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Бла го сло вом Ње го вог пре о све штен-
ства епи ско па но во сад ског и бач ког го спо-
ди на Ири не ја, у из да њу Цр кве не оп шти не 
но во сад ске, об ја вље на је мо но гра фи ја под 
на зи вом Ал ма шка цр ква – храм Све та Три 
Је рар ха у Но вом Са ду: три ве ка исто риј ског 
сведочења. По вод за об ја вљи ва ње на ве де не 
мо но гра фи је је сте обе ле жа ва ње ве ли ког ју-
би ле ја – три сто те го ди шњи це од град ње пр-
вог Ал ма шког хра ма у Но вом Са ду. Реч је о 
књи зи ко ја је на ста ла као плод за јед нич ког 
тру да тро ји це ау то ра: бла же не успо ме не 
про то пре зви те ра Алим пи ја По по ви ћа, про-
то пре зви те ра-ста вро фо ра Ми ли во ја Р. Ми-
ја то ва, ар хи је реј ског на ме сни ка но во сад ског 
пр вог, ујед но и уред ни ка ове ре пре зен та тив-
не мо но гра фи је, као и го спо ди на Пе тра Ђур-
ђе ва, ди рек то ра Исто риј ског ар хи ва Гра да 
Но вог Са да.

Бла же но по чив ши про та Алим пи је По-
по вић (1888–1967), не ка да шњи па рох ал ма-
шки, ау тор је Ле то пи са Ал ма шког хра ма, 
ко ји је, при ли ком пи са ња по ме ну те мо но гра-
фи је, по слу жио као при мар ни исто риј ски 
из вор. О лич но сти и жи во ту про те Алим пи-
ја По по ви ћа пи са ла је, у но ви је вре ме, др 
Гор да на Пет ко вић, исто ри чар. Пре ма по да-
ци ма ко је она на во ди у сво јој док тор ској ди-
сер та ци ји, са зна је мо да је про та Алим пи је 
по сле за вр ше не основ не шко ле у род ном 
ме сту и бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци-
ма по ста вљен за ка пе ла на при Са бор ном 
хра му у Но вом Са ду 1919. го ди не. Слу жбо-
вао је као па рох при Ал ма шком хра му од 
1953. до 1958. го ди не. На кон осло бо ђе ња Но-

вог Са да, по за вр шет ку Дру гог свет ског ра-
та, 1944. го ди не по стао је гра до на чел ник, а 
по том је био и на род ни по сла ник. Као све-
ште ник, про та Алим пи је је у на ро ду остао 
по знат на ро чи то по свом да ру за бе сед ни-
штво, пи са ње и пе ва ње. Ле то пис Ал ма шког 
хра ма, чи ји je ау тор про та Алим пи је, об у-
хва та пе ри од од 1717. до 1958. го ди не. Бу ду-
ћи да је Ар хи ва Епар хи је бач ке из го ре ла у 
по жа ру то ком Бу не 1849, Ле то пис Ал ма шког 
хра ма, ко ји је до не дав но сма тран из гу бље-
ним, прак тич но пред ста вља нај зна чај ни ји 
са чу ва ни исто риј ски из вор за про у ча ва ње 
исто ри је Ал ма шког хра ма у на зна че ном пе-
ри о ду. У мо но гра фи ји ко ја је пред на ма пр ви 
пут је об ја вљен ве ћи део по ме ну тог Ле то-
пи са, што пред ста вља зна ча јан до при нос за 
исто ри ју Ал ма шког хра ма и гра да Но вог 
Са да. 

Осим па жљи во ода бра них де ло ва Ле-
то пи са про те Алим пи ја, нај но ви ја мо но гра-
фи ја о хра му Све та три је рар ха у Но вом Са-
ду са др жи и дра го це не при ло ге про то пре-
зви те ра-ста вро фо ра Ми ли во ја Р. Ми ја то ва и 
го спо ди на Пе тра Ђур ђе ва. На ве де не це ли не 
склад но су об је ди ње не у мо но гра фи ји, те је, 
у том сми слу, чи та лач кој јав но сти омо гу ће-
но по дроб но упо зна ва ње број них де та ља из 
жи во та и исто ри је овог по зна тог но во сад-
ског хра ма. Чи ње ни ца да је уред ник мо но-
гра фи је, про та Ми ли вој Ми ја тов, и сâм слу-
жбо вао као па рох при Ал ма шком хра му, 
под ра зу ме ва да су ње го ви при ло зи по себ но 
на дах ну ти лич ним ис ку ством ко је је до жи-
вео као на сто ја тељ хра ма и ду го го ди шњи 
па ро хиј ски све ште ник. 

Мо но гра фи ја о Ал ма шкој цр кви по де-
ље на је у 15 по гла вља. Већ на пр вим стра ни-
ца ма из ло же не су ре ле вант не исто риј ске чи-
ње ни це у ве зи с на се ља ва њем да на шњег Ал-
ма шког кра ја ста нов ни штвом ка ме рал ног 
се ла Ал ма ша, за ко је се по у зда но мо же твр-
ди ти да се на ла зи ло не где на про сто ру из ме-
ђу Те ме ри на, Си ри га и Ср бо бра на. По себ на 
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па жња по све ће на је зна чај ним по је ди но сти ма 
о из град њи и по то њим об но ва ма Ал ма шког 
хра ма. Пр ви Ал ма шки храм са гра ђен је од 
пле те ра у пе ри о ду из ме ђу 1718. и 1720. го ди-
не. Ме ђу тим, по сле не што ви ше од де сет го-
ди на, по диг нут је но ви храм од знат но чвр-
шћег ма те ри ја ла – пе че не и не пе че не ци гле. 
Овај но ви – дру ги по ре ду Ал ма шки храм – 
осве тио је епи скоп бач ки Ви са ри он Па вло вић 
1733. го ди не. Ко нач но, сво ју бри гу за дом 
Бож ји Ал ма ша ни су по но во по ка за ли из гра-
див ши на истом ме сту тре ћи храм – 1797. го-
ди не. Реч је о хра му Све та три је рар ха ко ји до 
да нас по сто ји, а по диг нут је на ве о ма спе ци-
фи чан на чин. По зна то је, на и ме, да је храм из 
1733. об зи дан зи до ви ма и сво дом но вог хра ма, 
те је из гра ђен пот пу но но ви храм у да на-
шњим ди ме ни зи ја ма. О из у зет ној цр кве ној, 
ду хов ној и исто риј ско-кул тур ној вред но сти 
Ал ма шког хра ма упе ча тљи во све до че по-
глављâ мо но гра фи је у ко ји ма су ве о ма ја сно 
и де таљ но пред ста вље не ар хи тек тон ске ка-
рак те ри сти ке и уну тра шњост хра ма о ко јем 
је реч. У пи та њу су сле де ћа по гла вља: „Ар-
хи тек ту ра и умет нич ко бла го Ал ма шког хра-
ма”, „Др во ре зба ри ја Ал ма шког хра ма” и 
„Сли кар ство Ал ма шког хра ма”. За хва љу ју ћи 
ква ли тет ним фо то гра фи ја ма ко је са др жи мо-
но гра фи ја, а де ло су Мар ти на Цан ди ра, чи-
та о ци ће би ти у при ли ци да знат но те мељ ни-
је са гле да ју ле по ту цр кве но-умет нич ког из-
ра за, ко јом оди ше уну тра шњост и спо ља-
шњост Ал ма шког хра ма. Осим то га, са др жај 
мо но гра фи је је обо га ћен мно гим за ни мљи-
вим по да ци ма из исто ри је на ве де ног хра ма, 
а ко ји су ма ње по зна ти ши рој јав но сти. Та ко 
је, из ме ђу оста лог, у мо но гра фи ји до сту пан 
хро но ло шки по пис ма тич них књи га ко је су 
са чу ва не у ар хи ви Ал ма шке па ро хи је, као и 
по пис све ште никâ ко ји су, пре ма истим ма-
тич ним књи га ма, свр ша ва ли тре бе (све ште не 
об ре де) при Ал ма шком хра му у пе ри о ду од 
1767. до 1957. го ди не. Још јед на спе ци фич ност 
ове мо но гра фи је је сте по гла вље по све ће но 
за пи си ма на мар ги на ма бо го слу жбе них књи-
га Ал ма шког хра ма. Под јед на ко зна чај но је-
сте и по гла вље у ко јем се, на осно ву Ле то пи-
са про те Алим пи ја По по ви ћа, из но се ин те-
ре сант на све до чан ства о гро бљу ко је се на ла-
зи ло у пор ти Ал ма шког хра ма. Вред но је 
спо ме ну ти да са др жај мо но гра фи је ни је огра-
ни чен ис кљу чи во на исто ри ју хра ма Све та 
три је рар ха у Но вом Са ду. На и ме, на ње ним 
стра ни ца ма ис пи са ни су и са же ти ле то пи сни 
по да ци о оста лим но во сад ским хра мо ви ма, 

као и о пра во слав ним гро бљи ма. Та ко ђе, у 
мо но гра фи ји су на ве де на име на пр вих но во-
сад ских све ште ни ка, а осим то га, де таљ но је 
опи сан и на чин њи хо вог из др жа ва ња. Мо но-
гра фи ја о Ал ма шком хра му чи та о ци ма при-
бли жа ва и мно ге дру ге де та ље из исто ри је 
Но вог Са да, па чак и оне тра гич не, по пут 
бом бар до ва ња у Бу ни 1849, ка да је за па љен 
то рањ Ал ма шког хра ма, а ни је пре ви ђе но ни 
ве ли ко стра да ње но во сад ског ста нов ни штва 
у та ко зва ној Ра ци ји, ко ја је из вр ше на од 21. 
до 23. ја ну а ра 1942. го ди не. По сле ра та на сту-
пио је те жак пе ри од жи во та за Цр кву, а са мим 
тим и за Ал ма шку па ро хи ју и Ал ма шки храм, 
ко ји ни су би ли по ште ђе ни од стра не вла сти. 
Овој те ми по све ће но је по себ но по гла вље под 
на зи вом „Ал ма шки храм у по сле рат ном пе-
ри о ду”. Пре да ним тру дом вред них па сти ра 
Цр кве Хри сто ве, пред во ђе них му дрим епи-
ско пи ма бач ким, али и не се бич ном љу ба вљу 
мно гих љу ди, Ал ма шки храм је у по то њим 
го ди на ма ипак об на вљан и успе шно одр жа-
ван, о че му све до чи са др жај јед ног од по след-
њих по гла вља мо но гра фи је. На са мом кра ју 
пред ста вље ни су основ ни би о граф ски по да ци 
о све ште ни ци ма ко ји су слу жбо ва ли као па-
ро си при Ал ма шком хра му, по чев од пре зви-
те ра Гри го ри ја Ра ди ши ћа (1764–1863). Као 
по се бан до да так у мо но гра фи ји је из ло жен 
кра ћи по пис ин вен тарâ Ал ма шко га хра ма.

Има ју ћи у ви ду са др жај нај но ви је мо-
но гра фи је о Ал ма шком хра му, с пра вом је 
мо гу ће за кљу чи ти да је реч о де лу ко јим је 
пру жен нео спо ран до при нос у осве тља ва њу 
и очу ва њу од за бо ра ва ва жних сег ме на та из 
исто ри је Ал ма шко га хра ма. Шта ви ше, по-
ме ну та мо но гра фи ја пред ста вља зна ча јан 
при лог исто ри ји Епар хи је бач ке, али и исто-
ри ји Ал ма шко га кра ја, ко ји је не дав но про-
гла шен за про стор но кул тур но-исто риј ску 
це ли ну. Су ми ра ју ћи ути ске о мо но гра фи ји 
по све ће ној Ал ма шком хра му, мо же мо ре ћи 
да је ње ним са др жа јем ве о ма успе шно, од-
го вор но и ква ли тет но пред ста вље но оно 
што је у под на сло ву и на го ве ште но, а то је 
– три ве ка исто риј ског све до че ња хра ма Све-
та три је рар ха у Но вом Са ду. 

Др Ми лан Бан до бран ски
Ин фор ма тив на слу жба Епар хи је бач ке 

Но ви Сад
ban do bran ski mi lan @gmail.com 
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СРП СКИ НА РОД ПОД ОСМАН СКОМ ВЛА ШЋУ 
(Ми ро слав Па вло вић, Сме де рев ски сан џак 1739–1788.

Вој но-ад ми ни стра тив но уре ђе ње, Но ви Сад 2017, 451 стр.)

Мо но граф ско де ло Ми ро сла ва Па вло-
ви ћа Сме де рев ски сан џак 1739–1788. Вој но-
ад ми ни стра тив но уре ђе ње пред ста вља ре зул-
тат ви ше го ди шњег ра да на из во ри ма осман ске 
про ве ни јен ци је и про у ча ва ња са вре ме них 
то ко ва осма ни сти ке, на осно ву ко јих су ре ше-
на пи та ња ве за на за вој но-ад ми ни стра тив ну 
ор га ни за ци ју, уста но вље на ге о граф ска струк-
ту ра Сме де рев ског сан џа ка и пред ста вље не 
но ве на уч не чи ње ни це, до са да не по зна те 
струч ној јав но сти. Ме ђу тим, мо но гра фи ја 
ни је са мо ре зул тат ис тра жи ва ња на по љу 
осма ни сти ке не го и ау то ро вог ин те ре со ва ња 
за са вре ме не по сту ла те фи ло зо фи је исто ри је. 
Ка ко и сâм ау тор на во ди, на ра тив се за сни ва 
на са вре ме ним те о риј ским мо де ли ма пост-
струк ту ра ли зма им пле мен ти ра ним у са вре-
ме ној осма ни сти ци.

Пи та њу осма ни сти ке и са вре ме не тео-
ри је по кло ње на је па жња у увод ном де лу, од-
но сно пр вом по гла вљу „Те о риј ски при сту пи” 
(стр. 21–109), у окви ру ко јег се де фи ни шу 
раз ли чи ти те о риј ски при сту пи на oснову 
ко јих су на ста ли ра до ви о тран зи ци о ном пе-
ри о ду. Из ло же не су да нас ма ње за сту пље не 

те о ри је, по пут те о ри је о де ка ден ци ји, мо дер-
ни за ци ји, ве стер ни за ци ји и оне ко је су ак ту-
ел не у свет ској осма ни сти ци, по пут те о ри је 
о им пе ри ја ма, ком па ра ти ви стич ке сту ди је, 
ми кро и сто ри ја, те о ри ја цен тра-пе ри фе ри је. 
На кон при ка за раз вој ног пу та осма ни сти ке 
тран зи ци о ног пе ри о да кроз те о ри је о де ка ден-
ци ји и мо дер ни за ци ји де таљ но се де фи ни шу 
ко ји се то про це си из овог пе ри о да ту ма че 
са вре ме ним те о риј ским при сту пи ма. Као 
основ на те о ри ја на ко јој се рад за сни ва ис ти-
че се те о ри ја о им пе ри ја ма, ко ја де фи ни ше 
Цар ство као кон гло ме рат де ло ва (про вин ци-
ја), ко ји са цен тром оства ру ју уза јам ни од нос 
у ви ду пре го ва ра ња. У том про це су пре го ва-
ра ња цен тар де ле ги ра сво је ин ге рен ци је са 
ин сти ту ци ја на од ре ђе не моћ не гру пе ко је 
се ис ти чу пу тем по ли тич ких ини ци ја ти ва. 
У окви ру при хва ће не те зе о пре и спи ти ва њу 
ус по ста вље них струк ту ра, ау тор ана ли зи ра 
и по у зда ност по пи сних деф те ра као исто риј-
ског из во ра, по себ но оних из пост кла сич ног 
пе ри о да, код ко јих се уо ча ва по сто ја ње уно са 
фик тив них број ча них вред но сти. Пе ри о ди-
за ци ја и основ не ка рак те ри сти ке тран зи ци о-
ног пе ри о да ка да је у пи та њу функ ци о ни са ње 
цен трал не вла сти и це ло куп ног дру штве но-
-др жав ног уре ђе ња из ло же не су у окви ру 
под на сло ва Осман ско до ба тран зи ци је (стр. 
55–109). На осно ву осман ских хро ни ка и ак ту-
ел не ли те ра ту ре де фи ни са не су про ме не у 
на сле ђи ва њу пре сто ла, до ми на ци је ин сти ту-
ци је ха ре ма и по је ди них функ ци ја (цр ни ев-
нух, ре и сул ку таб). Као ва жна по ја ва ис так ну-
та је пр о фе си о на ли за ци ја би ро крат ске кла се 
и ства ра ње ути цај них ин те ре сних гру па ци-
ја (ин ти сап). На су прот би ро крат ској кла си 
ко ју су са да чи ни ле при до шли це (еcnebi), а не 
при пад ни ци кул ели те (они ко ји су из си сте-
ма дев шир ме), ста ја ла је уле ма као за тво рен 
слој, ко ји се вре ме ном де фи ни сао као ари сто-
кра ти ја. По себ на па жња обра ћа се на де фи-
ни са ње тзв. дру штве не тран сфор ма ци је, па-
ра ле ли зма ин сти ту ци ја, где ле ги тим ни пред-
став ни ци вла сти оста ју у сен ци, а ја вља ју се 
но ве струк ту ре мо ћи. Као при мер по сле ди це 
тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја ис ти че се рад 
Цар ске деф тер ха не и про блем пре ки да ња 
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из ра де по пи сних деф те ра. Но ви по ре дак на-
стао из дру штве не транс фор ма ци је оспо ра-
ва ли су при пад ни ци кул ели те, ко ји ма је 
ус кра ће на ре ал на моћ. По ли тич ке бор бе но ве 
ели те за ва жне функ ци је уз по бу не кул гру-
па ци је због гу бит ка по ло жа ја за по сле ди цу 
су има ле свр га ва ње сул та на. Још јед на из ме-
на овог до ба од но си ла се на на пу шта ње рат не 
по ли ти ке, про ис те кле из иде о ло ги је га зе и 
по ја ве нео п ход но сти тех но ло шке мо дер ни-
за ци је, пра ће не отва ра њем ка спољ ним ути-
ца ји ма. Ау тор ис ти че да су се у скла ду с 
ра ни је ува жа ва ним те о ри ја ма сва ки су коб и 
по бу на де фи ни са ли као од го вор тра ди ци о-
на ли ста на ре форм ски по ду хват и уво ђе ње 
но во та ри ја од стра не ре фор ми ста, што за пра-
во ни је био слу чај, не го је би ла реч о по ли тич-
кој бор би раз ли чи тих ин ти са па. Оства ри ва-
ње ди пло мат ских кон та ка та ту ма чи се као 
пре у зи ма ње кон тро ле но ве ели те над пи та-
њем ра та, ра ди те жње да се обез бе ди мир и 
ус по ста ви про фе си о нал на ди пло мат ска слу-
жба. У окви ру под на сло ва „При ми тив ни по-
бу ње ни ци” (стр. 74–90) де фи ни ше се по сто-
ја ње не е фи ка сно сти кул вој них је ди ни ца, 
ре ал на вој на моћ не ре гу лар них тру па (бан-
ди ти са др жав ним ле ги ти ми те том) и об ли ци 
дру штве не тран сфор ма ци је ка рак те ри стич не 
за про вин ци ју. Ус по ста вља ње ил ти зам си сте-
ма као по ре ског си сте ма ка рак те ри стич ног 
за тран зи ци о ни пе ри од об ја шња ва се као уки-
да ње соп стве не по ре ске би ро кра ти је од стра-
не др жа ве и при ва ти зо ва ње за ку па по ре за. 
По себ но је ис так ну то ко је су струк ту ре чи-
ни ле ил ти зам ели ту (ја ни ча ри и спа хи је, а 
ка сни је и јер ли је), као и при ка зи ва ње ло кал-
них пред став ни ка (кне зо ва) као де ла по ре ске 
ели те. 

По гла вље на зва но „Струк ту ре” (стр. 
109–229) има дво ја ко зна че ње, од но си се на 
те о риј ски прин цип из град ње струк ту рал не 
ба зе и на струк ту ру Сме де рев ског сан џа ка у 
сми слу те ри то ри јал но-управ не ор га ни за ци је 
и де мо гра фи је. Те ри то ри јал но-управ на ор га-
ни за ци ја по сма тра се на осно ву иде је о де-
цен тра ли за ци ји вла сти, и у скла ду с тим на 
осно ву ана ли зе из во ра уо ча ва се про ме на 
кон тро ле цен тра над пе ри фе ри јом. Ка ко је 
ис так ну то, то ком по сма тра ног пе ри о да ни је 
из о ста ла ко му ни ка ци ја у окви ру би ро крат-
ских обра за ца, што по твр ђу је и по ве ћан број 
апе ла ци ја ко је су сти за ле Цар ском ди ва ну. 
Ов де је утвр ђе на про ме на си сте ма кла сич ног 
мо де ла у окви ру ко јих су ста ту сне про ме не 
кла сич них ин сти ту ци ја у тран зи ци ји на зва не 

Им пе ри јал но при ла го ђа ва ње. На ред но пи та ње 
ко је је ис тра жи ва но је сте по сто ја ње из ме на 
код прав ног де фи ни са ња ма њих ад ми ни стра-
тив но-те ри то ри јал них је ди ни ца (сан џак/ли ва). 
У фор мал но-прав ном сми слу тер мин се није 
ме њао али но ми нал но до ла зи до из ме не зна-
че ња. Про ме не су уо че не и код ин ге рен ци ја 
сан џак бе га, ко је су про ши ре не али као по сле-
ди ца ста па ња две функ ци је у јед ној лич но-
сти, ти ту ле сан џак бе га и му ха фи за Бе о град ске 
твр ђа ве. Ду жност и зна чај бе о град ског му-
ха фи за де фи ни са ла је Рад ми ла Трич ко вић, 
та ко да је ау тор у мо но гра фи ји под се тио на 
ау тор ки но ис тра жи ва ње и до пу нио га но вим 
на уч ним чи ње ни ца ма. Као јед но од ва жних 
пи та ња ис ти че се нор ма тив но по сто ја ње те-
ри то ри јал не по де ле сан џа ка на на хи је, као и 
про блем од ре ђи ва ња гра ни ца и уста но вља ва-
ња бро ја на хи ја. Ва жно је ис та ћи да су ис црп-
но ана ли зи ра ни по след њи по пи сни деф те ри 
у XVI II ве ку за Сме де рев ски сан џак, као и 
деф те ри џи зје, и упо ре ђе ни су са деф те ри ма 
из XV и XVI ве ка. Та ко се као за кљу чак из-
во ди фор мал но-прав но по сто ја ње гра ни ца 
на хи ја ко је су са ста но ви шта ло кал не тра ди-
ци је би ле ма ње зна чај не не го пот про сто ри 
ко ји су ста нов ни штву би ли опи пљи ви ји (ти-
мар, чи фтлик, кне жи на, се ла, за дру ге и ба шти-
не). Ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја ка ди лу ка, 
из вор на до ку мен та су по твр ди ла већ по сто-
је ћи став у на у ци о по кла па њу те ри то ри ја 
ка за и на хи ја, али код над ле жно сти ка ди ја 
и на и ба уо че не су про ме не. У скла ду са тео-
риј ским опре де ље њем за де кон струк ци ју по-
сто је ћих на ра ти ва, ау тор оспо ра ва тер мин 
кне жин ска са мо у пра ва, због не по сто ја ња 
прав не под ло ге за ње го во фор му ли са ње. Ме-
ђу тим, да је се ве о ма ја сан при каз функ ци је 
кне за, и уло ге у хи је рар хиј ском лан цу по ре ске 
ад ми ни стра ци је. По ку ша но је де фи ни са ње 
де мо граф ске струк ту ре сан џа ка на осно ву 
деф те ра џи зје, али због не по сто ја ња од ре ђе-
них струк ту ра ста нов ни штва у деф те ри ма, 
од но сно због ис кљу чи ва ња из си сте ма опо ре-
зи ва ња кне зо ва/пре ми ћу ра, мар то ло за, али и 
свих оних ко ји су би ли си ро ма шни бе зе мља-
ши, над ни ча ри, којих је због про це са чи фтли-
че ња би ло мно го, ни је би ло мо гу ће ре кон стру-
и са ти тач ну де мо граф ску сли ку. Струк ту ре 
на се ља ко је се ја вља ју у деф те ри ма пре не-
се не су у рад уз де таљ ни ји опис гра до ва Бео-
гра да и Сме де ре ва (вер ска струк ту ра). Пи та-
њу раз во ја вој них утвр ђе ња ши ром Сан џа ка 
(па лан ки) по све ће на је ве ли ка па жња, правда-
нa чи ње ни цом да су мо дер ни гра до ви Ср би је 
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на ста ли на осно ва ма па лан ки. Се о ска сре ди-
на би ла је од раз ве ли ких ми гра ци о них кре-
тања ко је је ау тор уо чио и на осно ву деф те-
ра, где се по ја вљу ју три ти па се о ских на се ља 
(се ла, ме зре – за пу сте ла се ла и ха ли је – упра-
жње на се ла). У окви ру под на сло ва „У прав-
ном си сте му Осман ског цар ства” (стр. 191–
206), ис ти че се већ по зна та али у исто ри о гра-
фи ји за не ма ре на чи ње ни ца о име ну Сан џа-
ка. На и ме, још пе де се тих го ди на осма ни ста 
Ха зим Ша ба но вић по ле ми сао је о по сто ја њу 
из ра за Бе о град ски па ша лук и томе шта је он 
за пра во пред ста вљао. Ау тор се од лу чу је за 
при хва та ње на зи ва Сме де рев ски сан џак, без 
об зи ра на уста ље ност тер ми на Бе о град ски 
па ша лук у на шој исто ри о гра фи ји, прав да ју ћи 
то из вор ном гра ђом у ко јој ниг де ни је на сло-
вље на зва нич на про ме на на зи ва про вин циј-
ске је ди ни це. Из ла га ње о прав ним пи та њи ма 
за по чи ње се уоп ште ним при ка зом осман ског 
прав ног си сте ма, од но сно ислам ског пра ва 
и ње го вог ту ма че ња у ви ду оби чај ног пра ва. 
Нај ва жни ји сег мент у окви ру овог под на сло-
ва мо но гра фи је је сте пи та ње по врат ка те ри-
то ри је сан џа ка под осман ску упра ву 1739. и 
по нов но ус по ста вља ње осман ске ад ми ни стра-
ци је, чи ја је по сле ди ца и по пис сан џа ка из 
1741. у ко јој се уо ча ва са свим дру га чи ји рас-
по ред ти ма ра и њи хо во усту па ње но вим ти-
мар ли ја ма. У по је ди ним под на сло ви ма из ло-
же ни су ре зул та ти ана ли зе деф те ра џи зје и 
де фи ни са на је основ на по ре ска је ди ни ца, та-
ко ђе су пре и спи та не раз ли ке тер ми на ба шти-
на и ку ћа (ha ne). Ве о ма зна ча јан је и сег мент 
у ко јем се да је при каз из но са по ре ске оп те-
ре ће но сти и раз ло га ко ји ути чу на ње го ву 
про мен љи вост. Ви си ну спа хиј ских да жби на 
са опо ре зо ва не зе мље би ло је те шко уо чи ти, 
ка ко је на ве де но, из раз ло га што је опу сте ле 
зе мље би ло све ви ше па су деф тер да ри уно-
си ли фик тив не ци фре, на осно ву сло бод не 
про це не квали те та зе мље. Зна чај кне зо ва на-
гла ше на је не ко ли ко пу та у ра ду, али по себ но 
је па жња усме ре на на њих при ли ком опи са 
про це са по пи си ва ња зе мље и при ку пља ња 
по ре за. Ау тор ука зу је да би бу ду ћи ис тра жи-
ва чи тре ба ло да обра те ве ћу па жњу при ли-
ком ис тра жи ва ња на ин сти ту ци ју кне за.

Ве о ма зна чај не де фи ни ци је из не се не 
су у окви ру по гла вља о „Вој ном уре ђе њу” 
(стр. 228–320) Сме де рев ског сан џа ка, с об зи-
ром на то да је по зна то ко ли ко су из ра жај не 
про ме не то ком тран зи ци о ног пе ри о да баш у 
овом сег мен ту уре ђе ња Цар ства. У окви ру 
ово га по гла вља де таљ но је при ка за на и про-

ме на ор га ни за ци је ти мар ско-спа хиј ског си-
сте ма, би ро крат ског си сте ма, дру штве них 
по де ла, с об зи ром на то да је све на ве де но уско 
по ве за но са пи та њем ефи ка сно сти вој ске кла-
сич ног мо де ла и да ва ња пред но сти дру гим, 
до та да ма ње зна чај ним вој ним фор ма ци ја ма. 
Око сни ца пи та ња вој не ор га ни за ци је је сте 
ве ћи зна чај ја ни чар ске вој ске не го спа хиј ске 
(у XVII ве ку) и пот пу но гу бље ње на зна ча ју 
вој ске кла сич ног мо де ла и да ва ња пред но сти 
ло кал ној вој сци (јер ли је) у XVI II ве ку. По-
себ но се ис ти че ва жност ти ту ле му ха фи за и 
сви те око му ха фи за. Ор га ни за ци ја ти ма ра и 
ње го ва функ ци ја у XVI II ве ку по се ду је од-
ре ђе не сег мен те под ло жне по ле ми ци. Ау тор 
ис ти че да ти мар ве ро ват но ни је по сто јао као 
про стор на це ли на не го као нов ча ни удео, па 
се ти ме прав да по ја ва ви ше при те жа ва о ца 
истог ти ма ра. Сма тра се та ко ђе да пред ви ђе-
на мо гућ ност уби ра ња при хо да са од ре ђе ног 
ти ма ра ни је од го ва ра ла ре ал ном ста њу. Ка да 
је у пи та њу струк ту ра ти ма ра, ис ти че се по-
сто ја ње ге о граф ске не по ве за но сти по се да, 
по ја ве пра зних ти ма ра, али и фор ми ра ње но-
вих од при до шлог ста нов ни штва. На осно ву 
до ку ме на та Бе о град ске ха зи не ре кон стру и-
сан је број утвр ђе ња и рас по ло жи ва по са да. 
Основ ни мо тив би ла је по тра га за бро јем јер-
ли ја, од но сно флук ту а ци ја бро ја у од ре ђе ном 
вре мен ском ин тер ва лу. Пи та ње ко је ау тор 
оста вља отво ре но, а ве за но је за јер ли је, од но-
си се на ре грут ску ба зу да ли су све јер ли је 
за и ста би ле са ло ка ла или су ре гру то ва ни из 
дру гих де ло ва Цар ства. Као из у зет но ва жан 
сег мент успе шне вој не ор га ни за ци је на во ди 
се ло ги сти ка, од но сно обез бе ђи ва ње ма те ри-
јал них сред ста ва ко ја се по сма тра ју кроз при-
ход и рас ход бу џет ске ин сти ту ци је – ха зи не. 
Ду жно сти му ха фи за и зна чај ње го ве сви те, с 
ци љем ис ти ца ња ње го вог зна ча ја, ау тор на-
гла ша ва ви ше пу та кроз на ра тив, али на ла зи 
за сход но да му ха фи зо ве слу жбе ни ке из дво-
ји у по се бан под на слов и де таљ ни је об ја сни. 
Ти ту ла му ха фи за као ко ман дан та твр ђа ве 
оп ста је од кла сич ног пе ри о да без из ме не ка да 
је у пи та њу ти ту ла, али се про ме не ја вља ју у 
ње го вој функ ци ји. Бе о град ски му ха физ по-
ред упра ве над Бе о град ском твр ђа вом до би ја 
про ши ре не вој не ин ге рен ци је над те ри то ри-
јом ши ром од сан џа ка, мух фи зи ма дру гих 
твр ђа ва и оста лим слу жбе ни ци ма. На осно ву 
из во ра де фи ни са на је ти ту ла му ха фи за као 
око сни ца управ но-вој не мо ћи на ло ка лу, ко ју 
је имао уз лич но по ста вље не слу жбе ни ке 
(де лом ја ни ча ре, спа хи је и јер ли је).
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По гла вље „Ин сти ту ци ја апе ла ци је” 
(стр. 321–370) ука зу је на по ве ћа но ак ти ви ра ње 
од ре ђе них, већ по сто је ћих си сте ма, у ви ду 
жал би по да ни ка цен трал ној вла сти (Цар ском 
ди ва ну). Раз лог по сто ја ња све ве ћег бро ја жал-
би са ло ка ла про на ла зи се у си сте му ус по ста-
ве ле ги ти ми те та са ме им пе ри је на ло ка лу у 
тре ну ци ма из ра же не де цен тра ли за ци је. По-
ред об ја шње ња по ступ ка жал бе, ау тор го во ри 
и о од го во ри ма Ди ва на, ко ји су до брим де лом 
пред ста вља ли од раз фо р ма ли зма. У окви ру 
фор му ла ци је жал бе по да ни ка уо ча ва ју се 
при пад ни ци обе дру штве не ка те го ри је, аске-
ра и ра је. Нај и стак ну ти ји при ме ри жал бе аске-
ра од но се се на про бле ме са ти ма ри ма, док 
су пред став ни ци ра је у жал бе уно си ли про-
блем ду га. Ис ти че се по ве ћа ње бро ја жал би, 
иа ко је од го вор био ше мат ски и без из ра же-
ног пре о кре та у ви ду ре ше ња, као вид да ва ња 
ле ги ти ми те та, а као при мер из но си се слу чај 
спа хи ја ко ји ма се по твр ђи ва ло за кон ско пра-
во на по се де иа ко ни је би ло еви дент но да ли 
су ти по се ди за и ста под њи хо вом упра вом 
или је у пи та њу узур па ци ја. Апе ла ци ја као 
вид по ли тич ке бор бе та ко ђе је по твр ђе на кроз 
адре си ра ње од го во ра на жал бе на ти ту лу му-
ха фи за Бе о град ске твр ђа ве. Као што је на ве-
де но, апе ла ци ја као по ли тич ка ини ци ја ти ва 
ја вља се и ме ђу при пад ни ци ма ра је и по сма-
тра се као по ли тич ка ини ци ја ти ва кне зо ва, 
ко ји су на тај на чин ис ти ца ли сво ју све зна-
чај ни ју уло гу у ло кал ном жи во ту и по сте пе-
но се из дво ји ли као до ми нант на по ли тич ка 
гру па ци ја у Сме де рев ском сан џа ку. 

При ли ком чи та ња мо но гра фи је уо ча-
ва мо ко ри шће ње на уч ног сти ла из ла га ња уз 
при ла го ђа ва ње по тре ба ма осма ни сти ке и 
из ра за нео п ход них за об ја шње ње од ре ђе них 
по ја ва. Ва жно је ука за ти на ко ри шће ње струч-
не тер ми но ло ги је уз аде кват на об ја шње ња, 
од но сно пре вод са осман ског на срп ски је зик. 
С ци љем ја сни јег при ка за струк ту ре из во ра, 

од но сно кључ них фор му ла ци ја за об ја шње-
ње од ре ђе не по ја ве, ау тор при бе га ва уво ђе њу 
ци та та тран сли те ра ци је осман ског је зи ка. 
Та бе лар ни при ка зи су не из о ста ван део ра-
до ва за сно ва них на по пи сним деф те ри ма и 
деф те ри ма џи зје, па се та ко и ов де да је по пис 
кне зо ва Сме де рев ског сан џа ка (стр. 145), 
струк ту ра ма ха ла ва ро ши Бе о град (стр. 157), 
пре глед на се ље них ме ста Сме де рев ског сан-
џа ка уз број ста нов ни ка су мар но и пре ма на-
се љи ма (стр. 171), спи сак свих за бе ле же них 
зе а ме та и ти ма ра у два по пи сна деф те ра (ТТD 
267, TTD 417, стр. 270), по пис утвр ђе ња и па-
лан ки уз рас по ред и број вој них ре до ва (стр. 
279). По ред на ве де ног уне се не су и кар те 
Сме де рев ског сан џа ка 1739–1788. са при ка-
зом гра ни ца на хи ја, као и кар та са при ка зом 
гра ни ца Ни шке на хи је, ко је је ау тор из ра дио 
на осно ву по да та ка из деф те ра. Ва жно је ис та-
ћи да су овом кар том пр ви пут пре ци зи ра не 
гра ни це Сан џа ка и про ме ње на до са да шња 
зна ња о ње го вој те ри то ри ји.

У мо но гра фи ји о Сме де рев ском сан џа-
ку ау тор је су ми рао на јед ном ме сту све про-
бле ме и иза зо ве ис тра жи ва ња осма ни сти ке 
тран зи ци о ног пе ри о да, те да ју ћи ре ше ња за 
ве ли ки део њих осве тлио пут бу ду ћим ис тра-
жи ва чи ма. По ред зна ча ја ко ји ова мо но гра фи-
ја има за ис тра жи ва ња на по љу осма ни сти ке, 
ве ли ки до при нос да ла је и у по гле ду ода би ра 
те о риј ског при сту па про у ча ва ња исто ри је. 
Ука за но је на зна чај ме то до ло ги је исто риј ске 
на у ке, као и на по тре бу да сва ком ис тра жи-
ва њу прет хо ди по ста вља ње те о риј ских окви-
ра. На осно ву све га на ве де ног, мо же се за кљу-
чи ти да мо но гра фи ја због за сно ва но сти на 
са вре ме ним на уч ним трен до ви ма и пре да ном 
ра ду на из вор ној гра ђи има из у зет ну вред ност 
и пред ста вља по ла зну осно ву за сва бу ду ћа 
ис тра жи ва ња тран зи ци о ног пе ри о да осман-
ске исто ри је. 

Мср Дра га на Ла зић Стој ко вић 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју

dra ga na.la zic.stoj ko vic@ff.uns.ac.rs
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ПРИ ЧА О БОР ЦУ ЗА ИСТИ НУ БО САН СКУ
(Зо ран Пе ја ши но вић, Ва со Глу шац. Од Са не до Се на та, Ма ти ца Срп ска –  

Дру штво чла но ва Ма ти це Срп ске у Ре пу бли ци Срп ској, Ба ња Лу ка 2018, 265 стр.)

 

По чет ком XX ви је ка на исто риј ској 
сце ни Бо сне и Хер це го ви не по ја вио се пр ви 
на ра штај ви со ко о бра зо ва них Ср ба ко ји су у 
јав ни жи вот по кра ји на уни је ли но ву енер ги-
ју и прав це дру штве ног дје ло ва ња. Oни су 
као на род ни пр ва ци за ми је ни ли ста ри ју ге-
не ра ци ју срп ских тр го ва ца и све ште ни ка из 
вре ме на бор бе Ср ба за цр кве но-школ ску ауто-
но ми ју (1896–1905). Пр ви свјет ски рат оста-
вио je ду бо ке ожиљ ке на овом по ко ље њу. 
Ис так ну ти на ци о нал ни рад мно ге је од вео 
пред ау стро у гар ске су до ве и у там ни це, па 
ипак су по је дин ци из ме ђу два свјет ска ра та 
из ра сли у зна ме ни те умјет ни ке, на уч не рад-
ни ке, по ли тич ке и на род не пр ва ке. Ме ђу њи ма 
се на ла зи Ва со Глу шац (1. ав густ 1879 – 5. 
ок то бар 1954), про фе сор, на уч ник и на ци о-
нал ни дје лат ник. Срп ска исто ри о гра фи ја до 
да нас ни је се аде кват но оду жи ла Глу шцу, 
ње го вом бо га том јав ном и на уч ном ра ду, па 
је ши рој јав но сти остао не до вољ но по знат. 

Пре ма све му су де ћи, по ро ди ца Глу шац 
по ри је клом је из ста ре Хер це го ви не. Ва со 
Глу шац је ро ђен у све ште нич кој ку ћи у Сла-
ти ни, три де се так ки ло ме та ра за пад но од Сан-

ског Мо ста. Основ ну шко лу по ха ђао је у Ста-
ром Мај да ну, код углед ног срп ског све ште-
ни ка Ди о ни си ја Ма рин ко ви ћа, у јед ној од 
нај ста ри јих срп ских шко ла у Бо сни и Хер це-
го ви ни. Глу шац је гим на зи ју за вр шио у Са ра-
је ву, а сла ви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе чу, гдје је 1905. го ди не док то ри рао с ра дом 
Вид До шен и ње го ва књи жев на де лат ност. 
Ра дио је као про фе сор и ди рек тор гим на зи-
ја у Ба њој Лу ци и Ту зли. То ком Пр вог свјет-
ског ра та су ђе но му је на Ве ле и здај нич ком 
про це су у Ба њој Лу ци (1915–1916). Глу шац 
је по за вр шет ку ра та био члан При вре ме ног 
на род ног пред став ни штва Кра ље ви не СХС, 
а од 1932. го ди не члан и се кре тар Се на та Кра-
ље ви не Ју го сла ви је. Пен зи о нер ске да не про-
вео је у Бе о гра ду, у ко јем је и пре ми нуо.

Осно ву мо но гра фи је Ва со Глу шац. Од 
Са не до Се на та пред ста вља ма ги стар ски рад 
ко ји је Зо ран Пе ја ши но вић од бра нио 2016. 
го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој 
Лу ци. Мо но гра фи ја је уте ме ље на на ра зно-
вр сној и бо га тој исто риј ској гра ђи, ме ђу ко-
јом се ис ти че за о став шти на Ва се Глу шца из 
Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
гра ђа Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Ре пу бли ке 
Срп ске, Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске и Би блио-
те ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Дје ла Васе 
Глу шца та ко ђе пред ста вља ју исто риј ски из-
вор за овај рад и има ју пр во ра зре дан зна ча ја 
за пор трет са мог ау то ра. Од по себ ног зна ча ја 
би ла су лич на до ку мен та Ва се Глу шца ко ја 
су ау то ру усту пи ли Глу шче ви по том ци из 
Бе о гра да. Исто риј ску гра ђу на до пу ња ва им-
по зан тан број мо но гра фи ја, рас пра ва, чла-
на ка, се риј ских пу бли ка ци ја и но вин ских 
тек сто ва.

Ау тор се од лу чио да мо но гра фи ју по-
ди је ли у ви ше ра зу мљи вих те мат ских цје ли-
на ко је пра те Глу шчев при ват ни, по ро дич ни 
и јав ни жи вот, на уч ни, струч ни рад и дру-
штве ни ан га жман. По себ ну ври јед ност мо но-
гра фи ји да је би бли о гра фи ја свих Глу шче вих 
по зна тих ра до ва. У на уч ним кру го ви ма Глу-
шац је пре вас ход но по знат као ту мач „цр кве 
бо сан ске” док је о ње го вим оста лим дје ли ма 
ма ло пи са но. Пи та њем „цр кве бо сан ске” Глу-
шац се ин тен зив ни је по чео ба ви ти по сли је 
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1905. го ди не ка да је по чео ра ди ти у ба њо луч-
кој гим на зи ји, на во де ћи на јед ном мје сту ка ко 
су за блу де о „цр кви бо сан ској” узе ле ма ха и 
чак се уко ри је ни ле у уџ бе ни ци ма исто ри је. 
Већ сво јим пр вим ра дом Бо сна и Хер це го ви на 
срп ске зе мље су по кр ви и је зи ку, ко ји је обја-
вљен 1908. го ди не, Глу шац се јав но сти пред-
ста вио као од луч ни про тив ник у том тре-
нут ку пре о вла да ва ју ћих ста во ва о „цр кви 
бо сан ској”. Ово пи та ње би ће то ком на ред них 
го ди на цен трал на те ма Глу шче вих ис тра жи-
ва ња, па та ко на ста ју: По ве ље Ма ти је Ни но-
сла ва, ба на бо сан ског и на род ност ње го вих 
по да ни ка (1912), Не ко ли ка пи та ња из про шло-
сти Бо сне и Хер це го ви не (1921), Сред њо ви је-
ков на „бо сан ска цр ква” би ла је пра во слав на 
(1924), На зив све ште них ли ца у пра во слав ној 
бо сан ској цр кви у сред њем ве ку (1939), Исти на 
о бо го ми ли ма (1945), Про блем бо го мил ства 
(1953) и дру ги ма ње по зна ти ра до ви по све-
ће ни исто риј ском фе но ме ну ко ји и да нас 
иза зи ва мно ге кон тро вер зе.

Зо ран Пе ја ши но вић нам скре ће па жњу 
и на дру ге, дје ли мич но за бо ра вље не Глу шче-
ве ра до ве, нај ви ше оне ко ји се од но се на ње-
го вог са вре ме ни ка и ку ма Пе тра Ко чи ћа. Њи-
хо во при ја тељ ство ро ди ло се још у ври је ме 
шко ло ва ња у са ра јев ској гим на зи ји, а Глу шац 
је то ком жи во та на пи сао пет и пост хум но 
је дан рад о Ко чи ћу. Сту ди ја Пе тар Ко чић. 
Жи вот и рад ви ше од шест де це ни ја би ла је 
не по зна та јав но сти, а об ја вио је 2017. го ди не 
упра во Зо ран Пе ја ши но вић. Глу шац је ау тор 
ври јед не књи ге о још јед ном са вре ме ни ку, 
углед ном књи жев ном кри ти ча ру Јо ва ну 
Скер ли ћу, за ко ју Пе ја ши но вић на во ди да је 
има ла из у зе тан од јек у оно вре ме ној струч ној 

па и ши рој јав но сти. Пе ја ши но вић нам ујед но 
скре ће па жњу и на Глу шчев рад о зна ме ни том 
Ва си Пе ла ги ћу. И не ки дру ги, нео бја вље ни 
ру ко пи си из Глу шче ве за о став шти не, ука-
зу ју да се ра ди о ис тра жи ва чу ра зно вр сних 
на уч них ин те ре со ва ња и ши ро ког обра зо ва-
ња, на ро чи то они ко ји се ти чу стра да ња срп-
ског на ро да у раз до бљу Дру гог свјет ског ра та 
на про сто ру НДХ. 

Пи са ње би о гра фи ја је дан је од нај сло-
же ни јих исто ри о граф ских жа нр о ва, јер уз 
те мељ но по зна ва ње ли ка и дје ла осо бе ко ја 
пред ста вља пред мет ис тра жи ва ња, ау тор мора 
до бро по зна ва ти дру штве но-по ли тич ке ка-
рак те ри сти ке вре ме на у ко јем је та лич ност 
жи вје ла и ства ра ла. Зо ран Пе ја ши но вић је ове 
пре пре ке успје шно са вла дао. Хва ле је ври је-
дан ау то ров стил пи са ња ко ји уве ли ко од у дара 
од уо би ча је ног су хо пар ног исто ри о граф ског 
из ла га ња, већ у се би са др жи умјет нич ке еле-
мен те ко ји др же па жњу чи та ла ца. Атрак ти ван 
гра фич ки ди зајн с мно штвом за ни мљи вих фо-
то гра фи ја и илу стра ци ја, упот пу ња ва ју са-
свим по зи тив ну сли ку ове мо но гра фи је.

Ва со Глу шац је нео бич но ври јед на и за-
ни мљи ва исто риј ска лич ност ко ја је сти ца-
јем окол но сти и не ма ра ста ри јих ге не ра ци ја 
исто ри ча ра оста ла не за слу же но скрај ну та. 
Зо ран Пе ја ши но вић ис пра вља по ме ну ту гре-
шку и из но ва се по твр ђу је као је дан од нај-
те мељ ни јих и нај плод ни јих ис тра жи ва ча 
про шло сти Бо сан ске Кра ји не, на ро чи то лич-
но сти ко је су у обла сти по ли ти ке, на у ке и 
кул ту ре оби ље жи ле овај про стор с кра ја XIX 
и по чет ка XX ви је ка.

Проф. др Бо ри во је Ми ло ше вић 
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло зоф ски фа кул тет
bo ri vo je.mi lo se vic@ff.unibl.org 



149

UDC
UDC

БИ О ГРА ФИ ЈА ПРО ФИ ЊЕ НОГ ФА ШИ СТЕ
(E. di Ri en zo, Ci a no. Vi ta pub bli ca e pri va ta del „ge ne ro di re gi me”  

nell’ Ita lia del Ven ten nio ne ro, Sa ler no Edi tri ce, Ro ma 2018, pp. 700)
[Е. ди Ри ен цо, Ћа но. Јав ни и при ват ни жи вот „ре жим ског зе та” Ита ли је  

то ком цр них два де сет го ди на, Са лер но еди три че, Рим 2018, 700 стр.]

Пи са ње би о гра фи је за исто ри ча ра ни ка-
да ни је лак за да так јер тај по сао у се бе укљу-
чу је при ме ну раз ли чи те ме то до ло ги је, спо соб-
ност за уо ча ва ње де та ља и ши ро ку пер спек-
ти ву, на ро чи то ка да jе реч о јед ној лич но сти 
око чи је се суд би не вр те ра зни пре суд ни до-
га ђа ји. Иде ја ита ли јан ског исто ри ча ра Еу ђе-
ни ја ди Ри ен ца (Eu ge nio di Ri en zo, рођ. 1952) 
да кроз кри тич ку, сту ди о зну ана ли зу јед ног 
на ра тив ног из во ра и кон тек ста ње го вог на-
стан ка про у чи и осве тли ма ње по зна те аспек-
те јед ног бур ног исто риј ског вре ме на, ка кво је 
би ло до ба фа ши зма у Ита ли ји (1922–1943/45), 
као и на ме ра да рас пр ши из ве сне не у те ме ље-
не, не и сти ни те сли ке и ми то ве отуд про из-
и шле, спа да ју у хра бар и зна ча јан до при нос 
исто риј ској на у ци. Реч је о Днев ни ку (Di a rio) 
ита ли јан ског гро фа, по ли ти ча ра и ми ни стра 
спољ них по сло ва Ита ли је (1937–1943) Га ле а ца 
Ћа на (Ga le az zo Ci a no) (1903–1944), чи ји је жи-
вот ни пут об ра дио и бо га том до ку мен та ци-
јом из ру ских, не мач ких, фран цу ских и бри-
тан ских ар хи ва пот кре пио Ди Ри ен цо у књи зи 

под на сло вом: Ћа но. Јав ни и при ват ни жи вот 
„ре жим ског зе та” Ита ли је то ком цр них 
два де сет го ди на.

Основ на иде ја од ко је је Ди Ри ен цо по-
шао у свом ис тра жи ва њу би ла је на ме ра да 
се ис пи та у ко јој ме ри је Днев ник Га ле а ца 
Ћа на, с об зи ром на не за о би ла зну ко ли чи ну 
ау то су ге сти је, све сног при кри ва ња и ме мо ар-
ског са мо о прав да ва ња ко јим оби лу је, ау тен-
ти чан и ва ли дан до ку мент, од но сно, ко ли ко 
вер но, исти ни то и објек тив но при ка зу је, опи-
су је и пре при ча ва до га ђа је и ве сти из вре ме-
на у ко ме је на стао и на ко је се од но си. Ћа но 
у Днев ни ку ис ти че, при мар но, сво је су прот-
ста вља ње Му со ли ни је вој агре сив ној спољ ној 
по ли ти ци, од ра та у Ери тре ји до ра та у Грч-
кој, ко је пак ка ко Ди Ри ен цо по ка зу је, не ма 
зна чај ни је упо ри ште у ар хив ским до ку мен-
ти ма и ме мо ар ској гра ђи са вре ме ни ка. У уво-
ду под на сло вом О јед ној ита ли јан ској исто-
ри ји и јед ном не по у зда ном днев ни ку (Di una 
sto ria ita li a na e di un di a rio in fe de le) Ди Ри ен-
цо упо ре ђу је „ре а ли стич ка” и „сум њом” про-
же та ту ма че ња Днев ни ка из ве сног бро ја Ћа-
но вих са вре ме ни ка. Ме ђу тим љу ди ма би ли 
су Ди но Гран ди, Јо а хим фон Ри бен троп, Ђо-
ва ни Ан сал до, Га е та но Сал ве ми ни, Де Ве ки. 
У свим по гла вљи ма књи ге ути сци са вре ме-
ни ка о Ћа но вом ка рак те ру бри жљи во су са-
ку пље ни ка ко би се до би ла што це ло ви ти ја 
сли ка. Као пр ви до каз не по у зда но сти ау тор 
ис ти че да Га ле а цов Днев ник не го во ри ни шта 
о тај ном пла ну др жав ног уда ра про тив кра-
ља Ви то ри ја Ема ну е ла III, с про ле ћа 1938, у 
ко је је био уме шан ње гов отац. За ни мљи во је 
да је Ум бер то II, пре сто ло на след ник, у ин тер-
вјуу да том 1963. твр дио да је Га ле а цо од био 
1940. по зив ми ни стра Пје тра Да ква ро неа да 
уче ству је у са зи ва њу Ве ли ког фа ши стич ког 
ве ћа, ко је би се од у пр ло Ду чеу и ње го вој по-
ли ти ци ула ска у рат. 

У пр вом по гла вљу, „Il Del fi no di re gi me” 
(„На след ник ре жи ма”, 23–190) ау тор опи су је 
жи вот ни пут бу ду ћег ита ли јан ског ми ни стра 
и Му со ли ни је вог зе та: ње го во од ра ста ње, шко-
ло ва ње, не у спе шно на сто ја ње да по ста не 
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драм ски пи сац, успон на дру штве ној и по ли-
тич кој ле стви ци, пр ве ди пло мат ске ми си је 
у Бра зи лу и Ки ни. Зна чај на па жња по све ће на 
је Га ле а цо вом оцу, по мор ском офи ци ру Ко-
стан цу, ин спек то ру фло ти ле и ко ман дан ту 
Бу кар ске опе ра ци је 1918. го ди не на ау стриј-
ско бро до вље не да ле ко од Ри је ке, ка сни јем 
ути цај ном кон зер ва тив ном по ли ти ча ру, Му-
со ли ни је вом ми ни стру по ште и те ле гра фи је 
(од 1924), пред сед ни ку За ступ нич ког до ма 
(од 1934) и мо нар хи сти ко га ће Ду че име но-
ва ти сво јим на след ни ком, и без чи јег стро гог 
на чи на вас пи та ња де це ни је мо гу ће раз у ме-
ти Га ле а цо во од ра ста ње, ње го ву пр во бит ну 
не за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, али ни сна-
жан осе ћај за по ста вље но сти и ис кљу че но сти 
из „то ка зби ва ња”. Упр кос ире ден ти стич ким 
иде ја ма и вој ним ус пе си ма, Ко стан цо је, оба-
вља ју ћи др жав не функ ци је, за јед но са си ном 
по спе ши вао си стем под ми ћи ва ња, не за ко ни-
тих кон це си ја, не по ти зам. Ве шти на при ла-
го ђа ва ња, по ти снут осе ћај од ба че но сти али 
ви дљи ва по пу стљи вост омо гу ћи ли су Га ле-
а цу вр то глав успон у ди пло мат ској и по ли-
тич кој ка ри је ри: нај пре као ви це кон зула у 
Рио де Жа не и ру (1926), за тим, по скла па њу 
бра ка са Едом Му со ли ни, и ге не рал ног кон-
зу ла у Шан га ју (1930), да би 1935. по стао ми-
ни стар за штам пу и про па ган ду. Ве ли ка па-
жња по све ће на је и нај у жем кру гу Ћа но вих 
са рад ни ка: Фи ли пу Ан фу су (ка сни јем ам ба-
са до ру Ре пу бли ке Са ло у Бер ли ну), Бла ску 
Лан ци и Мар че лу ди Дра гу (ше фу осо бља у 
Ми ни стар ству ино стра них по сло ва). 

Дру го по гла вље, „La Gran de Scac chi e ra” 
(„Ве ли ка ша хов ска игра”, 191–403), опи су је 
Ћа но во на сто ја ње да Ита ли ји обез бе ди ши-
ро ки ма не вар у спољ ној по ли ти ци, без зна-
чај ни је кон тро ле или при ти ска Тре ћег рај ха, 
у пе ри о ду 1937–1941. Ћа но ва иде ја била је да 
Ита ли ја скло пи што по вољ ни је ме ђу на род не 
спо ра зу ме с Ма ђар ском, Грч ком, Ју го сла ви-
јом, Ру му ни јом, Пољ ском, Ал ба ни јом, ка ко 
би ство ри ла при род ну про тив те жу Бер ли ну, 
тзв. „ду нав ско-бал кан ски” блок, ан ти со вјет-
ски и ан ти не мач ки. Осим то га, Ћа но је охра-
бри вао се па ра ти зам ал бан ског ста нов ни штва 
на Ко со ву и ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је, у кон-
тек сту ши ро ке по др шке по ли тич ком одва ја-
њу му сли ма на на Бли ском ис то ку и Афри ци 
од Ве ли ке Бри та ни је. Па жња је по све ће на на-
сто ја њи ма да се скло пе што по вољ ни ји спо-
ра зу ми са Бри та ни јом, као глав ним кон ку-
рен том Ита ли је у Сре до зем ном мо ру, у ко јој 
су Ћа но и Ди но Гран ди од и гра ли зна чај ну 

уло гу. Пре пре ка скла па њу це ло ви тих спо ра-
зу ма би ло је то што је Ита ли ја ин си сти ра ла 
на то ме да јој се обез бе ди и при зна при мат 
у Афри ци (нај ви ше у се вер ној), Су ец ком ка-
на лу, остр ви ма на Ме ди те ра ну. Ди Рен цо 
ис ти че па сив ност ко јом је Ћа но омо гу ћио 
скла па ње спо ра зу ма Ита ли је са Не мач ком 
22. ма ја 1939. го ди не, упр кос мно гим све до-
чан стви ма о ње го вој гер ма но фо би ји и кри-
тич ком од но су пре ма „тр ча њу у Хи тле ров 
за гр љај”. Пра те ћи ар хив ску гра ђу и се ћа ња 
про та го ни ста ита ли јан ског по ли тич ког жи-
во та тог вре ме на, по пут Гран ди ја, Фран соа-
-Пон сеа, Сам не ра Вел са и мно гих дру гих, 
ау тор ис ти че да ни ка да ни је по сто ја ла су-
штин ска опреч ност или не сла га ње у до но ше-
њу од лу ка из ме ђу зе та и та ста, упр кос то ме 
што су пр вог ка рак те ри са ле „сно би стич ке 
ан гло фил ске скло но сти”, а дру гог „пле беј ски 
ан гло фоб ски ани мо зи тет”. Ћа но је по ку шао 
да ума њи у Днев ни ку сво ју од го вор ност за 
вој ну ка та стро фу Ита ли је у Грч кој, али, пре ма 
ми шље њу ау то ра, уза луд но, јер до ку мен ти 
(по пут пре пи ске с Гра ци јем) го во ре да је лич-
но из да вао ди рек ти ве ко је ни су има ле за циљ 
сма њи ва ње рат них опе ра ци ја. Дру го је пак 
пи та ње у ко јој ме ри је имао сло бо ду де ло ва-
ња у од но су на Ду чеа. О не ким до га ђа ји ма 
ћу ти, као што је бом бар до ва ње Ђе но ве 9. фе-
бру а ра 1941. По сле апри ла 1941. рас кид са 
Ду че ом по ста је ду бљи и озбиљ ни ји. 

По след ње по гла вље, „Il Tal leyrand del 
fa sci smo 1941–1944.” („Та ље ран фа ши зма 1941 
–1944.”, 403–595), ра све тља ва по след њих не-
ко ли ко го ди на и ме се ци Ћа но вог жи во та, 
ње го во ис ку ство као ам ба са до ра при Све тој 
Сто ли ци, за тим бек ство из Ита ли је, хап ше ње 
у Не мач кој и ли ша ва ње сло бо де у Ре пу бли-
ци Са ло, где је у Ве ро ни био је дан од глав но-
оп ту же них у про це су чи ји је ис ход до вео до 
ње го вог стре ља ња. Ди Ри ен цо об ја шња ва 
рев но сно про тив реч но сти због ко јих је Ћа но 
упао у про бле ме, ко ји ће до ве сти до Му со ли-
ни је вог свр га ва ња 25. ју ла 1943. Ау тор ис ти-
че све до чан ства по је ди них са вре ме ни ка о 
Ћа но вом све сном ма ни пу ли са њу јав но сти 
сво јим ин си сти ра њем, у Днев ни ку, на сво јим 
на сто ја њи ма да за кљу чи мир по сва ку це ну. 
Па жња је по све ће на и Ћа но вом на сто ја њу да 
се огра ди од Му со ли ни ја, што про тив ре чи 
оно ме што је го во рио сво јим са вре ме ни ци ма 
(на при мер, Ђо ва нију Ан сал ду, или Ру ђе ру 
Зан гран дију, лич ном при ја те љу Му со ли ни-
је вог си на Ви то ри ја и но ви на ру ли ста Po po lo 
dell’ Ita lia) да Му со ли ни ју при па да ап со лут но 
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пр вен ство у од лу чи ва њу у свим пи та њи ма 
спољ не по ли ти ке, и да је ње го ва ду жност да 
се то ме по ви ну је увек, дру гим ре чи ма да је 
Ћа но са мо же лео пре кид ра та, али не и по ли-
тич ко од стра њи ва ње та ста. Ау тор ис пи ту је 
узро ке ко ји су до ве ли до уда ље ња та ста и зе та, 
као и од нос Еде Му со ли ни пре ма мај ци до ни 
Ра ке ли. 

Ва ља ис та ћи да је по след ње по гла вље 
де ли мич но по све ће но и суд би ни Днев ни ка, 
од но сно окол но сти ма ко је су до ве ли до то га 
да Еда Му со ли ни про да ау тор ска пра ва на њи-
хо во об ја вљи ва ње Аме ри кан ци ма. За ни мљи-
во је да Ди Ри ен цо на во ди Ри бен тро по ву из-
ја ву да су по сто ја ле две вр сте Днев ни ка, јед на 
исти ни та, ис прав на и „ком про ми ту ју ћа”, 
ко ју је Ћа но уни штио, и дру га ко ју је мо ди фи-
ко вао и уна пред при пре мио за штам па ње у 
слу ча ју не ке не во ље. Ва ти кан ска и не мач ка 
оба ве штај на слу жба у то ку 1944. же ле ле су 
да до ђу у по сед Днев ни ка, али је он на кра ју 
об ја вљен та ко што је Еда Му со ли ни ау тор-
ска пра ва на Днев ник про да ла Аме ри кан ци ма 
(Ален Да лес, ди рек тор Кан це ла ри је за стра-
те шке услу ге, оба ве штај не слу жбе САД то ком 
Дру гог свет ског ра та, пре те че ЦИА, утвр дио 
је да су по је ди ни ме се ци из 1941. из до ку мен-
та из бри са ни, ка ко не би ком про ми то ва ли 
му жа и по ро ди цу). 

По свом нео бич ном по на ша њу, ори ги-
нал ним иде ја ма, угла ђе ним ма ни ри ма, спо-
соб но сти за ра ци о нал но про су ђи ва ње до га-
ђа ја, ве шти ни при ла го ђа ва ња и „до па дљи-
во сти”, као и ре ла тив но бо га том жи вот ном 
ис ку ству Галеацо Ћано се раз ли ко вао од мно-
гих ита ли јан ских фа ши стич ких функ ци о-
не ра, би ро кра та и по ли ти ча ра свог вре ме на. 
При ви ле го ван као Му со ли ни јев зет, че сто се 
жа лио на не до вољ ну ко ли чи ну раз у ме ва ња 
и по др шке ње го вог и свог окру же ња. У мла-
до сти је од би јао да но си уни фор му „цр них 
ко шу ља”, ди ве ћи се Му со ли ни ју и Ле њи ну, 
и не скри ва ју ћи отво ре ну ан ти па ти ју пре ма 
Нем ци ма. У сво јим ме мо а ри ма, Де Ве ки је 

твр дио да је „Га ле а цо у мла до сти био пун 
пред ра су да и да ле ко од фа ши стич ких иде ја 
ко је је, с об зи ром на функ ци је ко је је за у зи-
мао, тре ба ло да ис по ве да”. Огра ђу ју ћи се од 
ра ди кал них фа ши стич ких иде ја, кри ти ку-
ју ћи не мач ку спољ ну по ли ти ку, на ро чи то по-
сле де цем бра 1941, и тра же ћи пу те ве за „ми-
ро љу бив раз вој” европ ске ди пло ма ти је, он, 
ипак, ка ко Ди Ри ен цо ис ти че, ни је мо гао ни 
хтео да од у ста не од основ них по став ки ита-
ли јан ске им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке и фа-
ши стич ке иде о ло ги је. Са њао је да по ста не 
гу вер нер Ал ба ни је и Ду че ов ле гал но иза-
бра ни на след ник, ко ји би у дух ита ли јан ског 
фа ши зма унео „све же ве тро ве” из за пад но-
е вроп ских др жа ва. Ати лио Та ма ро, ита ли јан-
ски ми ни стар у Фин ској и Швај цар ској (1929–
1943), али и Ђу зе пе Ба сти а ни ни, ви со ки ита-
ли јан ски офи цир, би ли су ме ђу они ма ко ји 
су твр ди ли да је Ћа нов Днев ник не по у здан 
из вор, ис ти чу ћи, при ме ра ра ди, као ла жну 
Ћа но ву на вод ну „од бој ност” пре ма пак ту са 
Тре ћим рај хом, у чи јем је пот пи си ва њу и скла-
па њу у Ми ла ну 1939. сâм уче ство вао. Кру го-
ви око Хи тле ра, као и сâм Хи тлер, Ћа на ни су 
во ле ли због ње го вих тај них ве за са са ве зни-
ци ма, од но сно на сто ја ња да за у ста ви уче шће 
Ита ли је на Ис точ ном фрон ту и скло пи се па-
рат ни мир са Бри тан ци ма и Аме ри кан ци ма, 
прет ход но им ну де ћи, као услов, про ме ну ре-
жи ма. Не дво сми сле ни до ка зи по сто је да је 
Ћа но уче ство вао у пла но ви ма скла па ња мира 
са ан гло а ме рич ким сна га ма, у по след њим ме-
се ци ма 1942. Тре ба на гла си ти да су Му со-
ли ни и Ћа но де ли ли слич не ста во ве у ве зи 
са од ви ја њем ра та. Али, страх од гу бље ња 
ап со лут не вла сти, иде ја да је мо гу ће очу ва ти 
фа ши стич ки ре жим и на кон ра та, ма ка кав 
ње гов ис ход био, те уве ре ње да по сто ји де-
ло ва ње „иза ле ђа” ко је се од ви ја без ње го вог 
зна ња и са гла сно сти, код та ста је вре ме ном 
пре ваг ну ло до те ме ре да је пот пу но за хла дио 
од но се са зе том. 
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