  “В лѣто 6912, Индикта 12, князь великiй замысли часникъ, и постави е на своемъ 

дворѣ за церковью, за святым Благовѣщеньемъ. Сiй же часникъ наречется часомѣрье, 
на всякiй же часъ ударяетъ молотомъ въ колоколъ, размѣряя и расчитая часы нощныя 
и дневныя; не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно и самодвижно, 
страннолѣпно нѣкако створено есть человѣческою хитростью, преизмечтано и преу-
хищрено. Мастеръ же и художникъ сему бѣяше нѣкоторый чернецъ, иже от Святыя 
Горы пришедый, родомъ Сербинъ, именем Лазар: цѣна же сему бѣяше вящьше по-
лувтораста рублевъ”, Карамзин 1819, 145–146, no. 249; Приселков 1950, 457.
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По свему судећи, белешка о Лазаревом часовнику била је присутна и 
у Московском летописном своду с краја XV века. Ни његов изворни текст 
није сачуван, али је послужио као предложак више општих летописа нас-
талих током XVI столећа. Међу њима, од значаја за тему су Васкресењски 
и Никоновски (Патријаршијски) летопис. 

Васкресењски летопис свој назив такође дугује месту где се његов 
рукопис чувао – Васкресењском Новојерусалимском манастиру у подмо-
сковском граду Истри. Његова прва редакција, састављена непосредно 
после смрти великог кнеза Василија III Ивановича (1505-1533), о Лазару 
бележи следеће: „лето 6912, о часовницима: велики кнез у своме двору, иза 
Благовештења, постави часовник, веома чудесни и с месецом. Мајстор му 
беше монах Лазар, Србин, а његова цена беше више од стотину педесет 
рубаља.”11

Отприлике у исто време када и Васкресењски, настао је Никоновски 
или Патријаршијски летопис. Иако носи своје име по руском патријарху 
Никону из XVII века, прва редакција овог текста осванула је пред крај 
владавине кнеза Василија III или убрзо затим. У њој се, такође sub anno 
6912, наводи: „те године беше постављен часовник у Москви, у двору ве-
ликог кнеза, иза Благовештењске цркве. А направи га Лазар, монах Ср-
бин, који скоро дође из српске земље.”12

Лазар и његов изум помињу се и у низу летописа насталих са истог 
предлошка као Никоновски текст, или у oним рукописима који се на њега 
наслањају. То су Јермолински летопис, наводно с краја 15. века, у коме 
стоји: „те године беше постављен часовник у двору великог кнеза, напра-
ви га монах Лазар, Србин”13; потом Други софијски летопис из прве поло-
вине XVI и Лавовски летопис из прве половине XVII века: „те године беше 
постављен часовник у двору великoг кнеза у Москви, а направи га Лазар 
Србин”.14 Коначно, белешка о Лазару среће се и у Пискаревском летопису 
с почетка XVII века где је преписан текст из Васкресењског списка.15

11  „В лѣто 6912 [...] О часѣхъ. Того же лѣта князь великiй на своем дворе за Благовѣ-
щенiемъ часы постави чюдни велми и съ луною, мастеръ же бѣ чернець Лазарь Сер-
бинъ, цѣна же ихъ ста болѣ полутораста рублевъ”, ПСРЛ, VIII, 77; cf. ПСРЛ, XXV, 
232–233.

12  „Того же лѣта часы поставлены на Москвѣ, на великог князя дворѣ, за церковiю Бла-
говѣщенiемъ; а дѣлалъ ихъ Лазарь чернецъ Сербинъ, иже ново пришелъ изъ Сербскia 
земли”, ПСРЛ, XI, 190

13  „Того же лѣта часы поставлены на великог князя дворѣ, чернецъ дѣлалъ Лазарь Сер-
бинъ”, ПСРЛ, XXIII, 139.

14  „Того же лѣта часы поставлены на великог князя дворѣ, на Москве а дѣлалъ Лазарь 
Сербинъ”, ПСРЛ, VI/2, 12; ПСРЛ, XX/1, 221.

15 ПСРЛ, XXXIV, 153.
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Тиме се исцрпљују летописачке белешке о монаху Лазару и његовом 
московском часовнику, настале током XV-XVII века. Јермолински, Други 
Софијски, Лавовски и Пискаревски летопис за тему нису од значаја, пош-
то је реч о текстовима без самосталне вредности. Међутим, однос Васкре-
сењског и Никоновског текста према најстаријем и догађајима најближем 
Тројицком летопису на први поглед делује нешто сложеније. Иако краће 
од белешки у Тројицком рукопису, наводи два познија летописца доносе 
по један нови податак у односу старији текст. Тако се у Васкресењском 
летопису спомиње да је Лазарев часовник био „са месецом”, док се у Ни-
коновском наводи да је Лазар „скоро дошао из српске земље”. Колико се 
ови детаљи могу сматрати веродостојним, настојаћемо да утврдимо у на-
ставку рада.

Пре тога, неопходно је истаћи постојање још једног извора о Лаза-
ревом часовнику. То је тзв. Велики илустровани летопис (Лицевой лето-
писний свод) Ивана IV Грозног, састављен између 1568. и 1576. године. 
Овог пута, није реч о тексту рукописа, пошто се у њему дословце пона-
вља вест Никоновског летописца, већ о цртежу, тачније минијатури. која 
прати текст. Ова минијатура, на којој је приказано постављање Лазаревог 
механичког часовника, само је једна од више хиљада ликовних представа 
присутних у Великом илустрованом летопису. Међутим, с обзиром да је 
управо она узимана као основа за изношење одређених закључака о Лаза-
ру и његовом изуму,16 на њу је потребно детаљније се осврнути.

Поменута минијатура (сл. 1) приказује мајстора Лазара у монашкој 
одежди како стоји између кнеза Василија и двојице његових пратилаца 
са једне и свог часовника са друге стране. Лазар десном руком показује 
часовник постављен на кулу и одаје утисак као да кнезу објашњава ње-
гов принцип рада. Часовник садржи три тега, један већи и два мања, као 
и метални предмет који удара у звоно, вероватно у сврху одбројавања 
часова. Нема казаљки, а бројеви од 1 до 12 који означавају сате исписа-
ни су на диску часовника грчким алфабетом, с десна на лево. Број један 
се налази на врху диска који се, према овом цртежу, креће супротно од 
смера казаљке на сату. На њему се не види „месец” који помиње Васкре-
сењски летописац, нити аутоматон, односно механичка фигура у људском 
обличју, описана у Тројицком тексту, као „нешто човеколико, самозвоно 
и самопокретно”.17 С обзиром на упадљива одступања од летописачких 
белешки, може се закључити да је цртеж Лазаревог часовника, попут дру-
гих минијатура из Великог илустрованог летописа, само уметничка пред-
става, а не верна реконструкција уређаја.

16 Cf. Toшић-Тадић 2004, 36–39.
17 Арциховский 1944, 84–85; Williams 1986, 71.
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*   *   *

Иако су поједине механичке справе за мерење времена коришће-
не још у антици, прва поуздана сазнања о присуству јавних механичких 
часовника у Европи потичу тек из прве половине XIV века. Најстарији 
опис таквог часовника везан је за северну Италију и град Милано, где је 
1335. године, на кули палате војвода из породице Висконти постављена 
једна таква справа. Према речима миланског хроничара и савременика, 
доминиканца Галвана Фламе, „тамо је један диван часовник, јер има једно 
веома велико клатно које удара у звоно двадесет четири пута, сагласно 
броју од двадесет четири часа, дневних и ноћних. Тако у први час ноћи 
даје један звук, у други два ударца, у трећи три, а у четврти четири, те на 
тај начин разликује један час од другог, а што је од огромне користи љу-
дима свију сталежа”.18

Јавни механички часовници су током наредних година осванули 
у Модени (1343), Падови (1344), Орвијету (1345) и Монци (1347). Поче-
тком друге половине XIV века, подигнути су у Павији, Ђенови, Фиренци 
и другим градовима северне Италије.19 Изум се током наредних деценија 
проширио западном Европом. Најстарији уређај за мерење времена овог 
типа који постоји и ради данас, потиче из катедрале у енглеском граду 
Солзберију где је постављен око 1390. године (традиционално се узима 
1386. година).20 Први јавни механички часовник на источној обали Јадра-
на освануо је 1389. године у Дубровнику.21

Савремена обавештења о присуству јавних часовника у српским 
земљама крајем XIV века не постоје. Ипак, већ је примећено да би на 
њихово постојање могла да указује једна белешка коју је средином XVII 
века донео османски путописац и географ Мустафа ибн Абдалах, познат 
и као Ћатиб челебија или Хаџи-Калфа. Према његовим речима у граду 
Ускуб (Скопље) „има једна сахат-кула још из времена неверника; наjвећа 
од свију сахат-кула чувених у хришћанству. Она бије сате и дан и ноћ, 
и чује јој се звоно на два сата унаколо”.22 С обзиром на то да потиче из 

18  „[…] est ibi unum horilogium admirabile, quia est unum tyntinabulum grossum valde, quod 
percutit unam campanam xxiiii vicibus, secundum numerum xxiiii horarum diei et noctis, 
ita quod in prima hora noctis dat unum tonum, in secunda duos ictus, in tertia tres et in 
quarta quatuor, et sic distinguit horas ab horis; quod est summe necessarium prò omni statu 
hominum”, Gualvaneus de la Flamma, 16.

19 Bedini – Maddison 1966, 62.
20 Bedini – Maddison 1966, 8.
21 Јиречек 1952, 284.
22 Хаџи-Калфа, 46; Радојичић 1965, 284.
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позног извора, тврдњу о старости ове куле са часовником неопходно је 
примити са опрезом. Она се, дакле, не може узети као сигуран показатељ 
постојања јавног часовника у Скопљу пре 1392. године, односно прелас-
ка града под власт Османлија. Из овог разлога, вести руских летописа, 
понајвише Тројицког летописца, о Лазару и његoвoм изуму представљају 
једино поуздано и недвосмислено сведочанство о знањима везаним за 
конструкцију великих механичких часовника у српским земљама на пре-
лазу из XIV у XV век.

У време монаха Лазара израда оваквих часовника у Европи посе-
довала је традицију дугу око седам деценија. Међутим, по својој визуел-
ној појавности, изум српског монаха је доносио једну новину којом нису 
могли да се подиче ни милански часовник из 1335. године који је описао 
Галвано Флама, нити они подигнути широм италијанских градова у го-
динама које су непосредно уследиле. Реч је о механичкој фигури, односно 
аутоматону, „човеколиком, самозвоном и самопокретном”, који је оброја-
вао дневне и ноћне часове.

Механичке људске фигуре, незаобилазни призор на многим јавним 
часовницима током минулих столећа, први пут су забележене само две 
деценије пре постављања Лазаревог уређаја у Москви. Бургундски војво-
да Филип II Смели (1361-1404) је приликом једног похода 1382. године 
заузео фландријски град Кортријк (Куртре). Затекавши у овом граду ме-
ханички часовник и одушевљен његовим изгледом, војвода је дао да се он 
расклопи на саставне делове, пренесе и поново постави на Богородичиној 
катедрали у Дижону. То је наредне године и било учињено, како тврди 
хроничар Жан Фроасар.23 Механичка људска фигура на овом часовни-
ку, прозвана jacquemart, постала је не само симбол Дижона, већ и општи 
назив за аутоматоне на другим јавним часовницима западноевропских 
градова.

Чак и уколико узмемо у обзир да је ова механичка фигура у људ-
ском обличју, пре него што је са часовником приспела у Дижон, претход-
но била у Кортријку, нема сумње да је у време када је монах Лазар израдио 
сличан механизам, то била сасвим скорашња новина и одраз „последње 
моде” у изради сличних уређаја. Тек током XV века, људске фигуре које 
одбројавају часове постепено су постале карактеристично обележје дру-
гих часовника у Европи. Тако је у Дубровнику одлука да се на јавни ча-
совник поставе механичке фигуре (касније прозване „зеленци”) донета 
тек 1477. године.24 Управо овај детаљ, који сликовито показује колико је 

23 Jean Froissart, 370–371; Boudot 1836, 169, 174.
24 Fisković 1991 151–176.
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Лазарев часовник ишао у корак са временом, до сада је био занемарен, 
како у научним радовима, тако и у текстовима намењеним широј чита-
лачкој публици.

За разлику од Тројицког рукописа, Васкресењски летопис помиње 
да је Лазарев часовник био „са месецом”, однoсно, како поjедини истра-
живачи наслућују, да је показивао месечеве мене. Да је већ крајем XIV 
века таквих часовника било, посредно указује најстарији уређај овoг типа 
– велики часовник из Руана, постављен на звонику градске катедрале на-
кон што је она, после девет година рада, била довршена 1398 године.25 
Ипак, у случају навода Васкресењског летописца о Лазаревом изуму, не 
можемо бити сигурни да ли они сведоче о његовом изворном изгледу или 
можда указују на каснију „модернизацију” уређаја. При томе, сасвим је 
могуће да је на московском часовнику месец представљао само козметич-
ки детаљ.26 С обзиром да ни Тројицки летопис, ни други руски летописци, 
не помињу ово обележје часовника, питање остаје отворено. Оно што је, 
међутим, извесно јесте да наводи извора не пружају ни најмање назнаке 
за громопуцатељну тврдњу да је Лазарев часовник био заснован на хели-
оцентричном моделу света.

Не знамо, нити можемо да наслутимо, колико је дуго Лазарев часов-
ник радио. Казивања познијих руских летописаца о овом изуму, готово у 
потпуности се ослањају на речи Тројицког летописца (са изузетком већ 
поменутог детаља у Васкресењском тексту). Изум српског монаха, поста-
вљен у кнежевом двору иза тадашње Благовештењске цркве, свакако није 
више био у функцији крајем XVI и почетком XVII века, када се спомиње 
други часовник на Спаској или Фроловској кули московског Кремља. На 
овој кули, коју је крајем XV века подигао милански архитекта Пјетро Ан-
тонио Солари, старији часовник био је у трећој деценији XVII столећа за-
мењен новим и савременијим који је израдио Шкотланђанин Кристофер 
Галовеј.27

Лазарев подухват изискивао је замашна, али не и баснословна фи-
нансијска средства. Тројицки летописац говори о суми од 150 рубаља. 
Колико је тачно она износила, немогуће је прецизно рећи с обзиром да 
почетком XV века рубља није била новчана, већ тежинска јединица у 
сребру, која је, услед више монетарних реформи спроведених од стране 
московских великих кнежева, управо у ово време драстично изгубила на 
вредности.28 Ипак, ради поређења, може се поменути да је годишњи данак 

25 Britten 1922, 27; Désannaux 2010, 38-41.
26 Медведь 2012, 129–130.
27 Канн 1937, 7–8.
28 Кауфман 1910, 12-19; Спасский 1962, 69–70.
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који су Василијев отац Димитрије Донски (1359-1389), крајем своје вла-
давине и његов брат од стрица Владимир Андрејевич, заједно плаћали 
кановима Златне хорде, био знатно већи. Износио је 1280 рубаља.29

Знања о конструкцији механичких часовника у руским земљама су 
се постепено ширила. У Новгороду је 1436. године, по налогу архиеписко-
па Јевтимија, постројен часовник над његовим двором.30 У Пскову је „са-
мозвони часовник”, који је представљао поклон Јевтимијевог наследника, 
архиепископа Теофила, освануо четири деценије касније.31 Да ли су ови 
часовници били дела Лазаревих ученика које је он можда стекао у Мос-
кви, како сматрају поједини историчари,32 или је њихова конструкција 
уследила као последица блиских додира руског севера са скандинавским 
и балтичким земљама, још једно је питање на које је немогуће поуздано 
одговoрити.

*   *   *

Иако још увек у вазалном односу према Златној хорди, Москва је 
почетком XV века доживљавала политички и културни процват, преузев-
ши првенство над другим руским кнежевинама. Било је то доба када су у 
престоници великог кнеза Василија I живели и стварали чувени фрескос-
ликар Теофан Грк и његов најбољи и најпознатији ученик Андреј Рубљов. 
За разлику од ове двојице славних уметника, o њиховом савременику 
– монаху Лазару, творцу московског механичког часовника, веома мало 
знамо. Практично ништа што би се могло поуздано тврдити, осим тога да 
је био Србин, монах и да је недавно дошао са Свете Горе (или из „српске 
земље”, акo је веровати Никоновском летописцу). 

Такође, не знамо где је Лазар изучио своју вештину, нити како се он 
обрео у Москви. Да ли је дошао као избеглица у време када је Света Гора 
већ била изложена турским најездама, или је његова слава као умешног 
мајстора одјекнула све до далеког московског владара који га је позвао у 
своју престоницу, може се само нагађати. Тек, из сачуваног изворног ма-
теријала, очигледно je да често понављана тврдња о Лазаревом пореклу из 
Призрена нема никакво упориште и да представља још једно произвољно 
домишљање везано за овог српског мајстора.

29 Горски 2000, 108-109; Турилов 2009, 89, н. 38; cf. Миргалеев 2003, 64.
30 ПСРЛ, III, 418.
31 Лабутина 1985, 114; Williams 1986, 71.
32 Святский 1961, 104.
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Не само да ништа о Лазаревом животу пре његовог доласка у Мос-
кву није познато, већ ни надимак „Хиландарац”, који му је приписан, нема 
чврсту подлогу у изворима. Он почива на логичној претпоставци да је Ла-
зар претходно био монах у српском светогорском манастиру. Међутим, не 
може се искључити ни могућност да је он боравио у некој другој монаш-
кој заједници на Атосу. Погодан кандидат би могао да буде руски мана-
стир Св. Пантелејмона који је одржавао блиске везе са српским земљама. 
Током друге половине XIV века овај манастир био је обилато дариван 
од српских владара и великаша, нарочито од припадника династије Ла-
заревића, уживајући знатне поседе у њиховој држави.33 Штавише, током 
овог времена у манастиру Св. Пантелејмона било је изразито приметно 
присуство српских монаха, а његов игуман је био чувени српски књи-
жевник инок Исаија.34 Можда би се управо тиме могла објаснити веза мо-
наха Лазара са Московском кнежевином. Ипак, и то је само претпоставка. 
Оно што је сигурно јесте да би овог мајстора, уместо „Лазар Хиландарац”, 
требало звати „Лазар Светогорац”, или просто „Лазар Србин”, како је и 
забележен у изворима.

Лазарев часовник постављен 1404. године35 у Москви, који је приву-
као велику пажњу савременика, отвара бројна питања на која, барем за 
сада, немамо одговора. Ипак, имајући у виду чињеницу да је овај свето-
горски монах био први српски часовничар познат по имену и уједно први 
мајстор који је са овим техничким проналаском упознао Русе, ни чуди 
што његово дело данас привлачи велику пажњу. Обавештење о Лазару 
Светогорцу из пострадалог Тројицког летописа представља живописно 
сведочанство српско-руских веза током позног средњег века, али и вре-
мена када су поједини српски мајстори и проналазачи били на далеко 
чувеном гласу. Управо због тога, важно је одвојити историјску истину о 
Лазару и његовом изуму од сензационалистичких тврдњи и заблуда без 
упоришта у изворима, што смо и настојали да учинимо на претходним 
страницама.

33 Јечменица 2014, 183–207.
34 Радојичић 1965, 281-282; Трифуновић 1980, 72–73.
35  Попут Тројицког рукописа, Васкресењски и Никоновски летописац дају обавештење о 

Лазару и његовом часовнику sub anno 6912. по византијској ери, тј. између 1. септембра 
1403. и 31. августа 1404. године. С обзиром да је у два познија летописа ово обавештење 
уметнуто између догађаја који су се одиграли током јуна 1404. године, завршетак кон-
струкције Лазаревог механичког часовника могао би се определити у исто време, cf. 
ПСРЛ, VIII, 76–77; ПСРЛ, XI, 190–191.
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Сл. 1. Лазар и његов часовник, минијатура из Великог илустрованог 

летописа Ивана IV Грозног. Прeузето из: ЛЛС, XII, 34.
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Aleksandar Uzelac

LAZAR THE ATHONITE – THE SERBIAN MONK AND CLOCKMAKER 
BETWEEN HISTORY AND MYTH

Th is article deals with the enigmatic Serbian monk Lazar, who in 1404, at the 
behest of Grand Prince Vasiliy I Dmitrievich of Moscow, cоnstructed fi rst known me-
chanical public clock in Russian lands. While Lazar and his invention were not un-
known in Serbian historiography, they were largely neglected and so far, they were 
usually presented as a mere historical curiosity. Although no proper historical research 
has been dedicated to the Athonite monk and his mechanical clock, in recent years 
they became an object of many pseudo-scientifi c papers, popular books and newspaper 
texts, leading to the emergence of many modern myths and misconceptions. 

Th e article provides a critical review of the source material preserved in the 
Russian chronicles of XV-XVII century related to Lazar and his mechanical clock, and 
aims to put their reports in the proper historical context. It is important to note that 
almost everything that is known about Lazar and his invention comes from an entry 
in now lost Troitskaya chronicle, composed at the beginning of the 15th century, with 
some dubious additional information preserved in 16th century Voskresenskaya and 
Nikonovskaya chronicle. Lazar and his clock were also depicted in a miniature from 
the Illustrated Chronicle of Emperor Ivan IV ‘the Terrible’, but this drawing is just an 
artistic representation and consequently, of no historical value. 

Furthermore, several myths surrounding Lazar and his mechanical clock were 
debunked in the article. Th ey include but are not limited to his alleged origin from 
the city of Prizren, statements that his clock worked for more than two centuries, and 
that Lazar was acquainted with heliocentric system a century before Nicolaus Coper-
nicus. Instead of now widespread nickname ‘the Hilandarian’ it is proposed that Lazar 
should be properly called ‘the Athonite’ or ‘the Serb’, as he is mentioned by the Russian 
chroniclers.

Key words: Lazar the Athonite (Lazar the Serb), Grand Prince Vasiliy I, Moscow, me-
chanical clocks, automatons (jacquemarts), Russian chronicles, Troitskaya chronicle
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CLASSIFICATION AND STRATIFICATION OF POPULATION IN 
THE OTTOMAN EMPIRE: SOCIAL AND CONFESSIONAL VIEW

Th is paper presents summing up of the author`s decades long researches 
on the subject of conversion to Islam, and consequently the classifi cation 
of population in the Ottoman Empire. It has the aim to present a base for 
further studies, giving the main characteristics of the social and confessional 
diversifi cation (as the author sees it) in the manner of synthesis. Th is does 
not mean that this is the „last word “on the subject, but just the ground and 
encouragement to proceed further on in enlightening of this very important 
issue.

Key words: Population Studies, Ottoman Empire, Social Diversifi cation, Confessional 
Diversifi cation, Conversion to Islam

With the proclamation of Islam in the 7th century, the ultimate truth ac-
cording to the Muslim doctrine, the whole world, has been imaginarily divided 
into two parts: dar-ul-islamand dar-ul-harb; dar-ul-islambeing “the Abode of 
Islam“ and dar-ul-harb, “the Abode of War“, which should ultimately encom-
pass all the lands and regions. In that idealistic perspective the whole world 
should be ruled by the Muslims. By the same doctrine, the population was di-
vided into Muslims, dhimmis (protected citizens) and harbis (population of the 
“Abode of War“), and it was proposed that all harbis should become Muslims.1 
Th erefore being Empire where Islam was the offi  cial confession, the explained 
classifi cation has been obtained in the Ottoman Empire, as well.

1 For more details, see: Faroqhi 2004, 2-3; Also see: Танасковић, 20193.
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However, this doctrine was not possible to accomplish in practice. Th us, 
the category of dhimmis, mentioned in the Qur’an2, was introduced. It meant 
that all followers of the monotheistic religions had the state protection and 
freedom in practicing their own religion, as long as they obeyed the rules which 
were proclaimed for them particularly, i.e. while they were the loyal subjects 
of the Muslim ruler, paid proscribed taxes and were attentive to the feelings of 
the “true believers“.3

Th e fi rst document mentioning the Muslim view of protection of dhim-
mis was the contract given by Prophet Muhammad to the population of the 
town of Najran, in the southern part of the Arabian Peninsula. Th e document 
is dated 630 A.D. and states that Prophet Muhammad, although being master 
of the population of Najran and their property, benevolently decided to leave 
their belongings to them, defi ning the amount of the tax that should be paid 
by their community.4 

Th e earliest limitations in the rules that dhimmis should follow, were 
proclaimed by the document of disputable authenticity, but nevertheless an 
undisputable witness of its own epoch, which is widely known as the “Pact of 
Umar“ (whose authorship was wrongly linked with the second “Rightly Guid-

2  In the Qur’an the followers of Judaism, Christianity, as well as the followers of St. John the 
Baptist, and later Persian Zoroastrians obtained the dhimmi (protected) status. Th ey are also 
known as “people of the Book“ (ahl al-kitāb in Arabic). More details: Tanasković 1993, 159-
175. Also see: Miljković 2017, 331-351.

3 Васић 2005; Танасковић, Ислам на Балкану, 1992; Танасковић, 2010b; Krstić 2011.
4 Танасковић 2008.
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ed“ Caliph, who was the head of the “Rashidun Caliphate“ from 634–644); the 
real author of this Pact is Umayyad Caliph Umar Ibn Abel Aziz, who headed 
the Umayyad Caliphate in the period from 717 to 720. Th e same or similar 
restrictions would be applied in the later period, on a smaller or a larger scale, 
depending on the historical circumstances. As the times became harder, the 
restrictions on dhimmis grew harsher, since they were always regarded as a guilt 
part for the bad conditions in the state or society.5

Along with the Arab expansion out of the borders of the Arabian Penin-
sula, in 7th century, started the process of conversion to Islam.

Th e conversion to Islam has begun with the fi rst revelation to Prophet 
Muhammad by the Archangel Gabriel at the beginning of the 7th century A.C. 
Th e fi rst Muslims were rare Muhammad`s followers from Mecca, with some 
exceptions, members of the low social classes. By the time of his death in 632, 
the population of the whole Arabian Peninsula had converted to Islam. Th e 
process continued with the conquest of the  Byzantine and Sassanid territories 
in Western and Middle Asia. Although it might seem from the historical per-
spective that this process was fast one, it was not the case. Population of some 
of the conquered territories converted faster, some other slower, and the third 
ones did not convert at all. For example, in the ex-Byzantine province of Syria, 
the process of converting into Islam was rather a fast one, since the Aramaic 
population (being of Semitic origin) accepted the new faith with great enthu-
siasm. Th e new proclaimed religion was much closer to their way of thinking 
than the strict Christian Orthodoxy of the Byzantine Empire.6

On the other hand, the conversion to Islam in Persia was the process that 
lasted almost three centuries. It can be said that the whole Persian territory was 
converted into Islam by the end of the 10th century. However, since the popu-
lation of Persia was mainly Zoroastrian, the followers of Zarathustra were also 
proclaimed dhimmis, „People of the Book“, although the Zoroastrianism was 
not monotheist religion such as Judaism and Christianity. However, that was 
the only solution. Th e Zoroastrians were numerous and it was not only impos-
sible but certainly unwise to convert all them by force. Th us, the were given the 
dhimmi status, and then process of conversion went slowly, being fi nished by 
the end of the 10th century.7

Th us, it can be concluded that the process of conversion to Islam had its 
three main aspects: voluntarily, forcibly and with self-contempt.8 Th e voluntary 
process had been present among the fi rst followers of Prophet Muhammad, 

5 For the „Pact of Umar“ see: D. Tanasković 1993, 161-162.
6 Оксфордска историја ислама, пр. Џон Еспозито 2002; Танасковић 2008.
7 See: Velajati, 2016, 80-85.
8 Танасковић 2010b.
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but later on it is diffi  cult to make a diff erence between voluntary conversion 
and conversion with self-contempt. Both ways were not made by force, but it 
could be discussed if the massive conversion along with the Arabic expansion 
was voluntary (meaning that the population really understand and accept the 
ideas and rules of the Islam) or with self-contempt to gain some economic or 
political advantage. As for the forcible conversion, it was present since the 7th 
century on, but not in that ratio that was thought in some historical works. For 
the nonbelievers (pagans) there were no option – Islam or sword. But the fol-
lowers of the earlier monotheistic religions, acknowledged by the Qur`an had 
the option. However, they were examples of forcible conversion even of the fol-
lowers of Judaism and Christianity.9 But it was usually the case in those Islamic 
states that were on the line of declination, with weak central government and 
deep down in nepotism and corruption. Th e „others“, the non-Muslims were 
the usual guilty part for all wrong in the state.

Along with the previously mentioned three possible ways of conversion, 
the conversion into Islam could have been followed by the process of accept-
ance of Arab language and identity (Arabisation), just the conversion without 
the Arabisation (the example of the Persians) and conversion and creation of 
the new nation as it was the case in some parts of the Balkans during and aft er 
the Ottoman rule.

9 On conversion by force, more to see: Миљковић 2004, 302-309.

Process of conversion to Islam

by free willself
contemptby force
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Th e usual division of the population in the Ottoman Empire was along 
the confessional and social, and not ethnic groups. Th us, as already explained, 
the main classifi cation was into Muslims, dhimmis and harbis(confessional 
one), according to the acceptance of the Contract from Najran and Pact of 
Umar, documents dated from the fi rst centuries of Islam, along with the Otto-
man social diversifi cation to asker and reaya.10

10  Hiti 1968; Иналџик 1974; Историја Османског царства пр. Робер Мантран 2002; Фотић 
2005.
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Asker meant soldier, but as a social group it had not encompassed the 
soldiers only. All those who had performed duties for the Ottoman state, mili-
tary, administrative or even of spiritual matter were a part of asker group. Th e 
highest echelons of asker could have been reached only by the Muslims, thus 
their social position was the best. In the Ottoman Empire there were no divi-
sion to the „old“ or „new“ Muslims, as it was previously in case of the Umayyad 
or Abbasid Caliphate for example. Since the Ottomans were considered by the 
descendants of the Prophet the „new“ Muslims, for them all Muslim were the 
same: those who had converted even one day before had the same position as 
those whose families had accepted Islam in the 7th century.11

Non-Muslim could have also been a part of the asker group, but if they 
did not convert, they could not reach the highest position in the State. Th ere 
were a lot of Balkan people, especially during the fi rst century of the Ottoman 
rule who performed duties for the Ottoman state and were considered a part 
of the asker class, without changing their religion.12

Although it is not widely known, there were the Muslim reaya as well. 
Since reaya had, in the time of the national awakening of the European coun-
tries that were under the Ottoman domination for centuries, became a syno-
nym for the subjugated position in the Ottoman society, the fact that the Mus-
lim could have also been reaya is easily omitted. However, the Muslim reaya 
was in better position than the non-Muslim one since they did not have to pay 
cizye (haraç), which was obligation of each non-Muslim citizen of the Empire.13

On the lowest level of the social pyramid was the non-Muslim reaya (et-
ymologically it is an Arabic word for herd).14 

Although the Ottoman legislation prescribed that each adult capable 
Christian male subject had to pay the tax called haraç (syn. cizye), that rule 
had not been applied equally in all parts of the Empire. In the European prov-
inces of the Ottoman Empire that particular tax was collected by the house-
holds, which infl uenced the increase of number of the extended families. Th is 
tax in fact had presented the symbol of reaya position, and was considered as 
a compensation for the reaya „passive position“ in the Muslim state.15 Th at 
really meant that they had had to pay the haraç, which was direct income of 
the ruler, and exchange they were guaranteed their confessional rights, as well 
as they had not been forced to join the Ottoman army. However, especially 
in the border regions some parts of the populations decided to join Ottoman 

11 Историја Османског царства пр. Робер Мантран 2002.
12 Zirojević 2003.
13 Hadžibegić 1966.
14 Zirojević 1995.
15 Hadžibegić 1966.
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military or auxiliary forces. In cases of less important duties (and therefore had 
become those above mentioned „categories with special fi scal status“and some 
tax benefi ts). In the beginning of the Ottoman rule in Rumelia they could have 
kept their own religion, but to reach higher military ranks the conversion to 
Islam was inevitable.  Th e position of the non-Muslim population of the Otto-
man Empire should be analysed according to the periodization of the Ottoman 
Empire itself – as circumstances in the Empire changed, the position of the 
non-Muslim population changed as well.16

 Although simplifi ed and considerably general, the above mentioned 
social division could be applied to the Balkan society as well. However, the 
fact that the social order of the diff erent provinces of the Empire, due to their 
specifi c geo-strategic position, was not completely similar has as its main 
consequence more complex social diversifi cation, diff erent from province to 
province. 

Th us, for example, the main classifi cation of the Serbian society in the 
second half of the 15th century was the division into three social groups: the 
reaya¸ the Wallach  population and the „categories with special fi scal status“, i.e. 
population that was exempted of some tax due to the specifi c service they hold. 
Th ose groups were more numerous in the border regions, while in the interior 
regions they were rare or non-existent. Th ose social characteristics and changes 
infl uenced the structure of the family as well.17

If we accept the standard periodization of the Ottoman Empire, proposed 
by H. Inalcik in his early works and then widely used and reused, the fi rst pe-
riod examined in the sense of this topic would be the Classical Age of the Em-
pire. Th e second is the Tanzimat Era, and the third the period aft er the Young 
Turk Revolution.18

Th e conversion to Islam was one of the most important occurrences, not 
only during the Ottoman times, but throughout the history of the various Is-
lamic states.

One of the most well-known examples of cohabitation of the followers of 
all three biggest monotheistic religions was the Emirate/Caliphate al-Andalus. 
Although some tensions were present there as well, especially reaction of the 
Christians to the mass conversion to Islam, this society has always been taken 

16 Miljković 1995; Miljković 2011b.
17 For more details see: Miljković 2011b, 129-142. 
18  Although in the last two decades several articles have appeared proposing the new periodiza-

tion of the Ottoman history, for this paper the “classical“one served better its function. Th e 
new periodization is yet to be discussed and valuated. For example, see: L. Darling, Another 
look at the periodization in Ottoman history, Th e Turkish Studies Association Journal, vol. 26, 
No. 2 (fall 2002), 19-28.
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as an example of rare solidarity and everyday living between the members of 
the diff erent congregations. Conversion to Islam was massive due to the better 
living opportunities, and because the Muslims were the social elite. However, 
there was the case of acceptance of all customs, tradition and even language of 
the Arabs, without the conversion to the Islam. Th ose people were called Mo-
zarabs (like the Arabs) and as far as known this is the unique case in the history 
of any Muslim state.19

Th e Ottoman military force in the Balkans had gained its full swing dur-
ing the fi rst years of the second rule of sultan Mehmed the Conqueror (1451-
1481). By the fall of Novo Brdo (1455), and then the capital of Smederevo in 
1459, the Serbian state had vanished from the historical stage, and its territory 
had become the integral part of the Ottoman Empire.20

Th e Ottomans, who had defi ned their state with two basic attributes: 
Islamic and military, had brought along the new administrative order, based 
primarily on the Islamic religious law, the sharia. Along with recognition of 
the tradition of the previously existed Islamic states (primarily the Abbasside 
Caliphate), the Ottoman rulers, especially Mehmed the Conqueror (1444-1445; 
1451-1481) and Suleyman the Lawgiver (1520-1566), well aware that the ad-
ministration in the newly conquered territories should be properly defi ned, but 
also aware of the limitations of the sharia law, had proclaimed the secular regu-
lations, qanuns. Th e qanuns diff ered from province to province of the Ottoman 
Empire, since they acknowledged the local characteristics of the regions. Some 
of the legal regulations of the conquered lands were incorporated in those reg-
ulations, as well.21 22

Th e Ottomans had accepted the hanefi  madhab, which has a reputation 
for putting greater emphasis on the role of reason and being more liberal than 
the other three schools. It entails the use of reason in the examination of Quran 
and Sunna, so as to extrapolate the judgments necessary for the implementa-
tion of Islam in a new environment.23

Th us, the Ottoman Empire had brought to the Balkans the new adminis-
trative and military order, as well as the new religion, but it had not automat-
ically destroyed all existing social relations and institutions. On the contrary, 
some of them were integrated in the Ottoman state model. As the result of such 
synthesis, the new cultural circle was created. Th at particular cultural circle, 

19 Hiti 1968; Хити 2004; Hurani 2016.
20 Zirojević, 1995.
21 For the Serbian territories also see: Миљковић - Крстић, 2009, 301-319.
22 Историја Османског царства пр.Робер Мантран 2002; Иналџик 1974.
23 Хити 2004; Танасковић 2008.
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present even today in the majority of the societies in the Balkans, has usually 
been defi ned as the „oriental cultural heritage“.
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Ема Миљковић

КЛАСИФИКАЦИЈА И СТРАТИФИКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 
У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ: СОЦИЈАЛНИ И 

КОНФЕСИОНАЛНИ ПОГЕД

Подела становништва у Османском царству може се посматрати у две 
равни: друштвеној и конфесионалној. Тако се, најшире гледано, становиштво 
Царства делило на аскер (војни слој) и рају (зависно становништво), као и на 
муслимане и немуслимане. Комбинацијом статуса из ове две групе добијала 
се друштвена пирамида Османског царства, на врху које су били муслимани 
припадници аскера а на дну немуслиманска раја. Уско повезано са овим питањем 
је и питање исламизације, тј. узрока и начина прихватања вере владајуће класе. 
Иако стање адекватних и релевантних извора не дозвољава одговор на кључно 
питање којим се наука бави од почетака критичке оријенталистике, а то је да ли 
је исламизација била присилна или добровољна, аутор је у овом раду настојао да 
систематизује типове исламизације, као и њене последице.

Кључне речи: Студије становништва, Османско царство, друштвена 
диверзификација, конфесионална диверзификација, прелазак на ислам



Београдски историјски гласник X, 2019
Belgrade Historical Review X, 2019

101

UDC: 94:327(410:560)”1718/1720”(093.2)

341.7(410)”17”(093.2)

ID: 280771340

Rad primljen: 30. 04. 2019.

Rad prihvaćen: 23. 05. 2019.

Nikola Samardžić 
University in Belgrade, Faculty of Philosophy
Čika Ljubina 18-20, Belgrade
nsamardzic@f.bg.ac.rs

Marija Kocić
University in Belgrade, Faculty of Philosophy
Čika Ljubina 18-20, Belgrade
marija.kocic@f.bg.ac.rs

BRITAIN AND OTTOMAN EMPIRE DURING THE WAR 
OF THE QUADRUPLE ALLIANCE (1718–1720)*

Th e study focuses on relations between Britain and Ottoman Empire 
aft er the Utrecht and Rastatt treaties 1713-1714, as the outcome of the War 
of the Spanish Succession provided Britain with a more signifi cant presence 
in the Mediterranean. Th e Ottoman Empire was signifi cantly weakened aft er 
1718 Passarowitz peace agreement. British politics in the Ottoman Empire had 
to take into account increasingly complex relations with Russia, Austria, and 
in the Eastern Mediterranean. Britain paid particular attention to the Austrian 
takeover of Naples and Sicily, and new Spanish ambitions in Italy. It turned out 
that the peace treaties of 1713, 1714 and 1718 did not provide lasting peace and 
defi nitive divisions of territories. Th e War of the Quadruple Alliance 1718–1720 
began by Spanish attempts to recover territorial losses, and both Britain and 
Ottoman empire were interested in the events in Sicily, considered as one of the 
Mediterranean strategic points. Th e complex European relations that had been 
refl ected during the war made mutually interdependent a vast space connecting 
the eastern Mediterranean, the Atlantic, the Baltic and the Black Sea. Th e study 
is based on unpublished British papers.

Key words: Great Britain, Ottoman Empire, Spain, Russia, Poland, War of the 
Quadruple Alliance
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INTRODUCTION

Instanbul is remote, and British interests in the seventeenth century have 
been reduced to a basic trade. News from Istanbul traveled too long, and rarely 
referred to the immediate political and economic interests of London. Gov-
ernment decisions could not be directly implemented, in due course. London 
considered the Ottoman Empire as an autocratic state, however distant enough 
so any political cooperation was possible. England gradually penetrated the 
Levant and the Middle East, since the fi rst Ottoman capitulations agreed in 
1579. Th e Ottomans considered the need for trade with western and northern 
Europe as the ‘Muslim commercial retreat’, so the general commerce relied on 
Christians and Jews. Notwithstanding the wars of the seventeenth and early 
eighteenth centuries, Venice managed to maintain strong activities in the east-
ern Mediterranean. In their economic relations with the West the Ottomans 
were trying to suppress the Venetian infl uence and compensate the reluctance 
of Muslim traders to reside in the Christian world.1

Th e arrangements with the English Levant Company, from 1592, were 
regulated on the basis of those achieved with the French and the Dutch. Ot-
toman merchants seldom acted within corporations. Capitulations, the grants 
made by Sultans to Christian nations, were also both formally and practically 
unilateral because the Ottomans had no interest in sending offi  cial representa-
tives to the foreign states, like England, that lacked the Ottoman communities. 

Th e Levant Company was in the course of decline at the beginnings of 
the eighteen century, but still active and powerful. Moreover, other English 
merchants were resenting its monopolies. Th e Company reached its peak af-
ter the Cretan War (1645–1669) that exhausted Venice and brought territorial 
losses. Th e capitulations agreed in 1675 provided English traders with certain 
advantages over other European merchants. English commerce was based on 
export of English woolen cloth, exchanged for raw silk, on cotton, mohair yarn 
and goat hair, spices, drugs, coff ee and some silk and cotton textiles. Th e silk 
trade confronted the Levant Company with the East India Company, otherwise 
favored by the Parliament. Simultaneously fi erce competition appeared from 
the French encouraged by Colbert’s protectionism, and the political favor and 
infl uence at the Porte, culminating during the Great Turkish War 1683–1699, 
when France was acting again in the capacity of an Ottoman ally.2

Towards the end of the seventeenth century English businesses also suf-
fered from the occasional French attacks on English ships, as well as the Dutch. 

1 Laidlaw, 2010, 23.
2 Also see: Kocić, 2014 c, 40 and further.
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At the beginning of the eighteenth century the Levant Company management’s 
strongholds were reduced to Istanbul, Izmir and Aleppo.3

Aft er 1699, the general relations in southeastern Europe, the eastern 
Mediterranean and the Black Sea region have changed signifi cantly. Hanover-
ians were more interested in European aff airs, and introduced closer political 
and commercial alliances with Russia. Britain entered the western Mediterra-
nean while facing Austrian pressures in Italy. Austria established a new frontier 
with the Ottoman Empire and was more devoted in navigating the Danube 
and continuing the penetration into Southeastern Europe. Britain remained 
restrained in taking part in occasional hostilities of Russia or Austria against 
the Ottoman Empire, and needed to keep a sensitive balance while facing the 
fact that both Russia and the Ottoman Empire controlled overland routes to 
Persia and India.

More than direct involvement in major events, the relations with the Ot-
toman Empire took place through the aff airs of the British diplomatic mission. 
Th e British ambassadors to the Porte were in charge of maintaining tolerable 
and constructive relations in order to preserve the Levant British trade, to en-
sure the enforcement of the capitulations, and facilitate the commerce. Th eir 
political responsibility was to oppose French attempts to keep a dominant role 
at the Porte, as France, in relations with the Ottoman Empire, remained a single 
consistent partner for almost two centuries. Th e French attitude to the Porte, 
especially aft er the Franco–Ottoman alliance in the previous war (1683–1699), 
was that Britain and the Netherlands are the Ottoman enemies, allied to Aus-
tria and Venice.4

UNSOLVED DYNASTIC CONFLICTS AND A NEW WAR 
IN THE  MEDITERRANEAN

Ottoman policy was becoming more important from the British perspec-
tive as political relations in the Mediterranean substantially altered during the 
fi rst two decades of the eighteenth century. In the western Mediterranean, Brit-
ain seized Gibraltar in 1704 and Menorca in 1708, and took a partial control 
over Sicily. In the eastern Mediterranean, new circumstances were primarily 
marked by the Venetian decadence and the emergence of Austria. Austria was 
returning Italy into the focus of international relations. Britain showed a visible 
interest regarding the Austrian conquest of the Kingdom of Naples in 1707, 
during the Spanish succession war (1701–1714). Britain and Netherlands sup-

3 Laidlaw, 2010, 24.
4 Samardžić, 2011, 12-13.
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ported candidacy of Charles of Habsburg, the future Charles VI (1711–1740). 
Th e decline of Venice opened new opportunities for Britain in the Levant and 
the Middle East. Britain no longer considered Venice as a competitor in trade. 

Ending the Spanish Succession War, the Treaty of Utrecht 1713 an-
nounced the rise of Britain in European relations. Austria obtained Spanish 
Netherlands, Kingdom of Naples, Sardinia, and a part of the Duchy of Milan, 
compensating the loss of Spanish Habsburg inheritance, while Savoy obtained 
Sicily and parts of the Duchy of Milan. Th e peace agreement in Rastatt 1714 
confi rmed Austrian possessions in Flanders, Milan, Sardinia, Kingdom of Na-
ples and administration of Tuscany. British interests in the Mediterranean were 
accomplished thanks to the temporary state of disorder in Italy, and retreat of 
Spain and Turkey to the level of second–rate powers.

English diplomacy, together with the Dutch, was previously active in 
peace mediation between Turkey and the Holy League. Aft er the Glorious 
Revolution 1688–1689 William III and the Hanoverian Dynasty brought more 
interest in continental politics. Th e Spanish Succession War, and the follow-
ing peace agreements implementation, only temporarily restricted Britain in 
diplomatic initiatives with the Ottoman Porte. England and the Netherlands 
peculiarly sought to reduce the infl uence of France in continental relations 
and the Mediterranean, established through the alliance with Turkey. Th e re-
turn of the Whigs to power shortly aft er the election of George I (1714–1727) 
also infl uenced the role of Britain as a guarantor of the provisions of the Utre-
cht Treaty, and especially the rapprochement to France, from the beginning of 
1717, threatened the interests of Austria.5

From the end of the seventeenth century the Ottoman Empire was serious-
ly shaken by frequent changes on the throne and at the top of the government. 
Mehmed IV (1648–1687) was deposed in 1687 and Mustafa II (1695–1703) in 
1703. Only the sultan Ahmed III (1703–1730), who also came to power aft er 
the riots, managed to stabilize the state aff airs, prior to moving into new wars.6

Ottoman Empire was further weakened in confl icts with Russia and Po-
land. Th e Second Morean War 1714–1718 opened a new crisis in Southeastern 
Europe, especially when Austria became involved in 1716.7 Spanish pressures 
on Italy in 1717 forced Austria, highly interested in maintaining Italian posses-
sions, to accelerate peace negotiations with the Ottoman Empire.8

Th e growing interests of Britain with the Ottoman government also 
pawed the ways to distinct careers, as the British diplomats were leaving signif-

5 Kocić, 2014a, 170-173.
6 Коцић, 2013, 20-40.
7 Kocić, 2014b, 131-147.
8 Samardžić, 2011, 15.
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icant traces with their aff airs and, particularly, in their offi  cial and private pa-
pers. Valuable testimonies were left  by Edward Wortley Montagu (ambassador 
1716–1718), and his wife Mary.

Th e British idea of mediation in the 1718 peace talks was based on the 
previous experience of 1698–1699 negotiating in Karlowitz (when Porte had to 
give up the traditional stance on unilateral diplomacy).9 Britain even succeeded 
in taking on a more signifi cant role in the forthcoming negotiations. From the 
end of 1717 British ambassadors Robert Sutton (ambassador 1701–1716/18) 
and Abraham Stanyan (ambassador 1717–1730) participated in the fi rst peace 
communications between the Ottoman Empire and Austria.10 Montague re-
mained in Turkey, active despite the offi  cial recall. He was replaced by Stanyan. 
Sutton, who in the meantime gained insuffi  ciently clear competencies, being a 
“moderator”, also took a signifi cant role in the preparation of the peace confer-
ence. Robert Sutton participated in the Passarowitz negotiations in the harmo-
nization of the protocol and also the specifi c requirements from the Austrian 
and Turkish representatives, and insisted on giving more favorable conditions 
to Venice. Th e Passarowitz Treaty was concluded on 21 July 1718 between the 
Habsburg Monarchy and Venice with the Ottoman Empire on the other side. 
Aft er successful mediation Sutton returned to London.11

Appointed in October 1717, the ambassador Abraham Stanyan led the 
British aff airs in the Ottoman Empire from 1718 until 1730.12 Th e mediating 
roles of Britain and the Netherlands remained noticeable even aft er the con-
clusion of 1718 peace.13

9 Kocić – Samardžić, 2015, 15-30.
10  TNA, SP, 97/24, f. 151r, Vienna, 15 January 1718, Robert Sutton to the Secretary of State; 

TNA, SP, 97/24, f. 141r, Vienna, 17. December 1717, Robert Sutton to the Secretary of State. 
11  TNA, SP, 97/24, f. 264v, Passarowitz, 23 July 1718, Robert Sutton to the Stаte’s Secretary;TNA, 

SP, 97/24, f. 276r, Passarowitz, 22 August 1718, Robert Sutton to the Secretary of State; TNA, 
SP, 97/24, f. 302r,Vienna, 15 October 1718, Robert Sutton to the Secretary of State.

12  “My last |Letter|to You was of the 20thJuly with a Postscript of the 22d from the Grand Vizir’s 
Camp at Sophia, soon aft er which he told me there was no further Occasion of my Presence 
there, so that he would have me go to Constantinople, and if any Matter should arise which 
required my Interposition, he would give me Notice of it. Accordingly I left  his Camp in few days 
aft er, and have been here some time without having any Opportunity ‘till now of acquainting 
You with my Arrival here”; TNA, SP, 97/24, f. 308r-309r,Constantinople, 10/21 September 
1718, Abraham Stanyan to the Secretary of State.

13  “I have received from Cavag[lie]re Ruzzini, the Venetian Plenipotentiary at the late Congress, 
wherein the desired Us to represent some Matters to the Vizir, which We have accordingly done, 
and take that Occasion of sending Our Answer to him by Express to Belgrade, from whence 
it will be forwarded to M[yste]r de S[an]t Saphorin by the Post. Th at You may know what 
Cavag[lie]re Ruzzini desires of Us, I send You inclosed a Copy of Our Answer to him”; TNA, SP, 
97/24, f. 306r-307r, Constantinople, 19/30 November 1718, Abraham Stanyan to the Secre-
tary of State.
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A WAR THAT PROMOTED BRITAIN IN GENERAL 
EUROPEAN POLICIES

Further and widespread disturbances in international relations occurred 
shortly aft er the conclusion of the 1718 peace agreement. Britain declared war 
on Spain as the War of the Quadruple Alliance 1718–1720 began by Spanish at-
tempts to recover territorial losses, agreed by the 1713 Peace of Utrecht. Before 
the peace of 1718 France promised the Ottoman Empire to join Spain against 
Austria.14

Th e Utrecht Settlement was focused on France, however Britain faced 
new challenges from Russia and Spain on Baltic and Mediterranean. Russia and 
Spain even supported the Jacobites, a political movement in Great Britain and 
Ireland aimed to restore the House of Stuart to the thrones of England, Scot-
land, and Ireland, and the catholic restoration in Britain. On Mediterranean, 
Britain was endangered by the revival of French power and Spanish attempts 
to return to Italy at Austrian expense. Furthermore, France and Austria were 
discontent by the loss of Spanish heritage, but Britain had to count on France 
and Austria in order to oppose the restoration of Spanish rule in Italy.15

Italy was off ering the suitable inheritances for the children of Elizabeth 
Farnese, the second wife of Philip V of Spain. In 1717 the Spanish troops seized 
Habsburg Sardinia. Britain needed a broad European support on Mediterrane-
an. British mediation in 1718 peace talks counted on the benefi ts of Austrian 
successes in the war against the Ottoman Empire.16 “All this involved a widening 
of British diplomatic horizons. Of course, the connection between the northern 
and western balances had already been grasped by Marlborough; and the need 
to relieve the Emperor of the Turkish threat had been a consideration in London 
since the Nine Years War. Still, Britain had hitherto never really had a holistic 
eastern policy, designed to see issues in the round rather than in isolation. Th is 
was a function not so much of ignorance as of institutional blinkers, resulting 
from the division of foreign aff airs into a Northern and a Southern department. 
Th is was bad enough in the case of relations with France, where British statesmen 
were well aware of the ways in which Mediterranean and northern aff airs could 
interconnect. But it was critical in the case of Austria, Russia and Turkey, which 
were peripheral to both departments”.17

While facing the Spanish pressure on Italy, both Britain and Austria were 
momentarily powerless. Britain was engaged in the Baltic, and a broad military 

14 Samardžić, 2011, 23-24.
15 Simms 2009, 137-138.
16 Simms 2009, 137.
17 Simms 2009, 137.
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confl ict in the Mediterranean could compromise commercial traffi  c towards 
the Levant. Britain was fi nally forced to move against Spain aft er the Spanish 
invasion of Sicily, in July 1718. Th e famous writer Daniel Defoe warned that 
the Spanish conquest of Sicily will threaten the British position in the Mediter-
ranean: “Sicily, in such a hand, would be like a chain drawn across the mouth of 
the Levant Sea.” “Great Britain ... cannot acquiesce in letting Spain possess Sicily 
without giving up her trade to Turkey and the Gulph of Venice . . . to Gallipoli for 
oil, to Messina and Naples for silk; and in a word her whole commerce of the Med-
iterranean.” “How long shall we be able to carry on our navigation and commerce 
with our people in Jamaica, Barbados etc., if the naval strenght of Spain shall be 
suff ered to grow to such an immoderate and monstrous pitch?”18

Th e war between Britain and Spain was formally declared in December 
1718, and France declared the war on Spain in January 1719. Aft er successful 
beginning of French invasion of northern Spain, British diversions in Galicia, 
and the withdrawal from the British fl eet in the western Mediterranean, Spain 
backed a Jacobite invasion of Scotland in April 1719. Th e rebellion, howev-
er, failed and, isolated from all eff ective foreign support, Jacobites were fi nally 
defeated.

Spain was forced to sign a peace with the Quadruple Alliance at the 
beginning of 1720. Stopping Spain in Italy meant more power for Britain in 
the Baltic. British attack on the Spanish fl eet at Cape Passaro prevented a new 
Spanish attempt to spread the power in the Mediterranean. By doing so, Brit-
ain also protected the Ottoman Empire from the sea. Britain also preferred 
preemptive actions on the Baltic.

During the Quadruple Alliance war Britain began to confront Russian 
threats that in the Baltic and the Black sea. Previously England, then Britain, 
even assisted the development of Russian maritime power, supporting Euro-
pean ambitions of Peter the Great. In the capacity of the Whig pamphleteer 
Daniel Defoe warned in 1705, how the Russian example “may serve to remind 
us, how we once taught the French to build ships, till they are grown able to teach 
us how to use them”. While British interests in Turkey and Levant were driven 
by trade, Britain was facing a strategic challenge on the Baltic. “As the Swedish 
empire in the Baltic disintegrated and the Russians advanced into Estonia, Lat-
via, Finland and Mecklenburg, unease turned to alarm”. Britain still had to take 
care of its English merchants in Russia and Sweden endangered by the war and 
uncertainty.19

18 Simms 2009, 139.
19 Simms 2009, 142.
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Th e increasing attention to Russia was also related to the Ottoman Em-
pire. Th e Porte has demanded Russia to withdraw to withdraw troops from 
Poland.20 Aft er the death of Charles XII (1697–1718) on 30 November 1718, 
Russian emperor Peter I (1682/1689–1725) was seeking peace with Sweden. It 
was clear that the peace will enable new Russian pressures on Poland and the 
Black Sea. Still, Peter I was trying to calm the Ottoman Porte sending a diplo-
matic mission supposed to explain the Russian presence in Poland (in 1717, Pe-
ter I contributed to the agreement, which limited monarchical power, between 
Augustus II (as a King of Poland 1709 –1733) and the Sejm, and Poland became 
a subject to overwhelming Russian infl uence). Ambassador Stanyan was very 
interested in the content of the Russian-Turkish negotiations, kept strictly con-
fi dential. However, ambassador managed to learn that the Porte was concerned 
with a possible alliance between Austrian emperor Charles VI of and the Polish 
king Augustus II (“la nouvelle Alliance de Sang”). With this alliance, as it was 
assumed, Augustus II, former Elector of Saxony and elected King of Poland 
and Grand Duke of Lithuania, intended to provide his family with the inher-
itance of the Polish throne. Th e realization of that Alliance would be a potential 
threat to both Ottoman Empire and Russia. Th e Porte was alarmed by Austrian 
successes in Hungary and Italy, and even informed about the concerns of Prot-
estant electors in Germany about the growing Habsburg power.21 Th at is why 
Peter I expected the Porte to understand his intended intervention in Poland. 
Stanyan concluded that Russian intentions were directed also against Austria.22

Britain used its diplomatic position with the Porte to infl uence the resist-
ance to the Russian pressure on the Baltic, presenting the views of the barbaric 
behavior of Russian troops in Sweden. Stanyan even warned Russian ambassa-
dor Alexey Ivanovich Dashkov that peace will be possible only when Russian 
troops leave Sweden.23

Turkey was signifi cantly weakened aft er 1718 and the Grand Vizier 
Nevşehirli Damat Ibrahim Pasha (1718–1730) was not in the mood for new 
wars, although there were rumors of imminent hostilities with Venice. Tur-
key could only produce a certain instability supporting the Hungarian rebels 

20  TNA, SP, 97/24, f. 312r-314v, Constantinople, 16/27. March 1719, Abraham Stanyan to the 
Secretary of State.

21  Augustus II converted to Roman Catholicism in order to be eligible for election to the throne 
of the Polish–Lithuanian Commonwealth, in 1697. As Saxony had been a homeland of Ger-
man Protestantism the conversion shook the Protestant Europe.

22  TNA, SP, 97/24, f. 316r-320v; Constantinople, 22. July 1719. Copy of the letter which is Abra-
ham Stanyan in the summer 1719 send to the Louis-Pesmes de Saint-Saphorin, envoy of the 
Great Britain in Vienna.

23  TNA, SP, 97/24, f. 332, Constantinople, 22. December 1719/2. January1720, Abraham Stan-
yan to the Secretary of State. Also see: Коцић 2016, 87-102.
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against Austria. However Ferenc Rákóci lacked the assistance of France en-
gaged in the war against Spain, and in coalition with Austria.24 Th e certainty of 
a more lasting peace was confi rmed by the arrival of new Venetian and Austri-
an diplomatic missions.25

Th e opportunity to strike a balance in the Baltic has emerged aft er Charles 
XII of Sweden was killed in Norway, in December 1718, and was succeeded 
by his moderate sister Ulrica Eleonora (1718–1720). Th e Austro–Hanoverian 
treaty of January 1719, concluded by George in his capacity as the Elector only, 
not as King of England, resulted in the withdrawal of Russia from Poland, as 
the British navy intervened in south Baltic and isolated Mecklenburg as a Prus-
sian and, indirectly, Russian backbone in Germany. In a longer term, however, 
Prussia was seen as an obstacle to the Russian penetration in the Baltic. Britain 
furthermore futilely insisted that the Porte mediates in negotiations between 
Russia and Sweden,26 and even to establish a defensive alliance with Sweden.27

Th e Porte certainly was not pleased by the end of the War of the Quadru-
ple Alliance, concluded on 17 February 1720. Th e Hague Treaty provided that 
Spain join the Alliance, and contributed to the rapprochement between Spain 
and Austria.28 But the Ottoman Empire was neither ready for new confl icts. 
When sultan made public rejoycings for 20 days on Account of the circum-
cision of two of his sons, the Porte ranked diplomats according to the “in-
stant friendship” and jointly deployed the French ambassador with the Russian 
envoy, Dutch and British ambassadors, and the Austrian secretary with the 
Venice representative.29 Clearly powerless for any new military confrontation, 
the Ottoman Empire neither was inclined to relent under British pressure and 

24  Ferenc Rákóczi, the leader of the Hungarian uprising against the Habsburgs in 1703–1711, 
aft er the death of Louis XIV in 1715 accepted the invitation and moved to the Ottoman 
Empire in 1717. Aft er the 1718 peace his attempts to rise a separate Christian army against 
the Habsburgs was never under serious consideration by the Ottoman authorities. Stanyan 
compared the Hungarian rebels with the Jacobites, the 1719 Spanish-backed attempt to bring 
the exiled James Francis Edward Stuart to the British throne.

25  TNA, SP, 97/24, f. 326r-327v, Constantinople, 20 September/1 October 1719, Abraham Stan-
yan to the Secretary of State.

26  TNA, SP, 97/24, f. 334r, Constantinople, 18/29 January1721, Abraham Stanyan to the Secre-
tary of State.

27  TNA, SP, 97/24, f. 342r-346r, Constantinople, 2/13 March 1720, Abraham Stanyan to the 
Secretary of State.

28  TNA, SP, 97/24, f. 347r, Constantinople, 4/15 April 1720, Abraham Stanyan to the Secretary 
of State.

29  TNA, SP, 97/24, f. 371r-371v, Constantinople, 26 September /6 October 1720, Abraham Stan-
yan to the Secretary of State.
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confront Russia.30 Abraham Stanyan sent the agreement concluded on 16 No-
vember 1720 between Turkey and Russia, translated in Italian. Th e contract 
regulated Russian right to hold an ambassador with the Porte, Peter I’s right 
to keep his army in Poland during the following two months. Document also 
banned Cossacks from invading Crimea, and regulated the rights and obliga-
tions of traders, as well as religious issues.31

Aft er Poland was stabilized, Britain has concentrated on Austria from 
the perspective of Austrian infl uences in Germany and the Mediterranean, and 
the general relations of Catholicism and Protestantism. Th e experiences of the 
Th irty Years War reminded of the need to strike a new balance in order to 
preserve the 1648 Treaty of Westphalia with reliance on France and Sweden, 
as the hostilities between Sweden and Poland were ended in 1720 with British 
mediation. However, by the end of 1720 Britain could not succeed to isolate 
Russia from European aff airs. 

Th e Treaty of Th e Hague, signed on 17 February 1720, confi rmed the 
Utrecht peace provisions from 1713, and Philip V repeated his renunciation of 
the French throne and the claims to former French possessions in Italy. Em-
peror Charles VI renounced again his claims on the Spanish throne. Th e four 
year old Philip’s third son Charles of Spain (future Carlos III) was recognized 
as heir to the Duchies of Parma and Tuscany. Savoy and Austria exchanged 
Sicily for Sardinia.

CONCLUSION

During the Quadruple Alliance war Britain used its economic and dip-
lomatic strongholds in the Ottoman Empire in order to clearly consider the 
complexities of European relations, as the alliances and hostilities entered in 
dynamics of changes while any European power could not rely on previous his-
torical or institutional experience. For the fi rst time in history, clear and lasting 
political ties have been established between the European East and West, and 
also the Baltic and the Mediterranean. Britain restored alliances with Austria 
and Netherlands, while still restraining both Austrian continental pretensions, 
and the ones within the general relations of Catholicism and Protestantism. 
Britain was becoming more involved in Germany, and also used France to 
curb Spanish attempts in the Mediterranean. Despite its involvement in the 

30  TNA, SP, 97/24, f. 373r-375v, Constantinople, 26 September/7 October 1720, Abraham Stan-
yan to the Secretary of State.

31  TNA, SP, 97/24, f. 377r-378r, Constantinople, 20 December 1720; TNA, SP, 97/24, f. 379r-
381r, Constantinople, 16 November 1720, Abraham Stanyan to the Secretary of State. 
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Quadriple Alliance, France disrupted British pressures on Turkey to confront 
Russia. With the Porte, France stood fi rmly but somewhat reclusive protect-
ing the interests of Catholics on the Levant and the tradition of closeness 
to Turkey. 
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Никола Самарџић – Марија Коцић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ОСМАНСКО ЦАРСТВО ТОКОМ РАТА 
ЧЕТВОРОСТРУКОГ САВЕЗА (1718–1720)

Рат Четвороструког савеза претио је да ће пореметити тек успостављену 
равнотежу снага у европским односима након Рата за шпанско наслеђе. 
Британија је користила свој повољан положај на Порти како би утицала на 
односе на источном Медитерану, и из османске перспективе пратила промене на 
Балтику, у централној Европи, у Подунављу и Црном мору, пре свега забринута 
изласком Русије на Балтик и њеним односима са Шведском и Пољском. Порти 
је Британија постала нови ослонац док се суочавала са кризом својих утицаја 
на Медитерану, и британску дипломатску мисију уважавала, обично спремна на 
компромис. Током Рата четвороструког савеза Британија је користила економске 
и дипломатске утицаје у Османском царству како би јасније увиђала сложеност 
европских односа чије су трансформације постајале све убрзаније, тако да 
политичко и историјско искуство нису могли увек бити поуздан ослонац. Први 
пут у европској истрији успостављене су јасне и трајне политичке везе између 
Запада и Истока, и између Балтика и Медитерана. Британија је обновила алијансе 
са Аустријом и Низоземском, обуздавајући аустријске континенталне претензије, 
и оне које су се односиле на односе римокатоличанства и протестантизма. 
Британија је постајала и све ангажованија у Немачкој, и користила Француску 
против шпанских претензија на Медитерану.

Кључне речи: Велика Британија, Османско царство. Шпанија, Русија, Пољска, 
Рат четвороструког савеза.
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LAMBRO CAZZONI – A GREEK PIRATE AND 
A RUSSIAN PRIVATEER

Plundering in the waters around the Ionian islands and the Peloponnese 
was one of the biggest threats to sea trade routes, particularly during the wars 
that marked the last quarter of the 18th century. Barbary corsairs were among the 
biggest threats until the last decade of the century when they were superseded 
by French corsairs. During a short period of peace in 1792, Lambro Cazzoni, a 
Russian privateer who later became a pirate, was for a few months the biggest 
threat to trade . He made a huge impact with an Albanian crew that struck fear 
into the locals of the Peloponnese and surrounding islands. In his manifesto he 
explained his role as a Russian commander who was trying to keep the Greeks 
motivated to fi ght the Turks and that although he was betrayed by his superior, 
he still remained loyal to Empress Catherine II. Th e sources used in this research 
are reports of the British consul from Zakynthos, who was one of the most active 
European diplomats in the Ionian islands.

Key words: Lambro Cazzoni, Venice, Russia, Corfu, Ionian islands, piracy, privateers, 
trade.

With big changes taking place in Europe during and aft er the French 
Revolution, the Ionian islands were a peripheral part of the Mediterranean and 
Europe. Th ey remained important for securing merchant routes that led to-
wards the Eastern Mediterranean via Zakynthos; to the entrance of the Aegean 
Sea via Kythera and Antikythera; for securing the Otranto Straits via Corfu, 
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whose capital was one of the best fortifi ed towns in the Mediterranean, and 
same like Malta remained unconquered during Ottoman attacks in the 16th 
century. Maintaining a presence in these islands made Venice’s protection of 
its territories it held in eastern part of the Adriatic stronger, from the Albanian 
coast, via Dalmatia, all the way to Venice.

Merchant routes in Northern Europe and the Western Mediterranean 
were much more profi table than the waters where Venice’s infl uence was grad-
ually decreasing towards the end of the 18th century. Th is archipelago1 was 
the last important Venetian territory outside of the Adriatic Basin along with 
a few smaller fortresses in the Aegean. In the last quarter of the 18th century 
Serenissima was suff ering an economic crisis, in large part due to the American 
War of Independence that was transferred to the Mediterranean in the form of 
naval battles with Great Britain on one side, and other European powers led by 
France on the other. Venice was neutral in these battles, but war in the Mediter-
ranean two decades aft er the Seven Years’ War threatened the export of major 
products of the Ionian archipelago.2 Although the period until 1797 and the 
Treaty of Campo Formio, which sealed the destiny of the Venetian Republic, 
looked like a period of stagnation for the Ionian Islands, marked by permanent 
losses in the provveditore’s treasury,3 in comparison with later administrations 
that managed the economy of the Islands, Venetians were actually superior. No 
one came close to the skills and capabilities of Venetian offi  cers and adminis-
trators with regard to managing island aff airs. In the period from 1797 to 1815 
no other administrations4 were not capable of managing the economy of the 

1  Th e Ionian archipelago consists of the following islands (from north to south): Corfu, Paxi, 
Lefk ada, Kefalonia, Ithaca, Zakynthos and Kythera. Apart from them, the administrative space 
also includes smaller islands, as well as several important mainland towns.

2  Th e economy of the Ionian Islands depended on two monocultures: olives and vines. Olives 
and olive oil were the most important products of Corfu, Paxi and northern coastal towns. 
Zakynthos and Kefalonia were the most important vine exporters to Western and Northern 
Europe. Raisins from Zakynthos – Uve Passa or Corinth - were considered the best in the 
Mediterranean all the way up to the 20th century. Lefk ada, Ithaca and Kythera had no single 
dominant monoculture, but also depended on those two vital products: olive oil and raisins.

3 Dajc 2016, 184-204.
4  One specifi city of the Ionian archipelago was that it was the only place in the Mediterranean 

that changed fi ve diff erent administrative systems during the Napoleonic wars: 1. Th e period 
until 1797 was marked by Venice, and its presence in this area lasted with no disruptions since 
1389, except for Lefk ada and some mainland territories; 2. From 1797 to 1799 was the First 
French period; 3. Th e period from 1799 to 1806 was characterized by the formation of the 
Republic of the Seven United Islands, and that is the only instance of Turkish-Russian diarchy, 
something that was never to be repeated. Dubrovačka republika (the Republic of Ragusa) was 
taken as a model aft er which was formed the Republic of Ionian Islands; 4. From 1806 to 1810, 
i.e. 1814 was the second French period when the Ionian Islands, aft er the peace Treaty of Tilsit 
became French. Aft er 1810 Great Britain started their gradual conquering of the archipelago 
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archipelago without support from their homeland. Th ere was another reason 
for the costly maintenance of their (French, Russian, Turkish, British) presence 
on the islands and that was war. Th e costs of maintaining not only their fl eets, 
but thousands of mercenaries and bribing Ali Pasha, were very high.

Compared to Northern and Western Europe the Mediterranean resem-
bled sleepy outskirts, but even still, the clashes of European countries were 
mirrored in the waters surrounding the Ionian Islands. Th e increased interest 
for this part of Europe came because of the Greek Plan being pushed by the 
Empress Catherine the Great.5 Th e appearance of a Russian fl eet led by British 
naval offi  cers that became admirals “overnight” enabled Russia to make one of 
the greatest naval maneuvers and surprise the Turkish fl eet in Chesme Bay6, 
just a few hours of sailing from one of the most important towns – Smyrna. Th e 
appearance of Russians in the Mediterranean would not be possible without 
British support, as they didn’t allow the fl eet of France – the ally of Ottoman 
Empire – to sink Russian ships.7 Th e British enabled Russia to become one of 
the Mediterranean powers because of their interest to gain a privileged position 
in trade with Russia, especially in the Baltic basin that was more profi table than 
the Mediterranean, but also in the Black Sea basin, which aft er the Russian 
conquering of Crimea was under Russian infl uence.8 Th e Russian appearance 
in the waters of the Ionian Islands, Peloponnesus and the Aegean Sea left  a 
long-lasting impact on part of the Christian population. Th e initial exaltation 
and expectation that Russian ships would bring huge changes soon proved fu-
tile, but aft er that period came the obvious strengthening of commercial and 
economic links between Russia and the Ionian Islands.9 Th at connection was 
very long-lasting and it followed the maritime trade for generations. Some is-
lands like Kefalonia and Ithaca kept a very strong presence in Eastern Europe 
– infl uenced by Russia – through most of the 19th century. Th ese economic and 
commercial interests, as well as the military interest, proved very important for 
this research, since the strengthening of those links also enabled the appear-
ance of piracy on behalf of a new Mediterranean power.

that was completed only in 1814 with takeover of Corfu from the French; 5. From 1810 to 1864 
was the last period marked by British rule. It was already established in Zakynthos and the 
larger part of the archipelago in 1810, while in Corfu it took place only in 1814. It is important 
to note that at the beginning of the British period of rule, the Ionian Islands were administra-
tively linked with Malta, another important British territory in the Mediterranean.

5 Dajc 2016, 27-35.
6 Gundogdu 2012, 8-19.
7 Anderson, M. S. 1952, 148-162.
8 Dajc 2016, 28-31.
9 Ibid 242-251.
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Sea plundering at the Mediterranean Sea was as old as sea trade. During 
most of the Mediterranean’s history, the sea wasn’t very safe and most of the 
commercial routes were only safe if a military escort was present to protect 
commercial fl otilla. During the peak of Roman power one of their most signif-
icant achievements was to almost rid the seas of piracy. Still, Modern History 
had very developed sea reverie between not only European powers but also 
against Ottoman allies, among which the most powerful and long-lasting were 
the Berbers from North Africa. Although they are are known as privateers, 
their methods and business logic, as well as very wide maneuvering space, 
could also characterize them as pirates.10 Th ey were important for the Ionian 
islands as they were the largest constant threat for naval trade until the last 
decade of the 18th century11.

Th e role of Admiral Angelo Emo12, the last great strategist of Serenissima, 
is of great importance for the presence of piracy13 in the Eastern Mediterra-
nean, therefore also in the Ionian Islands in this period. Until 1793 and the 
outbreak of war between France and Britain, the biggest threat in the waters of 
the Ionian Islands were pirates from North Africa. Th at period was marked by 
the successful but unfi nished campaign of Admiral Angelo Emo who had a few 
successful campaigns against them. His moment of glory was in 1785 when he 
put the city of Tunis under siege, placing Barbary corsairs into a very desperate 
position. Aft er his sudden death at Malta in 1792, the Venetian position was 
only worsening. Th e only circumstances that limited the activities of the pirates 
and privateers from North Africa was the new war and the growing number 
of French privateers from 1793 onwards. Th e strengthening of the Berbers in 
these waters and later the French privateers bolstered other free sailors to enter 
the risky waters of piracy. Th e war lasted almost continuously from 1793 until 
1815, endangering commerce and encouraging smuggling. Th e key role in il-
legal trade activities was played by local citizens, who sought shelter in nearby 
Ottoman territories when they found themselves in danger.

Th e case of Lambro Cazzoni is very unique as he was active in the years 
when the Eastern Mediterranean was again becoming one of the major naval 
battlefi elds in European wars and just before the diff erent uprisings in the Bal-
kans marked the end of Ottoman rule and the development of national states. 

10 Elms 2009, 15-41. And Luis-Smit 1980, 61-76.
11  Merchant ships had to have Mediterranean Passes 25or Libra practica that would guarantee 

them safety in the case they encounter Berbers. TNA, PRO, FO 42/1, Consul Peter Sargent to 
Marquis of Carmathen, Zante 26th February 1787.

12 Miller 1903, 237.
13 Elms 2009, 15-41.
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Most likely he was a Greek from either the Ionian islands or the main-
land directly across them, who made a military career in the Russian navy aft er 
Admiral Orlov’s campaign and his presence in the Aegean and Ionian sea came 
to an end.14 He is fi rst mentioned in Foreign Offi  ce correspondence in a report 
from the British consul of Zakynthos, Spiridion Foresti, sent to the Secretary 
of State Lord Grenville on the 23rd of December, 1791. In that report Lamros is 
named as the subordinate to Russian general Tomara, who was supposed to be 
in the waters around Sicily in late fall – early winter of 1791. Spiridion Foresti, 
who had a very wide network of agents in the region, informed Lord Grenville 
that Lambro is at the small island of Calamos, very close to Ithaca.15 He report-
ed that he was plundering smaller merchant vessels.16

Although he had the title of colonel in the Russian army, British sources 
from the Foreign Offi  ce don’t provide too many details about his enrolment in 
the actual war that ended in early 1792. We could precisely divide his career in 
two periods: the fi rst during the war when his actions had the characteristics of 
a privateer and the second aft er the Treaty of Jassy when he was acting as a pi-
rate. Lambro took advantage of the situation as during the winter of 1791/1792 
most of the Venetian fl eet was under Admiral Emo in Malta, where they were 
gathering for the next attack on the Berbers.17 Th e actions of Lambro in the wa-
ters between the Ionian islands and Morea were also dangerous because of the 
spread of the plague that was prevalent in Morea during that period. Venice’s 
systemised use of lazarettos was an eff ective defense against its spread ,but it 
was easier for the disease to spread at some of the archipelago’s smaller islands 
since the Venetians didn’t have any way to stop Lambro’s activities, which in-
cluded the attacking of smaller vessels that were leaving Morea too.18 However, 
we could also claim that Lambro’s limited activities were also connected to 
the fact that the Plague was spreading across Corinth and north to Th essaly 
and Attica.19 Th ere aren’t many reports about pirates’ and privateers’ attacks on 

14 Dajc 2016, 258.
15  Th e island of Calamos / Kalamos is very well located, NE from Ithaca on the way to the islands 

of Lefk ada and Meganisi. It is also close to the mainland and harbor of Mytikas. Th e island has 
one big bay at the south side and a few more anchoring spors with good protection from wind 
from all sides, as it is shielded by the smaller island of Kastos on its south side.

16  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 23rd December 1791.

17  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 25the January 1792.

18  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 12th January 1792.

19  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary 
of State from Foreign Aff airs, Zante 23rd March 1792. 
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commercial ships during the early months of 1792, except that the end of the 
war could also be connected to very bad weather aff ecting the trade.20

In March 1792, Lambro was still very active in Russian service as reports 
from Zakynthos inform us that his squadron was still around Calamos – where 
he recruited 500 new people that were Albanians – and that the Greek vessel 
from Leghorn came with imperial dollars that were supposed to be given to 
Lambro, but also to General Tomara who was in Messina at that time.21 Th e 
presence of Albanians in his fl eet was signifi cant as Greeks from Morea were 
scared of them, as reports from Morea showed. We can only guess that along 
with this money transfer, the news of the end of the war between Russian and 
Turkey arrived too. Th at was a pivotal moment as aft erwards the actions of 
Lambro were pirate-like.

Lambro’s squadron tried to rob the citizens of Missolonghi in April, he 
threatened that he would attack them or block the port if they don’t pay him 
50.000 piastres and 15.000 pounds of bread. Th e citizens managed to defend 
themselves and Lambro was only able to raid a vessel from Hydra. What is 
interesting is that reports state that he had more than 1000 Albanian men. For 
the British consul at Zakynthos that is a fact for which he is reporting to White-
hall.22 In one more case that happened on the 19th of April in Zakynthos, it can 
be concluded that the Venetian authorities were very suspicious of Lambos’ 
activities as one of the boats from his squadron, polacca (a type of a light and 
quick sailing boat) with two masts, entered the port under a Russian fl ag and 
was laden with rice that was to be shipped to Constantinople. Th e crew from 
another commercial ship wanted to inspect the boat, but that hadn’t happened 
by the time this report was sent to London.23

Just a few weeks later, a new report from Spiridion Foresti informs us 
that the polacca tried to escape the port but failed as Venetian ships immedi-

20  In the reports of Spiridion Foresti from February and March we can learn that due to bad 
weather there were serious problems with their commercial ships and they couldn’t pass 
Morea. Some of these ships sought shelter in the bays of Morea, however this resulted in 
further plundering, which was possible due to the assistance of the Mavromichalis family, 
one of the most respected from the Mani region in current Peloponnese, who also had very 
prominent role during the Greek Revolution in 1820s. TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion 
Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State from Foreign Aff airs, Zante 7th February 
1792 and TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secre-
tary of State from Foreign Aff airs, Zante 2nd March 1792.

21  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 26thMarch 1792.

22  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 20th April 1792.

23  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 20th April 1792.
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ately opened fi re and killed 4 peopleand wounded 2 out of a total of 7 men on 
the deck.24

In May, Lambro’s squadron had a total of 14 diff erent ships, in late April 
or early May they were more active in the waters around Calamos, which re-
sulted in the raid of an imperial boat that was carrying goods from Tunisia. 
Lambro took all of its possessions. Th at act, as well as the one in the port of 
Zakynthos, are far closer to the acts of a pirate than those of a privateer.25

During May, Lambro’s squadron was terrorizing towns on the eastern 
coast of Morea by blocking that port and hence their food supply from over-
seas, which was crucial to them considering the plague in that region. His 
pirates’ methods proved successful. In the same report the consul informed 
Whitehall about a French frigate that temporarily captured a cutter belonging 
to Lambro’s squadron. In response, Lambro captured two French merchant ves-
sels in the waters between the Peloponnese and Kythira, and gave an ultimatum 
to the French vessel to set free his cutter if they wanted him to release their 
merchant ships.26

On the 7th of May, a Russian boat arrived in Zakynthos from Messina, 
sent by General Tomara with instructions for Lambro. Th at boat later reached 
Maina in the southern Peloponnese, where Lambro’s squadron was. On the 
21st of May another boat arrived in Zakynthos, this time from Corfu, carrying 
money for Lambro. Th e captain of that boat, Mr. Yarry, was surprised when he 
heard about the kind of adventures Lambro was involved in.27

In late May and early June, while Labros was sailing and plundered the 
coast of Morea, he was successfully reached by Captain Agnagnosti who was 
sent there by Mr Yarry. Lambro supposedly received money and instructions 
but from the reply he sent back we can see he was rather furious with the earlier 
visit of Tomara’s messenger, who most likely didn’t come with enough mon-
ey. In the same report Foresti is informing Whitehall that the French released 
Lambors’ boat and that the French merchants and their vessels were set free. 

24  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 7th May 1792.

25   In the same report British consul is informing Whitehall that that squadron is sailing along 
the Western coast of Peloponnese and that is a serious threat to merchant ships. TNA, PRO, 
FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State from For-
eign Aff airs, Zante 7th May 1792.

26  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 23rd May 1792.

27 Ibid.
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However, by the time he sent the report to the UK he noticed that two French 
frigates arrived in Zakynthos, possibly to fi nd Lambro.28

Th e manifesto Lambro sent back is the most important document we 
have from him. It was originally written in Greek and later translated into 
Italian. Th e British consul managed to send a copy of it to Whitehall. In the 
manifesto Lambro is states his importance to Russia, claiming that his success-
ful campaigns helped Russia in defeating the Turks. He names Prince Grigory 
Potemkin as the person who fi rst spotted his talent and gave him the mandate 
to be in command of a Russian fl eet in the Aegean. Th at his victories were 
oft en achieved without much help from Saint Petersburg and were considered 
miraculous, also had the eff ect of making e other Russian commanders jeal-
ous. He gathered a fl eet of 18 ships and made decisive victories that helped 
Russia in war. In the second part of his manifesto he blames General Tomara 
for sabotaging him and abandoning him,leaving him alone with 1500 fi ghters. 
He states that Tomara’s selfi sh interests are higher than the interests of Russian 
army and navy. Th e crucial moment of betrayal he felt was when Tomara didn’t 
even send him a penny. Because of all that, he will have to complain to Empress 
Catherine. As a result of Tomara’s acts, as well as those of other jealous superi-
ors that were stingy, he claims that the Greeks don’t feel that much attachment 
to Russia and that they won’t fi ght against the Turks anymore. Still, because of 
his skills and virtue he managed to gather a new army. Th is time he was fi ght-
ing without any superiors, but still under the Russian fl ag. He wanted to fi nish 
the fi ghts without betraying the Greeks as his superiors did. At the end of the 
letter he claims he was respecting the fl ag of all neutral ships and didn’t attack 
a single merchant ship under neutral fl ags. He signed the manifesto as Lambro 
Cazzioni and his Army.29

In the manifesto Lambro very wisely portrayed himself as the military 
commander, although he was already active as a pirate. He is stating that his 
new campaigns are nothing but a continuation of the previous war plans. Still, 
he continued to plunder merchant ships, and one of the most impudent moves 
was the attack on the French merchant ship next to the port of Nafplio. His 
squadron was active between Maina and the Argolis bay.30

28  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 10th June 1792. 

29  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 10th June 1792. the Manifesto was signed in middle May – Mese 
di Maggio 

30  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 13th June 1792.
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His actions were becoming unbearable for coastal towns, merchant routes 
and neighboring islands. Th is led to the joint action of Turkish fl eet, helped by 
French frigates and local Greeks from Maina (Mani) that didn’t want Lambro 
and his squadron to be in their neighborhood. In mid-June the joint fl eet at-
tacked Lambro, who didn’t manage to save himself by using the Russian fl ag. 
He set fi re to most of the ships while trying to escape as the battle was lost for 
Lambro and his men. Part of his army was destroyed while 700-800 Albanians 
managed to break through enemy lines and escape the battle. Th ey later went 
to Epirus on foot. Lambro managed to escape with a few of his associates.31 His 
career ended aft er that battle, as far available sources can show. Lambro arrived 
on the 27th of June to Zakynthos with just a few comrades where he stayed for 
a few days. Aft er he learned that the French boats are not close by, he managed 
to escape to Ithaca, where he stayed.32 Th e last document that mentions Lambro 
is from September 1792. It confi rms that he stayed at Ithaca, leaving us to only 
guess that he was maybe from that island or had family or comrades there . It 
is also important to notice that the Venetian authorities didn’t allow any of his 
men to settle in the Ionian islands.33

Th e case of privateer and pirate Lambro Cazzoni is important as he left  
a strong impression among his contemporaries but also managed to disrupt 
merchant routes during a short period of peace in the Ionian islands, the Pe-
loponnese and neighboring waters. His manifesto is also a great testimony to 
his own understanding of high politics and international ideas, combined with 
calls for a Greek uprising against the Turks. Still, all of that is just a cover for 
his private enterprise – piracy. Th at his crew was made up of Greeks, Albani-
ans and possibly Slavs is also one more proof of the international character of 
mercenaries in the Eastern Mediterranean.

Unpublished sources:

Public Record Offi  ce [Th e National Archive at Kew, Great Britain] (PRO) 
Foreign Offi  ce (FO)
42 – Ionian islands

31  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 27th June 1792.

32  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 9th July 1792. 

33  TNA, PRO, FO 42/1, Consul Spiridion Foresti to Lord Grenville, Principal Secretary of State 
from Foreign Aff airs, Zante 14th September 1792.
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Haris Dajč

LAMBRO KACONI – GRČKI PIRAT I RUSK I GUSAR

Gusarenje i piraterija su bile veoma rasprostranjene u vodama oko Pelopneza, 
Epira i Josnkih ostrva. U toku poslednjih decenija 18. veka mirnodopski periodi su 
bili sve ređi što je dovelo do porasta morskih razbojništava. Berberski gusari sa Severa 
Afrike su dugo vremena predstavljali najveću pretnju u ovim vodama. U toku poslednje 
decenije 18. veka i rata između Velike Britanije i Francuske, dve najnazačajnije pomor-
ske sile, primat u gusarenju prezuimaju Francuzi, međutim u kratkom periodu mira na 
Istočnom Mediteranu koji traje u toku 1792. ruski gusar Lambro Kaconi, koji je kasnije 
postao pirat, pretio je da ugrozi odnose Francuske i Rusije, kao i mir u Jašiju koji je Ru-
sija sklopila sa Turskom početkom 1792. Na osnovu izvora koji su nam dostupni pre-
ko britanskog konzula sa Zakintosa možemo rekonstruisati njegove aktivnosti u toku 
1792. kojim je ugrozio trgovačke rute u vodama oko Peloponeza. Sastav njegove posade 
koju velikim delom cine albanski najamnici i strah koji oni izazivaju na Peloponezu su 
nam vazni za pracenje strahova lokalnog stanovnista, koji se cesto podudaraju sa stra-
hovima ostrvljana. Manifesto koji je Lambro Kaconi ostavio je veoma važan dokument 
koji nam pruža uvid u način na koji je morski hazarder pravdao svoje postupke.

Ključne reči: Lambro Kaconi, Venecija, Rusija, Krf, Jonska ostrva, piraterija, gusari, 
trgovina
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BRITISH TRAVEL NARRATIVES ON THE BALKANS FROM 
THE 18th UNTIL THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 

AND THEIR PERCEPTION OF THE ETHNIC AND RELIGIOUS 
GROUPS WITHOUT THE NATION STATE*

From the eighteenth, throughout the nineteenth and well into the twentieth 
century British travellers constructed perception of various Balkan nations 
during the times of the struggle for their independence from the Ottoman 
Empire, and aft er they acquired it. Th e British travellers, who were infl uential 
opinion makers, employed their constructed perceptions in order to justify or 
discredit the goal of independence of a number of Slavic and Orthodox nations. 
Whilst there is a plethora of studies pertaining to the British perception of the 
Balkans, the studies regarding the perceptions of ethnic and religious groups 
of the European parts of the Ottoman Empire, which did not eventually create 
nation states out of the Empire, are rarer. Th is paper intends to investigate how 
the perception of other ‘people of the Ottoman Empire,’ which did not seek to, 
or did not succeed to carve an independent state out of the European parts of 
the Ottoman Empire for their ‘ethnicities’, infl uenced views of the British opinion 
makers regarding the aforementioned struggle, as well as to understand in what 
manner were members of such ethnicities perceived by the British visitors to 
the region.

Key words: British travellers, nineteenth century, Jews, Armenians, Vlachs, Roma

  Th e paper is the result of the research conducted within the project Modernization of the West-
ern Balkans 177009, fi nanced by the Ministry of Education, Science and Technological Devel-
opment of the Republic of Serbia.
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INTRODUCTION

In the past several decades, a vast scholarship has emerged on themes 
that research the construction of perception of various regions in Europe and 
their inhabitants, but most notably those of East and Southeast Europe. In fact, 
it is easily noticeable that the scholarship regarding creation of the perception 
of the so-called Balkan region surpasses by far the opus on any other European 
area. Th is is particularly the case with the perception of the region constructed 
by the British visitors in the region throughout the eighteen and the nineteenth 
century in the medium of the travel literature.1

It is almost superfl uous mentioning that the contemporary traveller was 
rarely only a traveller by nature, as a large number of visitors who left  narra-
tives of their visits and voyage were members of the diplomatic corps, military 
offi  cers, journalists, and their female companions, and also as their narratives 
constructed and disseminated a picture of a region in the most powerful Em-
pire of the time. Furthermore, their travel narratives constructed an opinion 
in a nation that boasted the strongest public opinion that was able to infl uence 
creation of the nation’s foreign policy. 2 In the same time as the Balkans slowly 
transformed itself from the passageway to destination for British visitors over 
the course of the nineteenth century, so emerged the notion among the trav-
ellers to choose a ‘pet nation,’ which goal for independence from the Ottoman 
Empire they championed.3 Finally, British perceptions of members of diff erent 
Balkan nations viewed either as being a facet of the European socio-cultural 
milieu, or archaic remnants of the Ottoman legacy, had a profound eff ect on 
relations of the British foreign policy. As it has been recognized the construc-
tion of the image of the inhabitants of the so-called Turkey-in-Europe, was 
preceded by the creation of the image of the Ottoman Empire and ‘the Turk’ 
and it transformation was continued alongside the previous, given that it had 
been the purpose of the visit of the European and also English travellers in 
prior centuries.

Th is paper intends to investigate how the perception of other ‘people of 
the Ottoman Empire,’ which did not seek to carve an independent state out 
of the European parts of the Ottoman Empire for their ‘ethnicities’ infl uenced 
views of the British opinion makers regarding the aforementioned struggle, as 
well as to understand in what manner were members of such ethnicities per-
ceived by the British visitors to the region.

1  Some of the most well-known studies: Todorova 1999; Fleming 2000; Hammond 2004; Ham-
mond 2010 and many others.

2 Said 1993, 22.
3 Todorova 1999, 82.
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THE EIGHTEENTH CENTURY

As early as the second decade of the eighteenth century, the famous fe-
male traveller to various parts of the Ottoman Empire, of which the majority 
were still its integral parts, Lady Mary Wortley Montagu, wife of the contempo-
rary British ambassador to the Porte, left  mentions of ethnicities and religious 
groups, which did not nation state that would in the course of hte next century 
acquire various levels of independence. In her Embassy Letters, mentions Jewish 
population of the Ottoman Empire, more exactly the inhabitants of Istanbul.

Mary Wortley Montagu off ers her readership description of the Jewish 
population of Istanbul as a digression from her recounting of the Istanbul ex-
change, thus thematically linking Jewish minority, consciously or unconscious-
ly, to the commerce, trade, and fi nance, areas that were in their expertise, but 
which has also emerged through times as a typical stereotype. Lady Montague’s 
narrative in this instance is limited to one paragraph and yet represents her 
most comprehensive description of Jewish population of the Ottoman Empire, 
save for lone references that serve as comparisons or points of reference for her 
readership unaccustomed to various aspects of the Ottoman realities.

Having taken a walk through Istanbul in her famous disguise, which has 
been employed in the majority of studies on travel writing and imperialism, 
Lady Montagu came to conclusion that the richest tradesmen belonged to the 
Jewish community. However, she did not stop at the simple observation, but 
connected it to “incredible power” she assumed they held, which were facili-
tated by privileges that exceeded those of the ‘Turks’. Demonstrating her lack 
of understanding the Ottoman system, she concluded that it was due to having 
“their own laws”. Lady Montagu’s judgment evolves to encompass not only the 
aforementioned assumed legal possibilities, but also the assumption on the ‘na-
ture’ of members of Jewish millet of Istanbul. Namely, Lady Montagu describes 
the rich Jewish traders of Istanbul as “a people who never fail to make use of the 
smallest advantages,” and who “have found the secret of making themselves so 
necessary,”4 successfully painting an image of skilled manipulators, who made 
themselves indispensable and not only in matter of business, but also in private 
aff airs of the families they serve. Th is judgment of hers is caused by the occa-
sion that their services were required in the well-to-do Ottoman household of 
Istanbul, where they served in a function which she terms “home d’aff airs,” a 
description that further accentuates Lady Montague’s preconception. Finally, 
Lady Montagu emphasizes that even Western European, supposedly Christian, 
traders are forced to trust their aff airs to their negotiation, nothing of trade 

4 Montagu 1861, 321-322.
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being managed without them, and the meanest among them is too important 
to be disobliged, since the whole body take care of his interests with as much 
vigour as they would those of the most considerable of then’ members.5 Th e 
ambassador’s wife, fi nishes her narrative on the Jewish commercial population 
of Istanbul with the remark that “this copious subject” sidetracked her from 
off ering description of the initial object – the Exchange of Istanbul.6

THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

British travel writing on the Balkans made in the fi rst half of the nine-
teenth century testifi es of sporadic mentions of peoples that did not carve a 
nation stae out of the parts of the European parts of the Ottoman Empire over 
the course of the nineteenth century. Another female traveller, who off ered 
multiple mentions of them, was Miss Julia Pardoe, during her visit to the Ot-
toman Empire, and most notably Istanbul with her father in 1836. Miss Pardoe 
travelled also across the Balkans, visiting its places on the way (e.g. Belgrade). 

Julia Pardoe, similarly to Lady Montague restrained her narrative to the 
Jewish population of Istanbul. Th is, however, does not mean that mentions of 
other ethnicities inhabiting, mainly, Istanbul, were completely missing from 
her travel narrative; they were mentioned, but these references did not evolve 
into a meaningful account. Instead they served as method by which Miss Par-
doe described vibrant nature of the Ottoman capital: 

“(…) an Empire, peopled by the gathering of many nations—the state-
ly Turk — the serious Armenian—the wily Jew —the keen-eyed Greek—the 
graceful Circassian—the desert- loving Tartar—the roving Arab — the moun-
tain- born son of Caucasus — the voluptuous Persian—the Indian Dervish, 
and the thoughtful Frank— each clad in the garb, and speaking the language 
of his people; suffi  ce to weave a web of tints too various and too brilliant to be 
wrought into the dull and common-place pattern of every-day existence”.7 

Whilst this may be the most poetic instance, it was not the only one in 
Pardoe’s Th e City of the Sultan, which employs superfi cial references as a meth-
od of amassing; thus she off ers her readership “the pale, bent, submissive-look-
ing Jew,” “the green-turbaned Emir,” and “the grave and solemn Hadje,” “the 
bustling Frank was striding along, jostling alike the serious Armenian, “ the 
tall, strong-limbed, Circassian,” and “the bustling and noisy Greek,…”8 

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Pardoe 1845, 107.
8 Ibid, 124.
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As it is possible to deduce from the abovementioned description, Miss 
Pardoe, unlike Lady Montague, did not contain overall prejudicial phrases. 
Th us, Miss Pardoe mentions fi nancial situation of a number of Jewish pop-
ulation of Istanbul in the same descriptive manner that permeates the narra-
tive. Granted, Miss Pardoe talks about a less fortunate Jews stating only that 
they dwell “the ancient Palace of Constantine, vulgarly named the Palace of 
Belisarius,” which renders it “is impossible to visit this curious ruin with any 
pleasure.” Her displeasure with the situation is visible in as much that the young 
unmarried female traveller expresses obsession of puritan society with clean-
liness in her comment on the state of livelihood of “the needy Jews, who have 
established within its walls a species of pauper barrack, redolent of fi lth.”9 Re-
gardless of lack of the expressed compassion, the comment contains concern 
with the poor, a characteristic evident for the middle class in Britain that was 
increasingly gaining its importance in the British society during the nineteenth 
century. As it is apparent, the mention is an off shoot of the depiction of an 
ancient Byzantine monument, rather than serving as a political analysis of one 
of the ethnicities constituting the Ottoman Empire.

Th e longest description of the Jewish population in Julia Pardoe’s book 
Th e City of the Sultan is also the only one where prejudices of her social circle 
against the Jews become visible. Yet, even there, they are tempered through 
hypocritical sentiment of pity. Julia Pardoe describes at length a Turkish play 
acted outdoors, in which Jewish characters are portrayed by the very members 
of the Jewish community. Th e act of the play shows a group of “Mussulmans” 
that mistreat an elderly Jew, despite his deference to them. Th ey place him in a 
swing, despite his terror and pleas, and proceed to amuse themselves with the 
old man’s fright until the swing fails beneath him and he dies as the result of a 
head injury caused by the broken swing. Th e dead member of Jewish commu-
nity was then raised by the fellow Jews, and conveyed away to burial. Th e next 
scene shows the burial procession, which is interrupted by the lack of respect 
for the Jewish burial ‘superstitions’ by a number of men of other creeds.

It is in these descriptions that Miss Pardoe fi nds that the Jewish com-
munity is humiliated not only by the Ottomans Muslims but also by their own 
superstition and what features of their religion that she understand as being a 
failing features of Judaism. Th us, on one hand, she fi nds it a “disgusting scene” 
that the actors were “actually Jews, selected from the very dregs of the people, 
and compelled to exhibit the degradation of their social state for the amuse-
ment of their task-masters.” On the other hand, the “wretched and revolting 
superstition” that consider the corpse so contaminated by the contact (with 

9 Ibid, 419.
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members of other religions who did nto want to diff er to their beliefs) as to be 
without the pale of salvation” and thus abandoned to “the mercies of the local 
authorities” was in collision with Parodoe’s both Christian puritan belief and 
English middle-class sensibilities. Yet, unlike Lady Montague a century earlier, 
Miss Pardoe does not refer to a favourable position of Jewish community by 
the Ottoman ruling elite, but of a diametrically opposite situation – “hateful 
exhibition” that excited disgust in her.10

However, both accounts so far talked of the ethnicities that were posi-
tioned in Istanbul. In the forties of the nineteenth century, a British acting 
consul-general to Belgrade, which was then the capital of the semi-autonomous 
Serbian Principality, travelled throughout parts of Serbia that were liberated 
as well as through other Balkan parts of the Ottoman Empire. In narrative on 
Serbia as the youngest member of Europe, Andrew Archibald Paton off ered 
very brief mentions of Jewish population. Namely, the British diplomat en-
countered “an old Jew” on the board of a ship at Widdin in Bulgaria, which was 
then still integral part of the Ottoman Empire. When they disembarked in the 
tow, the British diplomat accompanied him to a house where he encounters a 
group of Sephardim Jews, who traded in ‘Castilian’ – Ladino, which he rather 
undiplomatically termed “most villainous Castilian”. Th e scoundrel appearance 
was enriched by the diplomat’s colourful description of their clothes: “fi lthy and 
shabby dress,” and their physical appearance: “a broad-lipped (...)with German 
mütze” yet “in oriental costume”, talked to him in “guttural voice” in a lan-
guage that the ambassador was not able to recognize as English. Not unlike 
many of the travellers of the time, Paton employed prism of dress and physical 
appearance to construct a more or less favourable image of an ethnicity of the 
Balkans.11

It should be note that it is in this period that the British travellers started 
noticing and commented, albeit briefl y of members of other ethnic commu-
nities in the Balkans, apart from the Jews, which will not create nation states. 
Th us, Paton mentions Roma population of Serbia, and notices that they were 
both Christians and Muslims. Paton’s brief sketch is rather favourable, as he 
approves of their bravery in the First Serbian Uprising led by Karađorđe against 
he Turks. He sees them semi-integrated in the Serbia society, as he retells how 
he fi nds both “Gipsies and Servian peasants” sitting together in a large circle. 
He further points out at their semi-political independence, which is viewed in 
living under their own responsible chief and dealing in horse trade. Nonethe-
less, Paton attempted to build a favourable image of Roma population of Serbia 

10 Ibid, 464-468
11 Paton 1845, 83
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by accentuated their physical appearance “their traits being fi ner than those of 
the Servian peasantry.”12

THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Th e second half of the nineteenth century gradually brought the change 
into the construction of the perception of the ethnicities inhabiting both the 
Ottoman Empire and its various semi-autonomous principalities in as much 
that the references started more frequently to include a larger variety of ethnic 
and religious groups. However, these references remained of incidental charac-
ter and rarely off er a more comprehensive understanding of their political and 
social position, as well as their possibilities in the future in both integral and 
autonomous parts of the Ottoman Empire.

Travelling in 1850 through the European Turkey, Edmund Spencer made 
a very brief remark on the Spanish Jews of Bittoglia, of which he heard that they 
were “very wealthy, and to enjoy certain privileges granted them.”13 Spencer 
further mentions other ethnicities such as “Armenians, Zinzars, and Greeks,” 
with which Sphardim Jews “engross the entire trade of the town.” As of other 
inhabitants, Spencer numbers “hundred Osmanli and Arnouts.”14

In his other travel narrative from 1866 which was titled Travels in France 
and Germany in 1868, Spncer includes travels thought the Balkan region as 
well. Referring to his rambling through Serbian countryside outside of the 
town of Jagodina, he remarks on a brief encounter with a band of “Gypsies” 
during an upcoming fi erce storm. However, the reference serves only as a back-
drop for description of his manly adventuours through equally manly Balkan 
lands; their “fi erce bright dark eyes” and dangerous “look of the long black 
handled dagger that both men and women carried in the girdle which confi ne 
their long sweeping garments” served only to accentuate imagined danger he 
had faced, only to be turned into a warmest welcome that he experience by the 
fi erce-looking population in a wild lands.15

Th e most comprehensive narrative from the sixties of the nineteenth cen-
tury, which demonstrates curiosity to understand living conditions as well as 
social circumstances of various ethnicities in European parts of the Ottoman 
Empire, comes from two famous British female travellers, Miss Irby and Miss 
Mackenzie in their work Travels in Slavonic Provinces of Turkey in Europe. 

12 Ibid.
13 Spencer 1851, 59.
14 Ibid.
15 Spencer 1866, 199-200.
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Th e account of their travel was later re-published in 1877 aft er the Bosnian 
Uprising and the so-called Bulgarian Horrors. Th eir travel accounts, in which 
they advised for the independence of Christian Slavonic nations of the Europe 
Turkey from the Ottoman rule, were praised by liberal W. E. Gladstone and 
were translated by Serbian politician and diplomat Čedomilj Mijatović.16

Th e two Victorian ladies did not stop and writing on Slavonic nations, but 
also off ered accounts on Jews, Vlachs and Greeks from Sarajevo, Th essaloniki, 
Monastir and Skoplje.

Whilst their account on the population of the Sephardim Jews of Sarajevo 
is linked mostly to the atrocities committed against the Christian Orthodox 
population, the accounts on Jews of other areas are more concerned with their 
own organization in the town in question as well as their social infl uence. Miss 
Irby and Mackenzie remarked on “a complete clearing out of the Serb people 
of Bosnia,” and full licence is given to the Bashibazouks and Gipsies, to the 
Catholics and the Jews ;(…) to kill or do any violence to a Bosnian Serb, or to 
take away his property…”17

Th is is preceded by an account which reports of the standing of the com-
munity itself – which is “very prosperous,” having become rich only recently 
in previous decades, is well-organized, as it cares for its less fortunate mem-
bers, and is relatively educated, since it has only boys’ school - as well as of the 
individuals – who are sometimes “miserably degraded” in lack of cleanliness, 
“small of stature and undersized”, and seemed to be held in distant past by a 
language that is widely not understood anymore. P.18 Th eir account on Jewish 
population of Th essaloniki as in the year 1863 is the most comprehensive one 
and is part of analysis of the city which according to them is “strange medley of 
antipathetic races”, “Bulgarian, and ethnographically Jewish” with “out of about 
60,000 inhabitants some 40,000” being Sephardim Jews.18

Th e account comments on their wealth being in proportion to their larg-
est numbers, but also diff erentiates between the upper, middle and the lower 
classes of Sephardim Jews of the city. Th e social status is not the only element 
in the construction of their image, as physical appearance and dress is also 
employed. Furthermore, Miss Irby and Mackenzie use these elements to render 
them appearing European and acceptable to their readership. Th us, the Jews of 
Th essaloniki who had arrived from Spain are “handsome, (…) auburn-haired, 
and their women oft en delicate, and even fair.” In fact their beauty exceeds that 
of Modern Greek women, who seemed to be an utter disappointment to two 

16 MacKenzie – Irby 1867; MacKenzie - Irby, Adeline 1877; Mekenzi - Irbi 1868).
17 MacKenzie - Irby 1877, 32.
18 Ibid, 56.
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Victorian ladies, who placed them at the very bottom of the ‘beauty ladder’ of 
the region “the modern Greek woman falls short alike of the soft ness and fi re 
of the Oriental and the refi nement and loft iness of the Western lady.”19

Th e upper-class Jews were apparently so well-off  that the French and Eng-
lish consuls and their wives in Th essaloniki could barely compete in luxury 
with them – they had to wait for new dresses to arrive from their capitals in 
order to visit Jewish ladies, who they found “accomplished and beautiful”. Th us, 
Miss Irby and Mackenzie were able to visit a family of a rabbi and a rising coal 
merchant, who belonged to the middle-class. Naturally, they commented on 
females of the rabbi’s household and semi-conservative nature of their dress, 
surely due to the nature of the household itself. Furthermore, existence of the 
printing press was praised by the ladies who endeavoured to bring education 
among females of the Balkans.20 Th ere was no signifi cant mention of the work-
ing, poorer members of the Jewish community in Th essaloniki.21

In the account of Monastir, the main spot is reserved for the Aroma-
ni, which Irby and Mackenzie call by their Slavic name – Tzintzars. Th ey also 
comment on the Jewish population of the town, which they found numerous, 
but not outweighing the other ethnic and religious groups. As for the Tzintzars 
community, two Victorian ladies constructed their image using the element of 
social standing and political aspirations. It was this community, unlike the Jew-
ish population in Lady Montague’s narrative more than a century earlier, which 
was perceived as manipulative and dishonest in commercial gain, features that 
derive from their favourable position with the Ottomans: “the sly, grinding, and 
servile character of the Tzintzars in Turkey detracts from the respect one would 
otherwise feel for their industry and shrewdness,”22 they concluded. However, 
this unfavourable image off ered to the British readership was not created solely 
on the basis of commercial benefi ts the community may have received, but on 
the basis of such signifi cance for other nations in the heterogeneous empire 
that was dissolving. Th us, Irby and Mackenzie explained their spatial and social 
diversifi cation that covered area “south of the Danube by mercantile communi-
ties in Turkish towns, villagers in eastern Serbia, and shepherds on the Pindus 
and the Balkan.” Th ey further clarifi ed opposing views on the origin of the 
language. Finally, they off er a conclusion which stands in relative opposition to 
their previous observation; namely, having succumbed to the infl uence of the 
Greeks, the Tzintzars identifi ed themselves as Latinized Greeks of the ancient 
Macedon and aided the Greeks through infl uence of the Phanariote churchmen 

19 Ibid, 58.
20 Ibid, 60-61.
21 Ibid, 61.
22 Ibid, 106.
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in subduing the Slavonic elements still under the Ottoman Empire.23However, 
whilst the ladies identifi ed correctly the correlation between the most infl u-
ential Greek families of the Istanbul’s Phanar and the Ottoman policies, they 
failed to explain, on one hand, the fact that a Modern Greek state had been 
created in the form of a Kingdom with a Western European dynasty and was 
aiming to enlarge its territories at the expense of the Ottoman Empire, and on 
the other, the relations between the Phanariote Greeks and the Modern Greek 
state. Recounting their visit to Skoplje , the ladies did not fail to remark on the 
fact that Tzintzar community in this town may have given the richest trades-
men, but that the Christian schoolmaster was a Serb – a detail that mattered in 
the cultural propaganda for the liberation of Slavs under the Ottoman rule.24

THE END OF THE NINETEENTH CENTURY AND THE BEGINNING 
OF THE TWENTIETH CENTURY

It has not been until almost the end of the nineteenth and the begin-
ning of the twentieth century that a number of the ethnic groups mentioned 
and analysed from various points of view and through diff erent elements were 
added in the travel narrative on the region. Th is trend coincides with the trans-
formation of the so-called travel literature on the region, which mapped and 
displayed the authors’ experiences of the journey through the region, into polit-
ical and social studies on the region by the foreign visitors, some of more well-
known were works of William Miller and Sir Charles Elliot on the Balkans – the 
experts on the region. In addition to these, a number of proto-ethnographical 
works, authored mostly by female travellers, came into existence; the structure 
of the presented material resembling an expert study.

In the fi nal years of the nineteenth century, William Miller wrote a study 
on the Ottoman Empire, titled Travels and Politics in the Near East, which will 
was to be followed in the following decades by a several more works similar 
in nature.

Miller broadened the analysis of nations in the Ottoman Empire by brin-
ing attention to the Armenians, an occurrence which was far from accidental at 
the time, as it followed on the aft ermath of the Armenian massacre of 1894-6, 
Miller’s accountancy of the Ottoman dependency on the “Armenian brains”, as 
his states, in the matter of governing, strangely echoes similar sentiments on 
Jewish population by Lady Montague almost two centuries prior. In the mean-
time a number of independent nation states had emerged from the European 

23 Ibid.
24 Ibid, 165.
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part of the Ottoman Empire, whilst a number of ethnic and religious groups 
did not achieve it, rendering them to live either in the remnants of the Ottoman 
Empire or in the newly formed states as minorities. Armenians were such a 
nation, whose members were scattered throughout the former and remaining 
lands of the Ottoman Empire.

In the aforementioned book, Miller mentions Armenians together with 
the Jewish community, off ering a benevolent opinion on the Armenian millet 
to his British readership. Miller, in his account, emphasizes the maltreatment 
even that the highest-ranking government offi  cials of Armenian origin are 
forced to undergo at the hands of their Turkish colleagues. Th e expert further 
accentuates the fact that such negative attitudes is given to the Armenians that 
he terms it “hatred such as no other Christian race causes.”25 Miller further 
points out that it exists despite the fact that the “Armenians have not, like the 
Greeks, Serbs, Bulgarians, and Wallachs living in the Turkish dominions.”26 Th e 
situation described by Miller refers foremost to the Armenian communities 
living under the Ottoman Empire; there is not mention of Armenian com-
munities in the Balkan states that were carved out from the Empire, nor their 
impact on or partaking in the creation of the new nation state, either during 
the wars of liberation or in the formation of the states aft er their independences 
were achieved.

In the beginning of the twentieth century, Sir Charles Elliot published a 
similar study called Turkey in Europe. Th e book was published in 1908 when 
the national independent movement of the Balkan nations had achieved results 
and when Macedonia became a fertile ground for propaganda of all nations 
that had in the meantime gained independence. Elliot attempted to classify 
“mankind” of the Ottoman Empire, acknowledging several methods includ-
ing those employed by the Ottoman administrative system. More importantly, 
Elliot attempted to understand strength of certain ethnicities of the European 
provinces that remained in the Ottoman Empire as political factors in future. In 
this, Elliot constructed an image of Vlachs as the population unlikely to factor 
in future transformations of the region.

Elliot commenced by mentioning “eight races and languages (that) may 
be found in a large town: Turks, Greeks, Jews, Armenians, Bulgarians, Servi-
ans, Vlachs, and Albanians.”27 In addition to naming “races and languages” by 
which he classifi ed peoples of the Empire, Elliot mentions the diff erence made 
“according to strict theology,” in concurrence with which “Jews and Christians 

25 Miller 1898, 410.
26 Ibid.
27 Elliot 1906, 16.
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are called ‘People of the Book’ (Ehlu-’l-Kitab), and enjoy a position superior 
to that of heathen polytheists.”28 Even though Elliot mentions several classifi ca-
tions that he fi nds useful, he accentuates two: “method of classifying mankind 
is based upon their languages” and “classifi cation by religion”, which “not very 
scientifi c, (…) is the Turkish principle,” that in his opinion allowed for some 
ethnic and religious groups, most notably Armenians and Jews, closely fol-
lowed by the Greeks to exploit the system to their advantage.29

Elliot’s examination of the possibility of Vlach community too become 
a prominent political force in the near future is worth being selected here to 
be mentioned, as it considers an ethnic group that has previously been briefl y 
commented on and not in a similar context. As with a number of other eth-
nicities, Elliot examines their language grouping as well a political gruping, 
concluding that the Vlach population, which was scattered throutout the East 
and the West of the Peninsula and resided in a number of states did “not form 
a political, nor, (…) a physical unit. But they (did) form a linguistic unit.30 Aft er 
paying attention to the diverse theories regarding the origin of their language, 
Elliot stated the lack of, supposedly written and oral, history, that aided the oth-
er nations in gaining their independence, is even more meager than in the case 
of the Albanians, the same being the case of existence of literature in language.31 
Elliot further clarifi es his position by explaining the heterogenic nature of the 
term Vlach that among the other Balkan population signifi ed any community 
of shepherds. Elliot further explains that the Vlachs were taken out from the 
obscurity “when Macedonia became battle-fi eld of the nationalist propagan-
da.”32 In his opinion, Vlachs diff er from the other Christian population in that 
they had “no political aims or ambitions”, which her fi nds as a prerequisite 
for an ethnic group that practices Christianity to ”be happy and quiet under 
Turkish rule.”33 He draws this conclusion based on evidences that suggested 
that “the Vlachs and Turks got on together admirably”.34 Having taken all these 
factors into consideration, Elliot concluded fi rmly: “It does not look as if the 
Vlachs would ever be an important political factor in the East, except in so far 
as they tend to support the Ottoman Empire,” despite their admirable loyalty 
to the Orthodoxy.35

28 Ibid, 166.
29 Ibid, 270, 284.
30 Ibid, 372.
31 Ibid, 375,377.
32 Ibid, 375.
33 Ibid, 377.
34 Ibid, 376.
35 Ibid, 378.
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CONCLUSION

Th e paper set out to investigate how the British perception of the eth-
nic and religious groups of the European parts of the Ottoman Empire, which 
did not form nation states during the nineteenth century, fi gured in the travel 
narratives from the eighteenth until the beginning of the twentieth century. 
Th e ethnic and religious groups mostly talked about were those identifi ed as 
Sephardim Jews, no mentions of Romaniote Jewry that preceded the infl ux of 
Jews from Spain in the end of the fi ft eenth century, was ever noted. Other eth-
nic groups frequently mentioned were Aromani, identifi ed as Vlachs/Tzintzars, 
Armenians, and even Roma population, termed Gypsies or Tzigani.

Th e way in which these groups were perceived was altered over the time 
span under consideration, with the change coming in frequency and length 
of such mentions, as well as in broadness of details off ered and analysis made 
to create an opinion among their readership. While the account of the eight-
eenth century Lady Montagu mentioned Sephardim population of Istanbul in 
one paragraph, which demonstrated more the prejudices of her background 
than the actual position of religious group, those written at the end turn of the 
nineteenth century off er understanding of numerous ethnicities and religions 
living in the Empire. Th e road was not a straightforward one, since it passed 
through a phase when description of these ethnic and religious groups served 
only to accentuate the valour of the adventure a male traveller experienced in 
the Balkans or served as a decoration of a description of an Imperial city. 

Th e British travellers mostly paid attention to them as long as they were 
living in the Ottoman Empire; the mentioned communities were almost always 
situated in parts of the Ottoman Empire. It seems that the British travellers 
did not fi nd it intriguing to observe how these minority groups settled in the 
newly formed nation states, and whether they any impact in various aspects of 
social and political life, as well as legal position that may have facilitated formal 
requirements for such infl uences. It seems that for the British opinion makers 
it appeared enough that they were now part of a non-Muslim environment to 
lose interest in their existence.
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Melina Rokai

BRITANSKI PUTOPISNI NARATIVI O BALKANU OD OSAMNAESTOG 
DO POČETKA DVADESETOG VEKA I NJIHOVO VIĐENJE ETNIČKIH 

I RELIGIJSKIH GRUPA BEZ NACIONALNE DRŽAVE

Počevši od osamnaestog, tokom devetanestog i duboko u dvadeseti vek, britanski 
putnici su konstruisali percepciju različitih balkanskih naroda tokom vremena njihove 
borbe za dobijanje nezavisnosti, kao i posle odnešene pobede u toj borbi. Britanski 
putnici, koji su imali veliki uticaj u stvaranju britanskog javnog mnjenja, koristili su 
percepcije koje su stvorili kako bi opravdali ili diskreditovali ideju o nezavisnosti broj-
nih slovenskih i pravoslavnih naroda od Osmanskog carstva. Dok postoji mnoštvo 
studija koje se odnose na britansku percepciju Balkana, mnogo su ređe one u kojima 
se istražuje britanska percepcija etničkih i verskih grupa u evropskom delu Osmanskog 
carstva, koje nisu u jednom trenutnku stvorile nacionalne države iz njegovih delova. 
U ovom radu se istražuje kako je percepcija ’drugih naroda Osmanskog carstva’, koji 
nisu želeli ili nisu uspeli da stvore nacionalnu državu iz njegovih ostataka, uticala na 
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viđenja britanskih stvaraoca javnog mjenja na gore pomenutu borbu, ujedno razmatra-
jući način na koji su pripadnici ovih etničkih grupa bili viđeni u britanskoj putopisnoj 
literaturi o regionu.

Ključne reči: britanski putnici, devetnaesti vek, Jevreji, Jermeni, Vlasi, Romi
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СВЕДОЧАНСТВА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА О КОСТИ 
ПЕЋАНЦУ И ЊЕГОВОМ СТРИЦУ АВДИ МУХАМЕДУ*

У раду се говори о мање познатим детаљима из живота Косте 
Миловановића Пећанца. Посебно се указује на, у историографији, 
непознати податак о његовом стрицу Павлу, који се поарнаутио и добио име 
Авди Мухамед. Он је јунак Божовићеве приповетке Војводин стриц, али се 
важан детаљ о сусрету стрица и синовца помиње и у једном Божовићевом 
путопису.

Кључне речи: Коста Пећанац, Григорије Божовић, Авди Мухамед.

Крвави и жални југ, како је Косово и Метохију назвао Станислав 
Винавер пишући о прози Григорија Божовића, дао је, у најтежим време-
нима ослободилачких ратова, двојицу бардова, једнога комиту и ратника 
– Косту Миловановића Пећанца и другога, књижевника и националног 
радника – Григорија Божовића.Њих двојица не само да су се познавали, 
већ су несумњиво пријатељство претворили у кумство 1908. године када 
је Божовић био кум на венчању Косте Пећанца и Софије Милосављевић.1 
Блиски односи и кумство неће утицати на Божовића да у текстовима 
износи објективне а повремено и критичке оцене о Пећанцу. То чини у 
различитим текстовима, међу којима, ипак, нема текста који је целовито

1 Павловић, Младеновић, 2003, 43.

*  Рад је настао у оквиру пројекта Филозофског факултета у Нишу: „Књижевна и језичка 
прошлост и садашњост на простору југоистичне Србије.”



BIG X (2019) 157–165

140

посвећен познатом војводи.2 Постоји, међутим, низ текстова у којима Бо-
жовић говори о Пећанцу а на основу којих можемо створити комплетнију 
слику о једној важној историјској личности, као и његовој породици.

У неким од њих писац Косту Пећанца помиње само узгредно. Лепа 
прилика за то је путовање Топлицом и посета Куршумлији и познатом ка-
петану Вукоју Тодоровићу. Божовић евоцира успомене на познате Топли-
чанекојих нема, али помиње и оне који су у животу: ‚‘Од Плочника,првога 
Милошева огледа са Муратом, сутеска се све више сужава. Пролазим 
кроз мала села, позната и често некад обилажена кад је граница била на 
Преполцу и када се по њима крило оружје за тајни пренос кроз турс-
ке карауле. Приближујем се Куршумлији. Немањина црква још се добро 
држи, али од Анина манастира ни трага. Сама Куршумлија нешто похаба-
нија него пре рата. На њеном тржишту све непознати људи. Нема Трајка 
Превлачанина ни Косте Вучитрнца; нема Милосава Чкајани Николе Кос-
тића : остао капетан Вукоје, поп Богосав и...војвода Пећанац, колико да се 
спомене стари значај овога градића и његова велика заслуга.‘‘3

Обилазећи један други крај, Босилеград, Божовић помиње последи-
це доласка Косте Пећанца у те крајеве 1917. године. Подсећа на страдање 
Коцета Грицнера, које је било последица Пећанчевог деловања: „То беше 
Коце Сотировић, звани ’Грицнер’, продавац шиваћих машина тога преду-
зећа, све док му Коста Пећанац 1917. није у Босиљграду запалио дућан, да 
му изгоре све машине и да због тога остави тај посао и врати се у Грујин-
це плугу и тору.”4 Сам Пећанац је оставио аутентично сведочанство о 
свом упаду у Босилеград и размерама војне акције: „Ишли смо све реком 
док смо у два часа стигли у варошицу Босиљ Град. Ушли смо у варош 
али грађанство беше извешћено и побегло из вароши, ретко да смо наш-
ли кога, само смо имали испред вароши борбу са неким њиним наору-
жаним људима и жандармима који су били у тој вароши. Мало доцније 
они су одступили и ми уђемо у варош, кога смо нашли поубијали смо, 
а варош смо апсолутно целу упалили, тако да је варошица претворена 
у пепео.”5

2  Не делује ни мало убедљиво мишљење да је Божовић уобличио једну штампану 
биографију Косте Миловановића Пећанца. Стил тог текста и публицистички стил 
Григорија Божовића не могу се довести у везу. Божовић у својим текстовима износи 
и неке чињенице потпуно супротне онима у публикованој биографији. Видети: 
Младеновић, 2007.

3 Божовић 2016а, 71.
4 Исто, 502.
5 Младеновић, 1998, 112.
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Божовић се највише бави Пећанцем у тексту о познатом арнаутском 
качаку Азему Бејти, који је објавио 1924. године.6 Опширно описује како 
се овај качак, као пређашњи непријатељ Срба, приклонио Кости Пећанцу 
и учествовао у ослобађању Пећи у Првом светском рату. Божовић, пре 
тога, експлицитно наводи његове пљачке и убијање Срба, нарочито Ко-
лашинаца.7 Његов деловање и улогу уочи ослобођења Божовић сликовито 
описује на следећи начин: „У таквим узмасима затекло га је ослобођење, 
омрзнута од Срба, невољена од Арнаута и гоњена од Аустријанаца као 
обичног лупежа из Галице.”8 Након сусрета са Пећанцем позиција Азема 
Бејте се нагло мења, а Божовић о томе сведочи: ‚‘У Дреницу до пре глас 
да је Скопље пало и да се војска пробија кроз Качаник, а да Аустријанци 
одступају. У то време и гоњени Коста Пећанац стиже у Колашин. Виђе-
ни Арнаут и нипријатељ српски Кећа Ајризовић из Котора, стриц Азе-
ма Радишевца, кога је успео да распраши још дотле, поче скупљати своје 
пријатеље, чивчије Србе и околне Србе да удари на Аустријанце. Не само 
то. Но је одмах тајно организовао све Русе заробљенике који су радили на 
путу Митровица – Пећ, као и нешто Црногораца. Њима је поделио нешто 
оружја што је имао, па ударио на оближње посаде, разбио их и отео оружје 
и муницију, да би наоружао стотина ма нове дивне војске, тако уједињене 
мржњом на Аустријанце. Та снага ни бројно није била мала. Кад је ово 
учинио, посео је важне положаје Чубрељ, Кајтазов Поток и Кећ Поток до 
Рудничких Висова закључно, Кећа је дошао у додир са Костом Пећанцем 
у Црепуљским Шумама и позвао га дакомандује. Тад се Кећи за несрећу 
пријавио Азем Бејта да ратује, рекавши да је и досле био одметник за срп-
ску ствар, што ће му Србија и признати. Кећа га је нерадо предусрео. Али 
под притиском Косте Пећанца и својих синова, којима је опет импонова-
ла његова организована дружина са добрим оружјем, стари Кећа попусти 
и одреди му место. Аустријанци су наишли. Са огромном комором, про-
визијом, муницијом, доста војске и новаца. Евакуисало се све од Жљеба 
и Ђаковице. И док су се Руси, Срби и Кећини Арнаути тукли и отимали 
муницију и оружје, док су вијали разбијене чете и заробљавали, дотле је 
Азем-Бејта кликовао дружини да јуриша у пљачку (наравно да су и тукли) 
која је другога дана била просто баснословна. Огроман број најлепших 
коња, кола, читаве громаде шећера, платна, коже и ђонова за обућу, хусар-
ских нових атила и друго, спроведено је из Клине тамо куда је Бејтовић 
наредио. Напљачкали су и новаца. Али је на своју срећу Азем наишао на 

6  Григорије Божовић, Азем Бејта, качачки харамбаша, Криминална библиотека, 1/1924, 
бр. 5, 12-18. Овде цитирамо према књизи: Божовић, 2016б.

7 Божовић 2016б, 933. 
8 Исто, 933.
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једнога сељака Арнаутина, који је возио пуковску касу аустријску, готово 
и не знајући шта је то. Он га је измлатио, ако не и убио, незнам тачно, и на 
тај начин сам дошао до преко 2,000.000кр.,које су онда имале још велику 
вредност. Тако је Азем-Бејта постао и богат човек.‘‘9 Божовић даље каже 
да је Бејта увећао богатство приликом похода на Пећ, при томе је добио 
‚‘од лаковернога Косте (подвукао Д. Б.) и не скупу војводску титулу са 
декретом, тако да га је сваки морао од сад звати „Азем-војвода”, по арна-
утском изговору. Том приликом је дошао још до 1,400.000 круна, тако да 
је Коста Пећанац једва спасао држави 40.000 у злату.”10

Када је ослобођена Пећ, почела је, међутим, пропаганда албанскiх 
агитатора о самоопредљењу, јер су сматрали да је „Вилсон прогласио са-
моодређивање народа и Европа ће ово дати Албанији. Само Арнаути тре-
ба да се чују.”11 То је било довољно Азему Бејти па је покушао да истакне 
албанску заставу у граду и да прокламује Албанију. Божовић каже да би 
се ово све и догодило да Коста Пећанац није добро познавао Арнауте и 
да није пристигао Други југословенски пук.12

Познато је да се Бејта након тога брзо наметнуо српској власти у 
Митровици, а већ од 1919. године почињу његове побуне и ликвидације 
Срба и Арнута. Божовић каже да му је ‚‘једном приликом једва умакао и 
Коста Пећанац.‘‘13Бејта је очигледно био спреман да убије и оног, који му 
је омогућио богађење 1918. године и прелазак са одмеtничке на победнич-
ку страну. То још једном говори о превртљивости Арнаута, посведоченој 
и из уста једног Арнаутина воденичара са почетка текста о Азему Бејти.14

Нема сумње да ова узгредна запажања Григорија Божовића о Кос-
ти Пећанцу доприносе осветљавању његове историјске улоге. Један Бо-
жовићев текст, међутим, спада у изванредно важан извор, јер говори о 

9  Исто, 934. И у тексту Качаци Божовић каже да је ''Азем Бејта дотрчао Кости Пећанцу 
на Рудник да му помаже у походу на Пећ и Жљеб.'' Види: Божови,ћ 2016а, 1485.

10 Исто, 934.
11 Исто, 934.
12 Види: Исто, 934.
13 Исто, 937.
14  Реч је о животној и политичкој филозофији Арнаута, а она је и данас њихова 

карактеристика: ''Одступали су Турци, ми смо их пљачкали, а вас дочекивали; одступали 
сте ви, ми смо вас крвнички пљачкали и тукли, а дочекивали Немце и Бугаре. Најзад 
смо и њих при бежању пљачкали и...вас дочекивали. Побратиме! Заклињем ти се вером 
у којој сам, да сам необично сретан што те поново видим овако у наступању. Не само 
то, но се овако радују сви Арнаути. Ми волимо да неко с времена на време одступа, 
да би други наступао. Нико нам се, поред свега тога, толико не свиђа као Срби. Али...
али заклињем ти се Богом, да ћемо вас веома радо опет убијати и пљачкати, само ако 
окренете леђа низ Качаник... Побратиме, то је истина и то је наш благослов од старина!'' 
Види: Божовић 2016б, 931.
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стрицу Косте Пећанца, који се до сада, колико нам је познато, није по-
мињао у биографијама и другим текстовима о њему. Реч је о приповеци 
документарног карактера, Војводин стриц. Приповетка је објављена 1935. 
године, у збирци Тешка искушења. Биографског је карактера. Описује по-
четак Првог светског рата кроз неколико необичних догађаја који прате 
Божовићево путовање од Призрена ка Пећи како би се придружио ‚‘как-
вој наоружаној поворци кроз Ругово‘‘.15 Сапутник му је Арнаутин Шабан 
Ржана, његов побратим из Пећи. Негде око Ђаковице њих двојица зати-
чу саму једну Енглескињу, болничарку. Не могавши даље да наставе пут, 
одлучују се да преноћу у Дечанима, у арнаутској кући. Божовића већ на 
самом почетку прати двоструко осећање. Зна да Арнаути мрзе Србе као 
никога другог: ‚‘...Арнаути су то. Турска вера је то. Мрзе нас крвљу и на-
гонски. Мрзе као никога другога на свету. Прошлост је тако приредила. 
И сучелила нас као крвне непријатеље. Од онога часа кад су прихватили 
ислам и постали Турци, за Арнауте је тврдо као надо постало веровање 
да је наше јутро њихов сумрак и обратно, и да под сунцем на једној груди 
нема места нити га може бити за обадвоје. Посматрам домаћине и ви-
дим све ово. Видим како им се зажарило у души што пропадамо и једва 
ишчекују кад ће и последња чета замаћи кроз дуге дечанске улице и кад 
ће њима сванути.‘‘16 На другој страни импресионира га, њему и до тада, 
сасвим позната арнаутска гостољубивост: ‚‘Али покрај свега тога они су 
људи и домаћини; људска невоља их мекша, завети према светињи прага 
и слемена их нагони да ту своју мржњу као злога звера окују тешким ве-
ригама негде на дну душе. Нека се Србија никад са овога пута не врати; 
нека ниједан Србин под небом не остане! Но при погребу мртвац заслу-
жује часну пажњу; гост је сове стране прага светиња: – какви су да су ти 
Срби, добро су дошли као најближа браћа, као створења божја, а нарочи-
то ова странкиња!...Било до сутра, било докле не одмакну од села за два 
три пушкомета...‘‘17

Изузетно гостољубље показује домаћин, али и остали Арнаути које 
су затекли код њега желећи тиме да покажу и поштовање према једној 
странкињи. На пишчево изненађење понашање једног од тих гостију, које 
је затекао у домаћиновој кући, потпуно је одударало. Божовић нарочито 
придаје пажњу његовом физичком изгледу и психолошком профилу, али 
и читавој неочекиваној ситуацији: ‚‘Но при том бацању цигара ја спазих, 
први пут тек тада, готово на крајњем доњем делу простирача, громови-

15 Божовић, 2016б, 434.
16 Исто, 435.
17 Исто, 436.
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то за себе изненађење. Неуљудно и некако дрско, супротно целој слици, 
преко простирача се беше отегао један огроман Арнаутин. На леђима. 
Обе своје чупаве руке подметнуо уз узглавље под главу у новом ћулаву, 
па нас посматра презриво, мрзно, крвнички и са страшним омаловажа-
вањем. Не бејаше избријан, те му још црна чекиња даваше све страшнији 
изглед, онај дивљи арнаутски, само кад Арнаутин побесни на другу крв 
и веру. Глава очигледно српска, она сељачка планинска, дугуљасто и пра-
вилно срезана. Видисе. Али по њој црте страхобно испрекидане и упле-
тене као змијски сплет. А црне крупне очи стравично разрогачене и са 
таквим одурним сјајем, какав смо као читачи почетници замишљали да 
је био код Трачана најамника. Мене, грешнога, то пецну.„Не, није то ни 
арнаутски, ни трачки поглед. Друго је то нешто. Свакако је тако Мурат 
косовски погледао на Милоша кад му је зарио кратки нож кроз свилени 
пас. Јесте, то само вера кроз очи тако непријатно сјаји кад погледа другу, 
непријатељску.”18 Божовић слика и његову спољашњост, која се потпуно 
уклапа у очекивања овог чудног Арнаутина: ‚‘На њему нов бајрамски џе-
мадан; све стојничко од капе до чарапе. Јасно. Освиће му нови Бајрам, 
освиће му ослобођење, његово турско - арнаутско, па хоће човек да је 
наредан, па хоће свечано да га дочека, можда још сутра. Још само да се 
избрије...у часу кад и последњи коморџија размине за Пећ...‘‘19

Желећи да промени ситуацију, Божовић, згранут и, како сам каже, 
увређен оваквим држањем, баца необичном човеку, по арнаутском оби-
чају, цигарету. Он је не прима, презирући и Божовића и његову српску 
уљудност. Такво понашање је изиритирало Шабана Ржану, па су домаћин 
куће и сам Божовић спречили сукоб ове двојице. Показујући још већи 
презир и према Енглескињи и према Србима, овај чудни Арнаутин у об-
раћању Шабану Ржани каже: „Обукао сам се у бајрамско одело и хоћу све-
чано да видим Србији црни петак. Овако раде Турци, а не као ти, српска 
пришипетљо!”20 Шабан Ржана је, након оваквог обраћања, био спреман 
да пуца у дрског Арнаутина, али га је домаћин у томе спречио. И не само 
то, већ је ненаданим гостима, Божовићу и Ржани, домаћин открио тајну 
оваквог понашања овог Арнаутина:

„– О, не љутите се, ако бога знате, јер је он, Авди Мухамед, некадањи 
дечански Србин Павле а данас потурњак!...

Па нам пред њиме отворено и убрзано исприча његов жалосни жи-
вот. Кад му је било двадесетипет година, кад је био ожењен, Дечанци су 

18 Божовић 2016б, 436.
19 Исто, 436.
20 Исто, 438.
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га привели убијену брату и рекли или да се потурчи или ће и њега овако 
убити. И кад је његова снаха, уцвељена удовица, бежала пут Преполца, 
спроводећи у котарици на коњу сина малишана, будућега знаменитога 
четничког војводу, он је, његов рођени стриц, на срамотну силу, код џа-
мије завијао чалму...‘‘21

Пред њима је, дакле, био Павле, рођени брат Костиног оца Милова-
на, кога су убили Арнаути при нападу на Високе Дечане.22

Пих, шта ти ту наприча, домаћине! – опет презриво добаци чудни 
Дечанац, устајући да крене ваљда кући. – А хвала Богу што ме је одвојио 
од те слабе вере!...Мој синовац војвода. Којешта. Лаж. Није био јунак ни 
мене да убије, као што бих ја њега да сам био на његову месту, и да могу 
згодно и сад да га сретнем. Раја...Турчин сам, море, и преко Турчина, тако 
ми самртнога часа: – и Анадолија ми је одвише блиска постојбина, о ни-
какви Арнаути!...

Целу ноћ сам сањао и у сну тешком се питао: Боже, зашто тако не-
прекидно из шатора са мека шиљтета буљи на нас твоје очи Цар Мурат и 
откуда му та страшна моћ?...”23

Као што се види,Авди Мухамед у свом обраћању подсећа на неку 
епизоду у којој су се срели он, потурчени стриц, и његов синовац, војвода 
и осветник поробљеног Косова, који ће, у тој ситуацији, поштедети жи-
вот поарнаћунем стрицу. Свакако је то било негде 1912. године приликом 
ослобођења Косова.24 У тим борбама је учествовао и Коста Пећанац. У 
Дечанима је, у некој од арнаутских кула, затекао и свог стрица. На тај 
тренутак Божовић подсећа још једном у путопису На Мустај-кадијиној 
постојбини. Говорећи о трагици потурчењаштва, Божовић говори о су-
срету синовца и стрица, те о мржњи коју потурчењак осећа према старој 
вери и нацији: „Када је Коста Пећанац ушао у Дечане, нашао је свог ста-

21 Исто, 438.
22  Павловић, Младеновић, 17. Овде се наводи да је том приликом убијена и Костина 

мајка. Божовић наводи у овој приповеци, можда помало и романтично, да га је мајка 
након смрти оца изнела ''у котарици на коњу.'' Помиње се и да је војводин отац убијен 
у лову.

23  Божовић, 2016б, 439. Овакво понашање је типично за Арнауташе, за оне који су при-
мили ислам и који су се поарнаутили. Пишући о овој појави у Метохији, Радош Љу-
шић истиче: ''Њихова одлика је и то што осећају потребу да се докажу истицањем у 
новој вери и новој средини. Зато су неподношљиви зулумћари, много гори од правих 
Албанаца.'' Види: Љушић, 2011, 151. О тешким историјским околностима у којима су 
Срби примали ислам и поарнаућавали се видети и следећу литературу: Јагодић, 2009; 
Недељковић, 2010.

24  Пећанац је 1912. године учествовао у ослобађању делова Косова и Метохије. Истиче се 
да се посебно исакао у бици код Мердара и у ослобађању Приштине и Ђаковице. Види: 
Младеновић 1998, 8.
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рога стрица у једној кули. Тај је човек некада био потурчен на најсвире-
пији начин. И добро се сећао како је грозно избегао мали Коста у некој 
корпи преко границе. Па опет је тај човек јаче исколачио своје очи на свог 
крштеног синовца кад му је нежно изустио нешто о донетој слободи, но 
Скендер-ага на Вука Мандушића!”25

Нема сумње да је Коста Пећанац испричао свом куму Григорију Бо-
жовићу детаље тог сусрета, а овај их је, као што видимо, унео у једну 
своју приповетку (Војводин стриц) и у један путопис (На Мустај-кадији-
ној постојбини).26 Сам Пећанац нигде у писаним текстовима и изјавама 
није, колико нам је познато, помињао свог поарнаућеног стрица. Можда 
је сматрао да би то допринело смањењу његовог угледа. У једној раној би-
ографија Коста Пећанац помиње другога стрица: „Отац ми Милосав имао 
је рођеног брата Милована.”27 У истом тексту каже да су му даљни рођа-
ци били Арнаути, браћа Ајдара Горанца из Ђураковца.28 Можемо само 
претпоставити да су они можда у неком сродству са Авди Мухамедом из 
Дечана, Костиним поарнаућеним стрицем.

Данас знамо на какав трагичан начин је окончао живот војвода 
Пећанац.29 Не знамо ништа о томе каква је судбина његовог поарнаућеног 
стрица Авди Мухамеда и његових потомака. Познато је само, из Божо-
вићевих текстова, да му је Пећанац опростио арнаућење и да му је сачу-
вао живот.30 Често свирепи војвода показивао је неретко и болећив однос 
према вековним непријатељима
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Dragiša Bojović

THE TESTIMONIES OF GRIGORIJE BOŽOVIĆ REGARDING 
KOSTA PEĆANAC AND HIS UNCLE AVDI MUHAMED 

Th e paper deals with lesser known details from the life of Kosta Milovanović 
Pećanac. In historiography, particular reference has been made to an unknown account 
of his uncle Paul, who became Aranavut and had been named Avdi Muhammad. He is 
the hero of the Božović‘s story with the title Voivoda`s Uncle, but an important detail 
about the meeting between his uncle and his son has been mentioned in one of the 
Božović‘s travelogues.

Key words: Kosta Pećanac, Grigorije Božović, Avdi Muhamed.
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Синиша Мишић

ОД АКРА ДО КОНСТАНТИНОПОЛ: ПЕТ СРЕДНОВЕКОВНИ 
ТРАКТАТА ЗА ИСЛЯМСКО – ХРИСТИЯНСКИТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ПРЕВОД И КОМЕНТАР 

А. НИКОЛОВ, СОФИЯ 2018, СТР. 397.

Прошле године је у Софији, при Бугарској академији наука, објавље-
на књига историјских извора Александра Николова, коју је он приредио, 
написао коментар и превео на савремени бугарски језик. У питању је пет 
трактата о исламском свету, писаца са Запада средњег века. Они обухва-
тају период од египатског заузимања Акре (1291), па до турског освајања 
Константинопоља (1453). Заједничко свим текстовима је да говоре о уза-
јамним односима ислама и хришћанства. Аутор је један од најбољих по-
знавалаца ове теме, не само у Бугарској. Тема има значај за историју целог 
Балкана, а не само за бугарску историју. У ову, својеврсну хрестоматију 
укључени су следећи писци: Гијом од Триполија, Пјер Дубоа, Гијом Адам, 
Псеудо – Брокард и Леодрицио Кривели.

Гијом од Триполија (око 1225 – после 1273) доминиканац – пропо-
ведник и један од најбољих познавалаца Курана и ислама у своје доба. 
Свој трактат је завршио пред крај живота (1273). У њему он приказује 
кратку историју ширења ислама од појаве Мухамеда, па до његовог вре-
мена. Он објашњава како треба Сарацене превести у хришћанство, твр-
дећи да је он покрстио више од хиљаду душа.

Пјер Дубоа француски правник и присталица Филипа IV Лепог, 
рођен између 1250. и 1255. године, у Паризу је слушао Тому Аквинског. 
Временом је доспео на краљевски двор. За њим је остало више руко-
писа, а међу њима значајно место заузима, овде преведени трактат De 
recuparatione Terre Sancte, састављен 1306. године. Трактат се састоји од 
пет делова, а у првом он се залаже да Филип IV и други европски владари 
учествују у поновном освајању (ослобађању) Свете земље. За вођу новог 
крсташког похода он предлаже Едварда I Плантагенета. У другом делу Ду-
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боа излаже нереалан пројекат француске хегемоније у Европи и на Сре-
доземљу, повратком Анжујаца на Сицилију и овладавањем Јерусалимом.

Гијом Адам је аутор трактата De modo sarracenos extirpandi (Начи-
ни за истребљење Сарацена), који је датиран у 1317. годину. У питању је 
монах доминиканац, Колер сматра да је Француз. Зна се да је нешто пре 
1316. године посетио Етиопију. У више наврата је путовао на Исток. У 
трактату он разматра начине како да се организује поход и показује изу-
зетно добро познавање политичких прилика на Истоку. За њега би права 
поента похода било заузимање Цариграда (од Ромеја), као предуслова за 
успех даљег крсташког похода у Свету земљу. А. Николов је овде упутио 
своје читаоце у проблеме критичког издања и традицију рукописа.

Псеудо – Брокард је спис под насловом Упутство за организовање 
(спровођење) крсташког похода, настао 1332. године, оригинално на ла-
тинском. Писац је доминиканац из Авињона, који је пре настанка свог 
дела био епископ негде на Истоку у близини византијске границе. Нико-
лов је приказао аргументацију ранијих издавача и преводилаца о исто-
ријату рукописа. Спис је адресиран на Филипа VI Валоа, који је дужан да 
поведе крсташки поход. Овде се детаљно разматрају могући правци нап-
редовања крсташа ка Светој земљи. У петом поглављу описује се унутра-
шње уређење Рашке (српског краљевства) и Византије. Аутор показује 
непознавање политичких односа на Балкану и тврди како би крсташи 
лако заузели ове две земље. Садржина трактата је изузетно богата инфор-
мацијама и описима који подлежу критичком разматрању.

Лодризио Кривели, италијански хуманист из једне од најстаријих 
миланских породица – Кривели, аутор је трактата О експедицији папе 
Пија II против Турака. Он је као младић ступио у службу миланског ар-
хиепископа Бартоломеа де ла Капра и као његов секретар учествује у раду 
Базелског сабора, где се упознао са Енејом Силвио Пиколоминијем, бу-
дућим папом Пијем II. Кривели 1443 – 1444. године предаје канонско пра-
во у Павији, а у то време постаје и члан миланског Магистрата. У борба-
ма Висконтија и Сфорца, његова породица је била на страни последњих. 
Његов трактат у две књиге, посвећен је папи Пију II. Он почиње од појаве 
ислама и приказује историју сукоба са хришћанством. Ту централно ме-
сто заузима епоха класичних крсташких похода, повратак Свете земље 
и губитак Јерусалима 1187. године. Посебну пажњу је посветио продору 
Турака на Балкан, посебно војним успесима султана Орхана, Мурата и 
Бајазита. Описује раздор између католичке и православне цркве. Он је 
посветио пажњу и описао пораз хришћана код Варне (1444), пад Цари-
града (1453) и победу Јаноша Хуњадија при опсади Београда (1456). Друга 
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књига описује успехе Турака на Балкану и у централној Европи, ратове са 
Скендербегом у Албанији и изражава страх за Италију.

Ових пет западних писаца имају значаја и за српску историју, посеб-
но Псеудо – Брокард и Кривели јер доносе податке и о нашим земљама. У 
преводу на бугарски језик и нашим читаоцима постају нешто приступач-
нији. Александар Николов је поштовао сва методолошка начела при при-
преми овог превода оригиналних средњовековних текстова. За жаљење 
је што у нашој историографији, у новије време, уопште нема оваквих из-
дања. Овај приказ, између осталог, има циљ да подстакне на размишљање, 
посебно оне истраживаче који су специјалисти за овакве теме.
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Миломир Максимовић

ШУМАДИЈА У XV ВЕКУ: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЈА 
(УРЕДНИЦИ СИНИША МИШИЋ И МАРИЈА КОПРИВИЦА), 

ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈСКУ 
ДЕМОГРАФИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БЕОГРАД 2018, 292 СТРАНЕ.

Монографија која је пред нама дело је девет аутора – српских исто-
ричара и археолога – са Филозофског факултета у Београду, Историјског 
института у Београду и Филозофског факултета у Нишу, који сарађују на 
заједничком пројекту Насеља и становништво српских земаља у позном 
средњем веку (XIV–XV век) . Како сами уредници (др Синиша Мишић, 
редовни професор Одељења за историју Филозофском факултету у Бе-
ограду и др Марија Копривица, доцент Одељења за историју Филозоф-
ском факултету у Београду) истичу у Предговору – просторни, временски 
и тематски оквири монографије пажљиво су одабрани. Сматрајући да 
средњовековној прошлостиШумадије није придаван значај који заслу-
жује, ауторски тим је одлучио да је осветли историјским, историјско–ге-
ографским и историјско–демографским истраживањима. Хронолошки 
оквир – 15. век – изабран је будући да је то доба краја средњовековне 
Србије, односно време њеног коначног пада под власт Османлија. Многи 
преломни догађаји српске прошлости одвијали су се на овом простору – 
од последњих покушаја одржавања државне самосталности и пружања 
отпоратурским нападима, до миграција становништва на север, у Угарс-
ку, одвијали су се на тлу Шумадије у 15. веку.

Након предговора уредника дат је преглед скраћеница назива струч-
них часописа, тематских зборника, необјављених и објављених извора, и 
најважнијих монографија и научних чланака који су коришћени у изра-
ди колективне монографије. Њен текст подељен је у шест већих темат-
ских целина, које су и саме издељене на тематска потпоглавља. У Уводу 
(стр. 9-32) Синиша Мишић представио је географско–историјске оквире 
монографије, као и историјат овог простора у периоду између Марич-
ке и Ангорске битке (1371–1402). Назив Шумадија за овај простор није 
постојао у средњем веку, нити је он био јединствена управна целина. Био 
је испресецан мањим територијално–управним јединицама, жупама. На 
северу Шумадије формирана је и већа управна јединица – земља Кучево, 
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која је током 13. века постала део земље Браничево. У доба деспота Сте-
фана Лазаревића на тлу Шумадије постепено су уведене нове територијал-
но–управне јединице – власти. Српски владари су постепено овладавали 
простором Шумадије, који је у 15. веку од периферије постао политички, 
демографски и привредни центар Државе српских деспота. Довољно је 
рећи да се две последње престонице средњовековне Србије – Београд и 
Смедерево– налазе на тлу Шумадије.

ЦелинуПолитичка географија (стр. 33-78)започиње др Владимир 
Алексић, доцент Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу, 
излажући историјат Шумадије као простора за који су се током 15. века 
борили Срби, Угри и Турци Османлије. Први са жељом да се одбране од 
освајача и сачували своју државност, док су други намеравали да овладају 
овим простором,а касније и да ту спрече даљи продор Турака у Европу. 
Како ни Срби ни Угри нису успели да постигну жељени циљ, дошло је до 
османског освајања Државе српских деспота (1459), а после вишедеце-
нијских угарско–османских сукоба и до освајања Београда (1521), чиме 
је целокупнни простор Шумадије дошао под власт султана. Османлије су 
освојене територије реорганизовали, формиравши Смедеревски санџак 
и мрежу нахија, процес који је детаљно представила Марија Копривица у 
другом делу ове целине.

Следећи део књиге носи назив Црквена географија (стр. 79–136). 
Прво потпоглавље написала је Марија Копривица, која се бавила пробле-
матиком организације православне цркве на простору Шумадије. Право-
славно становништво Шумадије није било организовано у јединствену 
црквену област, већ је било под јурисдикцијом црквених центара који 
субили или на њеној периферији, или изван њених географских оквира. 
У Шумадији су у 15. веку живели и малобројни католици, присутни пре 
свега у урбаним центрима, попут Рудника, Београда и Смедерева. То су 
пре свега били дубровачки трговци и саски рудари. Резултате истражи-
вања католичких заједница на подручју Шумадије представили судр Ката-
рина Митровић, научни сарадник Центра за историјску географију и ис-
торијску демографију на Филозофском факултету у Београду, и др Дејан 
Радичевић, доцент Одељења за археологију Филозофског факултета у Бе-
ограду. Целину затвара истраживање Марије Копривице о исламизацији 
и положају православне цркве у оквиру Османског царства. Изложен је 
сам почетак дуготрајног процеса прихватања вере освајача од стране до-
маћег, српског живља. Сачувани османски пописи из друге половине 15. 
и прве половине 16. века откривају нам да је муслиманско становништво 
било још увек малобројно, и везано за урбане центре.
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Највећа целина у монографији је Насеља и становништво (стр. 137–
230). Подељена је на два дела. У првом је дат преглед научних сазнања о 
урбаним насељима – градовима и трговима на тлу Шумадије у 15. веку. 
Започет је са уводом професора Мишића, на који се настављају радови 
других истраживача о средњовековним градовима и трговима Шумадије 
посведоченим у писаним изворима различите провенијенције. Катарина 
Митровић и Дејан Радичевић представили су укратко сазнања о средњо-
вековном Београду.Др Владета Петровић, научни сарадник Историјског 
института у Београду писао је оБорачу, Островици, Невадама, Руднику, 
Смедереву, Сребреници и Честину. Др Александар Крстић, научни сарад-
ник Историјског института у Београду, представио је сазнања о Витеш-
кој Трпези, Железнику, Жрнову, Јагодни, Куличу, Некудиму иРудиштима. 
Др Александар Узелац,виши научни сарадник Историјског института у 
Београдуобрадио је Паракинов брод, Равно иХлапову Пољану.Насеља и 
становништво завршавају се резултатима истраживања Марије Копри-
вица о сеоским насељима и насељености Шумадије у 15. веку, заснова-
ним у великој мери на објављеним и необјављеним османским пописима 
становништва.Упркос бројним ратним операцијама вођеним током 15. и 
почетком 16. века, које су вођене и на простору данашње Шумадије овај 
простор је, судећи према сачуваним османским пописима, био добро на-
сељен. Копривица констатује да, упркос пресељења дела становништва у 
Угарску, и прилива нових становника из јужних српских крајева, на под-
ручју Шумадије није било великих миграција пре краја 17. и 18. века.

Наредна целина је Привреда и саобраћај(стр. 231–286).Марина Ште-
тић, истраживач–сарадник Центра за историјску географију и историјску 
демографију на Филозофском факултету у Београду обрадила је основ-
не привредне делатности сеоског становништва средњовековне Шума-
дије – земљорадњу и сточарство.На овом подручју било је развијено и 
рударство, којим се у овом поглављу бавио Владета Петровић. Неки од 
најзначајнијих рударских центара које су српски деспоти контролисали 
пред коначан пад Србије налазили су се на тлу Шумадије, попут Рудника 
и Рудишта, а експлоатација руде није престала ни у османском периоду. 
Синиша Мишић и Александар Узелац затварају целину о привреди и са-
обраћају реконструкцијом путне мреже Шумадијеу 15. веку. У том пери-
оду најважнија саобраћајница био је Цариградски друм, који у ово време 
не представља јединствену трасу, већ спој више међусобно повезаних 
путних праваца. Монографија се завршава Закључком (стр. 287–290), у 
коме су сумирани главни резултати овог колективног научног подухвата.

Утемељена на изворној грађи, са полазиштем у старијим историо-
графским радовима, обогаћена новим перспективама и закључцима, пре-
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гледна и писана јасним стилом, Шумадија у XV веку представља успешан 
примерколективне монографије. Она је оправдала иницијалну намеру 
ауторског тима – да попуни празнину у српској медиевистици, нарочито 
на пољу историјске географије и историјске демографије, и понуди зао-
кружену слику историје једне важне регије у преломном раздобљу српске 
и балканске историје. Сазнања о појединим питањима могла би се у на-
редном проширити необјављеном грађом из османских архива и резулта-
тима будућих археолошких истраживања појединих важних локалитета. 
Уверени смо да ће ова монографија бити добро прихваћена у научним 
круговима и код шире стручне публике, као и код читалаца заинтересо-
ваних за националну и локалну историју.
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Владан Д. Станковић

ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ 16/1 (СТР. 695) 
ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ 16/2 (СТР. 863)

Обележавање годишњица значајних историјских догађаја често је 
био повод за објављивање посебних издања. У години великог јубилеја 
Српске православне цркве, у којој се обележава осам векова од оснивања, 
издавачи часописа Црквенестудије: Центар за црквене студије, Центар за 
византијско-словенске студије Универзитета у Нишу и Међународни цен-
тар за православне студије са посебном пажњом представили су двотом-
ни тематски зборник радоваЦрквене студије 16/1-2 са темом Свети Сава 
и осам векова Српске цркве. Приређивачи зборника су наовом пројекту, 
који је поред пригодног морао да има и научну вредност адекватну ре-
номе ујубилеја, окупили бројне сараднике. У тематском издању часописа 
Црквене студије 16/1-2 прилоге су потписал и поред аутора из Србије, и 
научници из Републике Српске, Грчке, Литваније, Италије, Пољске, Бу-
гарске, Немачке, Црне Горе, Русије, и Француске. Домаћој и међународној 
научној јавности приложено је 110 радова из различитих научних обла-
сти: филологије, историје, историје уметности, историје књижевности, 
теологије, лингвистике, архитектуре и етнологије што је обезбедило наг-
лашени нтердисциплинарани приступ теми. Први том часописа Црквене 
студије 16/1 (стр. 695) посвећен је првом српском архиепископу Светом 
Сави. Уредник часописа Црквене студије, проф. др Драгиша Бојовић, уво-
дним словом нагласио је значај јубилеја и прегалачки рад који је посвећен 
самом часопису од његовог оснивања 2004. године све до последњег те-
матског броја Црквене студије који представља својеврсну круну у доса-
дашњем раду центара издавача Црквених студија.

Први по реду, научни рад, објављен у првом тому је рад др Алексан-
дара Стојановића, сарадника Богословског факултета и Међународног 
центара за православне студије.У свом раду, Плодови етике светог Саве 
некад и сад: Да ли су савремени Срби на путу који у живот води?одговор 
о егзистенцији српског народа проналази у делима и путу који је поста-
вио први српски архиепископ Сава.Архимандрит Тихон Ракићевић у 
свом прилогу под насловом, Идеологија братства светог Саве, наглашава 
значај монашке заједнице, указујући притом на појединости Хиландар-
ског и Студеничког типика, поуке Симеона и Саве, који су обезбедили 
континуитет монашког живота кроз векове. Проф. др Мирко Сајловић са 
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Православног богословског факултета из Фоче, приложио је рад Утицај 
светосавља на средњовековну етногенезу Срба (XII-XIII век),и указује на 
најважније моменте етногенезе српског народа од његовог досељавања на 
Балканско полуострво до уздизања Српске државе у ранг краљевства и 
стицања аутокефалности Српске црквеи утицаја првог српског архиепис-
копа Саве. Проф. др Павле Ботић са Филозофског факултета у Новом 
Саду, анализира Жичку беседу о Правој вери у раду под називом Свети 
Сава, со земљи српској. Проф. дрПредраг Петровић са православног Бо-
гословаког факултета у Београду приложио је рад, Богослужбени аспекти 
Светосавског предања у којем се са теолошког аспекта наглашава пре све-
га црквени карактер Савиног деловања и његовог предања. Са право-
славног Богословаког факултета у Београду,проф. др Драган Ашковић 
написао је радСветосавље између идентитетског и поетскогуказујући на 
значај поетског исповедања светосавља.Проф. др Зоран Кинђић са факул-
тета Политичких наука, универзитета у Београду, у свом раду Просвети-
тељство светог Саве упоређује Светог Саву и Доситеја Обрадовићапоку-
шава да понуди уверљиве аргументе за примат светосавског 
просветитељства над доситејским. Рад Владимира Димитријевића, Свети 
Сава и крсна слава – из историје српског религиозног акта прегледног ка-
ратера говори о крсној слави и улози Саве у њеном обликовању. У свом 
чланку, др Владимир Цветковић са Института за филозофију и друштве-
ну теорију, Још један осврт на предавање „Национализам Светог Саве” 
светог Николаја Жичкогаргументовано одбацује оптужбе савремених на-
учника на рачун епископа Николаја Велимировића и његовог текста На-
ционализам Светог Саве јасно показујући да он нема никаквих веза са 
фашизмом и анти-екуменизмом. Светог Саву, Николај користи као при-
мере за светост, народно и државно јединство и независност у односу на 
друге политичке и црквене центре моћи. Ђорђе Н. Петровић у свом раду 
Sava’s legacy: Serbian theology and Justin Popović, покушава да укаже на жи-
вотно дело Јустина Поповића и саме српске теологије као плод Савиног 
наслеђа. Јана Алексић, са Института за књижевност и уметност у Београ-
ду, приложила је рад под називом Свети Сава и српски културни обра-
зац. Ауторка текста је сагледавајући транскултуралности Савине лично-
сти указала на основ и подлогу стварања српског културног обрасца. 
Српски културни образац, чије темље налази у Савином просветитељству, 
преноси се од средњег века до наших дана. Илијас Јаренсис у свом раду 
Сава Немањић и Никеја обрађује сусрете са Никејским царом и патријар-
хом наглашавајући њихов значај. Посебан аспект који се наглашава у раду 
јесу догађаји из 1204. године који су утицали на много шири регион. У 
измењеним приликама, аутор разматра и наглашава политичку, црквену, 
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идеолошку и симболичку димензију Савиних посета Никеји 1219. и 1229. 
године.Ангелики Деликари, са катедере за историју и археологију Солун-
ског универзитета,написала је рад Допринос Светог Саве црквеној органи-
зацији Србије и реакција Охридског архиепископа Димитрија Хоматијана 
на стварање Српске цркве. Димитрије Хоматијан се снажно успротиво 
аутокефалности Српске цркве на уштрб Охридске архиепископије. Проф. 
Деликари указује на улогу коју је у тим догађајима одиграо Сава, као и у 
отклањању могућности да се Србија приклони римокатоличком свету.
Срђан Младеновић,испред центра за Међународне православне 
студије,приложио је рад Трагови делатности Светог Саве на територији 
данашње Метохије и Косова.Аутор је посветио пажњу активностима Саве 
које су везане за простор данашње Метохије и Косова. Иако су историјски 
извори скромни са подацима о Савином присуству и делатношћу, два бо-
равка о којима се говори у раду су посведочена у историјским изворима. 
Први, 1206. године приликом преноса моштију свога оца и други, 1220. 
године када је Сава пролазио преко Косова до манастира Студенице.
Проф. др Ђура Харади, са Филозофског факултета у Новом Саду, у свом 
прилогу О дипломатској мисији Светог Саве код Угарског краља Андрије 
II, разматра односе између Србије и Угарске у којој је Сава као дипломата 
имао знчајну улогу.Рад који је вредан пажње и указује на сва будућа ис-
траживања која се односе на српско-угарска питања из Савине епохе. 
Проф. др Александар Ђорђевић, са Правног факултета у Нишу, у раду 
Градски закон као саставни део Савиног Законоправила,изнео је своја за-
пажања у рецепцији византијско-римског права у оквиру српског средњо-
вековног права. Др Васиљ Јововић испред Богословије Свети Петар Це-
тињски доноси рад под називом Култ Светог Саве у Црној Гори у периоду 
Петровића Његошa у којемуказује на поштовање српске средњовековне 
државе и неговања посебног односа према култу Светог Саве. На тим 
основама су династије Петровић-Његош градиле државност Црне Горе.У 
раду Савиндан као симбол националног и религијског идентитета Срба у 
дијаспори, Гордана Благојевић са Етнографског института САНУ, указује 
на основу теренских истраживања и доступне литературе велики значај 
и присутности култа Светог Саве у српској дијаспори на свим меридија-
нима.Проф. др Светозар Бошков, са Филозофског факултета у Новом 
Саду,приложио је рад Слика Св. Саве у уџбеницима историје у XIX веку. 
Уџбеник представља рефлексијуа времена у којем је настао и као такав 
има значајну историјску вредност, у самом раду је указано на значајне 
догађаје из живота Св. Савекоји се обрађују у уџбеницима. У раду Шта 
је написао Свети Сава? проф. др Драгиша Бојовић,актуелизује питање 
ауторства дела која су нажалост изгубљена а за која постоје сведочанства 
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да је аутор Св. Сава.Слађана Алексић, са Филозофског факултета у Ко-
совској Митровици, је у свом раду Допринос Светог Саве херменеутици-
анализира књижевнотеоријски допринос Саве кроз увид у ставове Про-
лога које је основ старе српске књижевности.МајаАнђелковић, са 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, у радуСавино житије 
Светог Симеона и интертекстуалностуказује на односе између Савиног 
Ђитија и других текстова попут Светог писма, светоотачких, богослуж-
бених и праввних текстова. Дарко Крстић у прилогу да ли Свети Сава 
користи жанр „владарског огледала” пишући Немањин опроштајни говор 
у животу господина Симеона? наводи примере у којима се уочавају слич-
ности коришћења жанра „владарског огледала” у византијским делима и 
делима Саве. Рад Други је први. Писање као унижење. Драгомира Костића, 
са Приштинског универзитета, разматра о феномену затвореног или при-
гушеног говора Саве у његовом делу житије светог Симеона Немање. Не-
мања Каровић, са Учитељског факултета у Београду, анализира у свом 
раду Поетика молитва у житију Светога Симеона Светога Савепоетику 
молитва и њихову структурну улогу у житију посвећено Светом Симеону. 
Рад указује и на велики значај молитве у приповедној поетици Саве. Јеле-
на Јонићу свом прилогу Духовне димензије посланице игуману Спиридону 
светога Саве у контексту спрске средњовековне посланице анализира по-
етичке и теоријске позиције у самој Посланици како би се дошло дубин-
ске структуре текста.Виктор Савић је у свом прилогуОбраз код Светога 
Саве. Лексичко-семантички оглед. Анализира у познатим Савиним дели-
ма значење речи образ и њену употребу.Зорица Никитовић, са Филолош-
ког факултета у Бања Луци, је у свом тексту Сложенице у Законоправилу 
Светог Саведала приказ сложеница као специфичне лексичке и творбене 
категоријецрквенословенског језика. Указујући на богатсво и разноврс-
ност филозофско-теолошког појмовника као и лексичког система српског 
средњовековља уопште.Свети Сава у православној црквено-појачкој тра-
дицији је рад Ане Рашковић докторанда на православном Богословском 
факултету. На основу до сада познате химнографије у част Светог Саве а 
која је записана у руској, хиландарској и српској црквеној-појачкој тради-
цији изнет је приказ и преглед континуитета те писмене традиције. Сергеј 
Тмични са Института за литвански језик, у раду Модели устројства ка-
нона најстарије службе светом Сави Српском: Канон „горе на 
престолу...“анализира поменути канон који је рукопису из 133. године тзв 
Братковом минеју. Рад Помен Светог Саве Српског у књигама Божидара 
Вуковића доноси нам уважени Александар Наумов са Ка Фоскари универ-
зитета из Венеције. У значајним венецијанским издањима Божидара Ву-
ковића Служабнику, Псалтиру и другим делима из 16. века указује на ве-
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лики значај Св. Саве за српску културу и етничку самосвест како у 
завичају тако и у туђини. Пролошка житија Св. Саве и Св. Симеона и 
њихови стихови је рад Милке Радуловић, са Филолошког факултета уни-
верзитета у Београду, у којем се преиспитује у којој су варијанти текста у 
стиховни пролог унета житија Св. Симеона и Св. Саве и који су стихови 
потом састављени. Следе још два рада професора са Филолошког факул-
тета, проф. др Ирена Шпадијер у свом раду Кад су мошти Светог Саве 
пренете из Трнова у Милешеву? Филолошка расправа*износи једно ново 
тумачење извора којим би датовање преноса моштију Св. Саве требало 
померити на 6. мај 1238. годину.Рад проф. др Томислава Јовановића са 
насловом Изводи из Теодосијевог житија Светог Саверазматра рукопис из 
прве четвртине 17. века. Панагирик који се налази у збирци Музеја Српс-
ке православне цркве у Београду а који је саставио граматик Гаврило 
Тројичанин. Посебна пажња посвећена је адаптацији Теодосијевог Жи-
тија Светог Саве. Александра Костић Тмушић, са Филозофског факултета 
у Косовској Митровици, у тексту Поетика плача у житијима Светог 
Саве обрађује се жанр плача у житијима које су саставили Доментијан и 
Теодосије.Снежана Милојевић, са Филозофски факултет у Нишу, прило-
жила је рад Болест и исцељење у житијима Светог Саве.Ослањајући се на 
хришћанску литературу теолошког карактера као и на савременим тума-
чењима које о болести изнео Жан Клод Ларше у раду се расветљавају пре-
ображења из болести у здравље које су везана за Светог Саву. Кристина 
Митић приложила је рад са насловом Свети Саво „Кара-Ђорђијина вре-
мена” (Опет о Вишњићевим варијантама о свецу)у којим се тумаче и ана-
лизирају две народне песме посвећене Светом Сави које је испевао Фи-
лип Вишњић. У раду са насловом Тумачење полисемичности лексеме 
харизма у народној и уметничкој књижевности о Светом Сави,Миријана 
Стакић, са Педагошког факултета у Ужицу, указује да је Свети Сава у кон-
тинуитету присутан у народном и ауторском стваралаштву српског наро-
да. Јелена Михајловић, са Филозофског факултета у Косовској 
Митровици,доноси рад Свети Сава у основношколским и гимназијским 
програмима за српски језик и књижевност који има за циљ да испта у којој 
мери су садржаји посвећени Светом Сави присутни и да ли су прилагође-
ни потребама ученика. Снежана Марковић,са Факултет педагошких нау-
ка из Јагодине, доноси рад Свети Сава у легендама Драгана Лакићевића у 
светлу књижевне традиције.У раду се анализира представа светитеља у 
савременим легендама и сагледава лик првог српског архиепископа.Коау-
торски рад Снежане Булат и Небојше Крталије под наславом Свети Сава 
у Српској историји и драми доноси нам запажања о драмама Бранислава 
Нушића, Алексе Шантића, Зорице Симовић и Милована Витезовића. У 
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анализираним драмама истиче се Савин портрет онакав какав су креира-
ли још њевгови биографи.Данијела Костаниновићу свом радуРефлекси 
култа Светосавља у поезији за децу Јована Јовановића Змајазакључује да 
је Ј.Ј. Змај теолошкој, просветитељској и морално-поучној сврси дао при-
мат над естетским доживљајем. У раду се и испитују интертекстуалне ре-
лације религије и поезије Ј. Ј. Змаја. Љиљана Пешикан Љуштановић, са-
Филозофског факултета у Новом Саду, приложила је рад под насловом 
„Долазим ти и када не видиш” Свети Сава у Семољ гори Мира Вуксано-
вића.Аутор обрађује у азбучном роману Мира Вуксановића један део који 
је посвећен неименованом светитељу али сасви препознатљивим у лику 
Светог Саве. ПОследњи рад у првом тому је рад Миријане Бојанић Ћир-
ковић, са Филозофског факултета у Нишу,Житијни аспекти лика Светог 
Саве у делу Гора преображења Љиљане Хабјановић Ђуровић, у којем се 
анализира дијалошка релација у делу Љиљане Х. Ђуровић и у житијима 
Доментијана и Теодосија. У раду се обрађује и фолклорни и историјски 
аспекат личности Светог Саве.

Други том часописа Црквене студије 16/2(стр.863)посвећен је пи-
тањима у вези са српском православном црквом. Бранисалв Тодић је раз-
матрао у свом раду,Историзовање вере у Срба ради одбране црквене 
аутокефалности,оне кризне моменте када је била угрожена српска пра-
вославна црква и када је она користила историзовани апостолски аргу-
мент. Ученик апостола Павла, Тито је ширио православље у Далмацији 
што је у средњем веку био простор српских земаља. У аргументацији ис-
торизовања посебно место имају и Св. Симеон Мироточиви и Св. Сава. 
Павел Дзиадул, са Института за словенске филологије у Познањау, напи-
сао је рад под називом Пентрахија, шеста црквена столица и Св. Сава 
као српски патријарх. Покушаји одређења места Пећке патријаршије 
према васељенском покрету.Аутор разматра идеју о шестој патријар-
шијској столиции о Св. Сави као првом српском патријарху и која је као 
таква била присутна међу српским црквеним круговима.Др Драгана 
Јањић, са института за српку културу у Лепосавићу доноси рад под нази-
вом О првим епископским седиштима у време Св. Саве. У раду се нагла-
шава да разлике између епископије и игуманије постају ирелевантне у 
односу на потребе државе и цркве. Коауторски рад,Територијални обим 
епископија Српске цркве на почетку XIII века, Марије Копривице и Вла-
димира Алексића, покушава да прикаже обрисе простора духовне на-
длежности епископа српске цркве у времену након оснивања Српске ар-
хијепископије. Стварањем епископија дошло је до учвршћивања постојеће 
територијално-управне организације средњовековне Србије. Следи рад 
проф. др Синише Мишића, Социјално порекло српских архиепископа 
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1219-1337, у којем се разматра социјално порекло архиепископа од Саве 
до Јоаникија I. Истраживњем доступних извора проф. Мишићзакључује 
да је 11 архиепископа у овом периоду припадало или владарској динас-
тији или властеоском сталежу што је српској цркви давало аристократски 
карактер. Сања Игић, са Правног факултета у Београду, је приложила рад 
са насловом Прописи о киновијском животу и кажњавању монаха, у којем 
анализира одредбе из Карејског, Хиландарског и Студеничког типика али 
како би заокружила истраживање о црквено-правним прописима којима 
подлежу монаси, у раду су обрађени и правни акти: Синтагма Матије 
Властара и Душанов Законик.Георгиос Нектариос Лоисдоноси нам рад са 
темом Политички и црквени односи Србије са Византијом у периоду Пр-
вовенчаног (1196-1228) и Радослава (1228-1233) потенцирајући у свом раду 
родбинске односе насталим из различитих династичких бракова између 
Србије и Византије. И поред несугласица и сукоба инсистира се на томе 
да су се односи Срба са Византицима настављали и остајали добри.Сне-
жана Божанић је у свом раду,Концепција средњовековног простора и жи-
вота човека: О властелинствима Жиче и Студенице у време Саве Не-
мањића, компаративном анализом пространих структура жичког и сту-
деничког властелинства потврдила концепт територијалног груписања 
дарованих прилога. Александра Фостиков, са Историјског института у 
Београду, је у свом раду Мраморници из Жиче – Каменари или градитељи 
спомен обележја?анализирала термин мраморници који се наводи два 
пута у делу Теодосија, Житије светога Саве. Закључује се у раду да је реч 
преузета и у шрем и у ужем значењу. И као име за каменара-тесара и као 
име за скулптора мермера.Задужбине српских архиепископа средњег века 
је рад Марије Копривице у којем се разматрају питања задужбина погла-
вара Српске цркве. Ова група манастира је уочена као посебна и разли-
кује се од владарских и властеоских задужбина. Марко Шуица у свом 
раду Један аспекат односа Српске цркве и Моравске Србије на крају 14. 
века, Преиспитивање случаја војводе Обрада Драгосаљићауказао на сло-
женост истраживања везаних за односе световне и духовне власти. При-
мер војводе Обрада предтавља призму кроз коју се преламају сфере поли-
тичких утицаја, потреба за континуитетом српске државности, друштвене 
промене и улога Српске цркве на крају 14. века. Православно свештен-
ство Требиња у 14. и 15. вијеку рад је Радмила Пекића, са Филозофског 
факултета у Приштини, анализира и доноси податке на основу писаних 
извора о помену српских православних свештеника у 14. и 15. веку на 
подручју Требиња. Аутор наглашава да овим раду нису исцрпљена сва 
сведочанства која указују на активност и деловање православних свеште-
ника у Требињу током 14. и 15. века. Божидар Зарковић је у свом раду 



BIG X (2019) 167–187

164

Допринос црквеног поседа урбанизацији средњовековне Србијеса више ас-
пеката анализирао посредне и непосредне факторе који се тичу функцио-
нисања цркве а који су утицали на процес урбанизације одређеног места. 
Српски средњовековни град и манастир: Приходи од трговине и рудар-
ства и црквена имовина у урбаним насељима (13.-15.век) је рад који је 
приложио Владета Петровић, са Историјског института у Београду. Ау-
тор указује на све везе између манастира и градских насеља у српским 
средњовековним насељима.Миломир Максимовић, докторанд Филозоф-
ског факултета у Београду, приложио је рад Милешевски власи (XIII-XV 
век).Аутор у свом раду указује на значај и положај влаха навластелинству-
манастира Милешева, на основу релевантних и доступних извора и тоод 
оснивања манастирског властелинства и првих помена влаха у 13. веку па 
све до османског освајања и пописа насталог између 1475.-77. године. 
Изабела Лис-Вјелгош, са Института за словенску филологију из Познања, 
дала је свој допринос радом Обновљена Пећка патријаршија у служби 
српске традиције. Разматра у свом раду феномен обновљене Пећке 
патријаршије и њеног утицаја на очувању српског идентитета и припад-
ности. Радивој Радић је својим радом Света Гора и Хиландар у старим 
српским записима из Војводине разматрао податке из шестотомне едиције, 
који су састављени у раздобљу од 16. до 20. века, а односе се на Хиландар 
и Свету Гору. Из ове едиције постоје само четри записа и сви потичу из 
18. века. Раздељивање хландарске честице часног крста 1767. године у 
светлу нових докумената је рад Димитрија Пеева са Хумболтовог уни-
верзитета у Берлину. У раду се разматрају 4 докумена из 18. века који су 
повезани са догађајем из 1767. године и раздељивања хландарске честице 
часног крста.Гордана Гарић Петровић са Историјског института, је свом 
раду Мирско становништво Београдске (Сервијске) епархије од 1718. до 
1739. године, анализирајући архивску грађу и доступне изворе закључила 
да они пружају увид у живот и организацију српске Цркве у 18. веку али 
и осветљавају нека ранија времена. У раду се разматрају још и утицај који 
је Хабзбуршка монархија оставила на Цркву.Сара Митић, са Правног фа-
култета у Нишу, приложила je рад Држава и црква у време важења устава 
из 1838. године, у којем се прати процес обостраног развоја државе и црк-
ве а све кроз државну легислатву. Проф. др Славиша Недељковић у при-
логу Извешај свештеника Јована Поповића о стању у Призрену у јесан 
1880. године, испитујући извештај сагледавају се опште политичке прили-
ке и положај Срба у овом делу Старе Србије. Извештај који је упућен 
Филипу Христићу сведочи о тешком положају Срба али других народа 
под репресијом арбанашке Конгре.Владислав Пузовић са Православног 
богословског факултета у Београду написао је рад Образовање српског 
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свештенства у Русији (XVIII- почетак XX века).Анализирајући необја-
вљене податке из архива духовних академија у Кијеву, Москви и Санкт-
Петербургу у раду је представљено школовање српског свештенства у 
периоду од 18. до 20. века.Милутин Живковић, са Института за српску 
културу из Лепосавића, у свом прилогуИгуман Манастира Милешева 
Нестор (Лазар) Тркуља (1899-1941), прати читав живот Лазара Тркуље. 
Од школовања, замонашења и постављења на место игумана манастира 
Милешева. Посебно се говори о начину управљања Милешевом али и на 
расветљавању његове ликвидације 1941. године. Немања Андријашевић 
са универзитета „Лудвиг Максимлијан” из Минхена приложио је рад Про-
фесор др Ђоко Слијепчевић у Швајцарској 1948-1954, прати живот углед-
ног професора Слијпчевићадоносећи занимљиве податке током његовог 
живота у Швајцарској. Коауторски рад Владимира Вучковића и Небојише 
Ранђеловића под називом Епископ Нишки др Јован Илић у документима 
служби безбедности,на основу архиве УДБ-е, одељења у Нишу, предмет 
који је предат архиву Србије крајем 2007. године, настао је чланак вредан 
пажње. Овакав рад указује на потребу да се историчарима ставе на рас-
полагању „подаци” којима би употпунили и расветлили догађаје из 20. 
века. Патријарх Павле (Стојчевић, 1914-2009). Патријарх измирења при-
лог је Анастасија Атанасиадиса са Богословског факултета у Солуну. У 
раду је посвећена пажња и улога блаженопочившег Патријарха Павла у 
грађанском рату који је довео до распада Југославије током 90-тих година. 
Велибор Џомић је испред Митрополије Црногорско-приморске прило-
жио рад Српска православна црква и тзв. Спољашњи дијалог о Косову и 
Метохији од 2011. до 2018. године. Разматрајући актуелно питање о реша-
вању „статуса” Косова и Метохије и положаја Српске православне цркве. 
Глигор Самарџић, са Филозофског факултета у Косовској Митровици, у 
свом раду О духовном утицају Рима на југ Горње Мезије,показује на осно-
ву богатог археолошког материјала и епиграфских споменика велики број 
података о поштовању култа Јупитера. Валентина Цветковић Ђорђевић, 
са Правног факултета у Београду, у раду Развод брака у Римском и Јусти-
нијановом праву анализира статус брака и разлоге за развод брака у прав-
ном смислу као и због чега је Јустинијан променио политику у дозвоље-
ности развода брака. Проф. др Ирена Љубомировић у свом прилогу 
Црквени сабори у првој половини IV века н.е. – Решење или продубљивање 
раскола у хришћанској цркви, анализом саборских извештаја наговештава 
се приступ решавања црквених проблема. Ауторка закључује да је анимо-
зитет био превелики да би црквени сабори донели решење и да ни улога 
и присутност владара-световне власти није могао допринети разрешењу 
проблема. Драган Николић, са Правног факултета у Нишу, приложио је 
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рад Правна материја у одговорима папе Николе Бугарима 866. године. Ау-
тор анализира правне аспекте у спису папе Николе који одговара бугар-
ском кнезу Борису на његова питања. Катрина Митровић, испред Центра 
за историјску географију и историјску демографију Филозофског факул-
тета у Београду, приложила је рад Барска (Архи)епископија у држави Бо-
динових наследника,у којем се детаљно анализира питање Барске (Архи)
епископије и њеног статуса у светлу свих актератоком 12. века. Оно што 
се у раду закључује јесте да су барски прелати себе доживљавали као ар-
хиепископе иако се само један од њих експлицитно појављује са том ти-
тулом. Анђела Гавриловић, са Института за историју уметности у Београ-
ду, у раду Култ римског папе светог Силвестра првог у српским земљама 
од 1166. до 1459. године, анализира хагиографске и иконографске изворе 
и са својим прилозима приказује на присутност култа римског папе све-
тог Силвестра првог у српским земљама од 12. до 15. века. Chronica per 
extensumdescripta ad annum 46-1280 и Chronica brevis ad annum 46-1342 
дужда Андрије Дандола као историјски извор рад је Ивице Чаировића са 
Православног богословског факултета.Аутор анализира изворе које је 
саставио Андрија Дандоло у 14. веку и какав став је изграђен према Ср-
бији на основу података о њој. Борис Стојковски, са Филозофског факул-
тета у Новам Саду, у приложеном раду Слика Римокатолика у делу Дани-
ла IIанализира поглед архиепископа Данила на римокатолике имајући у 
обзир епоху и свет у којем је живео и деловао. Једини делимично негати-
ван став у делу Данила према римокатоличанству се види у односу према 
василевсу Михаилу VIII и према Лионској унији. Деликт римокатолич-
ког прозелитизма у средњовековној Србији је рад Андреја Катанчевића са 
Правног факултета у Нишу сагледава правне аспекте и норме у српском 
средњовековном праву које се односе на прелазак из православља у ри-
мокатолицизам. Са Филозофског факултета у Београду, Татијана Субо-
тин-Голубовић је приложила рад са насловом Амфилохијеви фрагменти 
– сведочанство о богослужењу у Српској цркви у XII веку. У раду се об-
рађују два фрагмента из Руске националне библиотекедатирана у досада-
шњој литератури с краја 12.-ог и почетка 13.-ог века. Они допуњују наша 
сазнања о литургијским књигама српске цркве у раном периоду средњег 
века.Зоран Ранковић, са Православног богословског факултета у Београ-
ду, је у свом раду О неким мало познатим литургијским и књижевним 
саставима у српскословенској рукописној традицији, анализирао кратке 
саставе српске средњовековне књижевности који се данас чувају у библи-
отеци Српске Патријаршије односно у Националној библиотеци Аустрије. 
У раду се указује на њихову садржину и околности у којима су настали. 
Татијана Борисова, са Националног и Каподистриасовог универзитета у 
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Атини, најстаријег универзитета у Грчкој, доноси нам рад Антифони Ве-
ликог петка у старосрпској традици.У раду се раматрају ране етапе 
срквенословенског превода 15 Антифона Великог Петка. Истиче се раз-
новрсност редакција које постоје у српској традицији али њена посебна 
улога очувања најстаријих словенских превода.Христина Тончева-Тодо-
рова у свом раду Services for conff ering the dignity of the great schema on a 
monk in a Zograf prayer-book from XIII c.У раду се анализира новооткриве-
ни препис који се чува у манастиру Зографу на Светој Гори и и припада 
13. веку. Лингвистичком анализом у раду се сугерише и место самог на-
станка овог преписа.Владимир Антић, са Православног богословског фа-
култета у Београду, у раду Остаци парохијског типика у српском бого-
службеном предању 13. и 14. векасе разматра присуство елемената 
азматског типика у богослужењу Српске Цркве према литургијским из-
ворима насталим у време Светог Саве и потоњих настављача његовог 
дела. Миланка Убипарип, из Народне библиотеке Србије приложила је 
свој рад Химнографски лик Светог Јевстатија I, архиепископа Српског. 
Ауторка сагледава начин формирања химнографског лика архиепископа 
Јевстатија I у традицији српскословенског наслеђа. Академик Јасмина Гр-
ковић-Мејџор у свом раду О језику архиепископа Никодима за Карејску 
ћелију Светог Саве Јерусалимскогистражује и открива податке драгоцене 
за историју српског језика у погледу чувања одређених фонема.Галина Ка-
зимова, са Московског универзитета Ломоносов, приложила је рад под 
називом О возможном сербском компоненте в связи с меной генитива и 
локатива мн. числа существительных в славянском тексте гомилий Ва-
силия Великого на псалмы и некоторых других святоотеческих текстах 
(ГИМ, Син-238, лл. 456-786), считающихся переводом Максима Грека. У 
раду се разматрају манускрипти које прма устаљеном мишљењу у науци 
превео Максим Грк. Блажени Максим је на позив руског цара Василија 
Ивановича боравио у Русији на двору као преводилац и библиотекар. 
Нови српскословенски извори поретка крунисањацара је коауторски рад 
Владимира Вукшиновића и Зорана Ранковића са Православног богослов-
ског факултета у Београду. У раду се доносе седам нових штампана ср-
буљска српска извора чина крунисања владара којима се додатно проши-
рују сазнања о овом чину. Драган Новаков са државног универзитета у 
Новом Пазару приложио је рад Богослужбени народни језик у поменику 
манастира Дечани (16 век), у којем анализира у којој мери је присутан 
народни језик у односу на богослужбени у рукописној књизи Поменик 
манастира Дечана. Ружица Левушкина са Института за српски језик 
САНУ у свом раду Новојављени свети наследници светитеља Саве и 
химнографија о њима, указује на све новојављене свеце којима би требала 
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да се посвети озбиљнија пажња и да би химнографи, лингвисти и фило-
лози требали посебно да посвет своју пажњу и рад како бисмо их достој-
но прослављали. Жан Клод-Ларше са Универзитета у Стразбуру у свом 
раду „Молитве на језеру” светог Николаја Велимировића или обожени чо-
век у хришћанству као антитеза Ничеовом натчовекуанализира дело 
Николаја Велимировића и поставља питања у којој мери је Ниче и дело 
Тако је говорио Заратустра антитеза делу оца Николаја као и то којим се 
изворима надахнуо приликом стварања Молитве на језеру. Језик и стил 
теолошких расправа оца Јустина Поповића прилог је Ксеније Кончаре-
вић са Филолошког факултета у Београду,покушава да сагледа најбитнија 
стилистичка обележија дела оца Јустина Поповића. Иван Јовановић је у 
свом прилогу Патријарх српски Павле Светитељ наших дана Жан Клод 
Ларшеа у преводу Ненада Стаменковића: Традуктолошка анализа, дао 
анализу превода одређених термина имајући у виду да се француска пра-
вославна теологија наслања на грчку и латинску етимологију док се срп-
ска православна терминологија наслања на грчку и црквену-словенску 
терминологију. У раду Прилог познавању иконографије хришћанских све-
титеља на примеру рановизантијског жишка из Сингидунума, Бојана 
Племић који предлаже нову претпоставку разрешења представе на жишку 
из Сингидунума, и уместо досадашњег става да је реч о Константину и 
Јелени са Часним крстом предлаже да је реч о Св. Мини и Св, Текли. 
Миљана Матић, испред Музеја Српске православне цркве у Београду, је у 
свом раду Удовичина лепта: Метафора ктиторског дара у српском пост–
византијском сликарству, анализирала ктиторске портрете настале у 
српском зидном сликарству у време обновљене Пећке патријаршије. Ма-
рина Матић у свом раду Теолошко-симболичке аналогије прилазног дела 
иконостаса велике цркве манастира Савинаанализира иконостас аутора 
Симеона Лазовића који је настао у 18. веку. Сагледава се сложени барокни 
иконостас и његова теолошка-симболичка структура. Душко Кузовић, са 
Дхофар универзитета из Омана, изложио је свој рад Улога сакралних обје-
ката у идентитету насеља Балкана у којем говори о варошицама 19. и 
20. века са својом доминантном силуетом-Црквом. Са Факултета драм-
ских уметности, Весна Ђукић је приложила свој рад Територијална покре-
тљивост као изазов националног идентитета српског народа: Студија 
манастира Св. Прохор Пчињски, у којем се прочавају различити облици 
територијалне покретљивости са циљем очувања српског националног 
идентитета.Последњи рад у овом зборнику је дело коаутора са Факултета 
уметности из Ниша, Марка Миленковића и Данијеле Здравић Михаило-
вић под називом Карактеристике музичког језика у Херувимској песми 
Стевана Стојановића Мокрањца. У раду се указује на историјски значај 
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С. С. Мокрањца у очувању црквене народне мелодије. Посебна пажња у 
раду усмерена је на дело Херувимска песма.Након радова у зборнику на 
крају се налази преглед активности Три центра између два броја у којем 
су сажето приказане све активности у претходномпериоду. На крају, може 
се констатовати да је разноврсношћу и квалитетом прилога,који ће не-
сумњиво будити пажњу и многим потоњим истраживачима, зборник 
остварио постављени циљ, да на достојан начин обележи велики јубилеј 
који сви заједно прослављамо са Српском православном Црквом.
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UPUTSTVO ZA AUTORE

Redakcija BHR-a prihvata originalne naučne radove zasnovane na kri-
tičkom istraživanju istorijskih izvora koji donose nove naučne rezultate i pro-
širuju fond istorijskog znanja, u skladu s modernim tendencijama u istorijskoj 
nauci.

Radovi mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku, ali skrećemo 
pažnju autorima da, ukoliko žele da se njihovi radovi čitaju i, posebno važno, 
citiraju u inostranstvu, izaberu ovaj drugi jezik.

Radovi se šalju elektronskom poštom, na e-mail redakcije časopisa bel.
hist.rev2010@gmail.com. Redakcija šalje potvrdu o prijemu teksta, a zatim se 
radovi prosledjuju recenzentima.

Kako bi se obezbedila objektivnost recenzije, od autora se traži da svoje 
podatke stave samo na posebnu – naslovnu stranu rada, koja se ne predaje 
recenzentima, tako da autori ostaju anonimni. Dve pozitivne recenzije, sastav-
ljene prema određenom obrascu za recenzente (v.), neophodne su da bi tekst 
bio štampan.

Dužina rada ne treba da prelazi dva štampana autorska tabaka, odnosno 
32 strane po 1.800 slovnih karaktera s prazninama (’with spaces’), što je uku-
pno 57.600 karaktera.

Formatiranje teksta: Tekst treba da bude otkucan ćiriličnim ili latinič-
nim pismom u Microsoft  Wordu, koristeći isključivo font Times New Roman, 
dupli prored, 12pt veličina slova u osnovnom tekstu, 10pt veličina slova u fu-
snotama, u spisku Literature, i u Zaključku. Ako se koristi staro/novogrčki – 
sve se radi u ovom istom fontu, dok se za staroslovenski jezik isključivo koristi 
font Hram Studenica (na molbu autora, sekretar BHR će poslati mejlom).

Način citiranja u radovima na srpskom
U fusnotama se koristi skraćeni oblik citiranja, jer se potpune bibli-

ografske jedinice nalaze u spisku Literature, iza osnovnog texta, a ispred 
Summary-a (v. niže: Formalni elementi naučnog rada). Ako je iste godine jedan 
autor objavio više radova, onda se uz godinu dodaju slova: a, b, c, d, a njegovi 
radovi su uredjeni hronološki. Za zbornike radova, kolektivna dela, navode se 
urednici. Poželjno je posle mesta izdavanja navesti i izdavačku kuću.

– Blagojević, Miloš (2000): O ‘Zemljištu radnje Nemanjine’. u: Kalić, Jo-
vanka (ur.) Stefan Nemanja – Sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje, Nauč-
ni skupovi SANU, Beograd, 67–73.
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 Blagojević 2000, 69.
– Ćirković, Sima (1964a): Herceg Stefan Vukčić-Kosača i njegovo doba. 

Beograd: SANU
 Ćirković 1964a, 153.
– Ćirković, Sima (1964b): Istorija srednjovekovne bosanske države. Beo-

grad: SKZ
 Ćirković 1964b, 215.
– Ćirković, Sima – Mihaljčić, Rade (ur.) (1999): Leksikon srpskog srednjeg 

veka. Beograd: Knowledge
 Vladalac, LSSV, 54. (Blagojević, M.) 
– Kalić, Jovanka (ur.) (19942): Istorija srpskog naroda II. Beograd: SKZ 
 ISN II, 51. (Ćirković, S.)
– Ferjančić, Božidar (1970): Sevastokratori i kesari u srpskom carstvu. 

Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, XI/1, 255–262.
Ferjančić, Božidar (ur.) (1959): Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugo-

slavije II. Beograd: Vizantološki institut SANU
 Konstantin Porfi rogenit, Spis o narodima, VIINJ II, 54.
Radovi napisani na srpskom jeziku treba da poseduju sledeće formalne 

elemente:
1.  Naslovna strana – ime i prezime autora, titula, zaposlenje; e-mail i 

poštanska adresa, i naslov rada na srpskom i engleskom jeziku; tekst 
koji će ići u prvoj fusnoti pod *, u kojoj autor izražava zahvalnost 
određenim licima, institucijama i navodi naslov projekta na kome je 
angažovan

2.  Text rada – Pun naslov; prevod naslova na engleski jezik; 
     – Abstract – od 150 do 250 reči na engleskom jeziku koji pruža kratak 

sadržaj članka i sadrži termine potrebne za indeksiranje radova,
3.  5 – 8 ključnih reči – srpskih i engleskih 
4.  Literatura – azbučni/abecedni spisak svih korišćenih dela, uz posebno 

izdvajanje neobjavljene arhivske građe na početku liste.
5.  Zaključak – na engleskom jeziku, obima do 1/10 ukupne dužine rada
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

BHR Editorial Board accepts original scientifi c texts based on critical 
research of historical sources, which produce new scientifi c results and expand 
the quantity of historical knowledge, following the modern trends in historical 
science.

Contributions can be written in Serbian or English language, however, 
we would suggest the usage of the latter to those authors who wish that their 
texts be cited in the works of foreign colleagues. Texts should be sent to the 
following e-mail: bel.hist.rev2010@gmail.com and every author receives a mail 
confi rming its reception, and then they are distributed to peer-reviewers. To 
allow blind refereeing, authors are asked to identify themselves only on the 
separate, title page, which should show their names and full postal address for 
editorial correspondence. Th is page is not given to reviewers, thus the authors 
remain anonymous. Two positive reviews, made according to peer-reviewing 
pattern (cf.), are prerequisites for publishing.

Formatting: Text should not exceed 32 pages with 1.800 characters, i.e. 
total of 57.600 characters. It should be typed in Microsoft  Word, Times New 
Roman, double spaced, 12pt for text, 10pt for footnotes, the List of references, 
and the Summary. For Old/Greek language authors are required to use this 
same font, and for Old-Slavic we recommend ‘Hram Studenica’ (it can be obta-
ined from the secretary of BHR).

Citation rules for English texts and works written in English or other 
foreign languages – authors are free to use any of the standard types of citation 
(Chicago, AHR et al.), only to follow it consequently throughout the text.

•  For citing Serbian texts, their titles should be translated in English [in 
brackets]

A full list of references is required at the end of the text, before Summary, 
and therefore, citations in footnotes are given in shortened form. If there is 
more than one work of the same author published in the same year, with year 
is added: a, b, c, d, and the publications are given in chronological order:

Doe 2007a, 332.
Doe 2007b, 65.
Doe 2008, 164.
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Contributions written in English should have the following formal 
parts:

1.  Title page – author’s name, title, position, employment, e-mail; title 
of the text; text of the fi rst footnote under * – contains acknowled-
gments and/or the title of the project she/he is currently engaged in

2. Text – full title with/without subtitle
     –  Abstract – 150 to 250 words – gives a short overview of the text, with 

terms usually used for indexing
     – 5 to 8 key words – terms which are usual for indexing articles
3.  List of references in alphabetical order, with archival material given 

separately, at the beginning of the List,
4.  Summary – can be written in Serbian, or language other than English, 

and should be extensive, up to 1/10 of the whole text
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