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раз до бља, као што су Ус пе ње Бо го ро
ди це из ма на сти ра Слеп че, по ме ну ти 
св. Ди ми три јеко ња ник из Вра ни
шта, Про рок Но је не по зна тог по ре
кла, ико не Хри сто вих чу да и Бо го ро
ди чи ног Ака ти ста  из Св. Ди ми три ја 
у Би то љу и дру ге (бр. 18, 35, 141, 145–
147, 149). По се бан зна чај, нео спор но, 
ко лек ци ји до но се не дав но от кри ве не 
ве ли ке ико не ви со ких ква ли те та са 
ико но ста са  из Мар ко вог ма на сти ра, 
на ста ле на са мом по чет ку XВ ве ка 
– св. Ди ми три ја Ми ло сти вог, ве ле леп
ног ар хан ђе ла Ми ха и ла Стра шног 
Чу ва ра, Бо го ро ди це Оди ги три је, 
Хри ста Све др жи те ља и Жи во то дав
ца и св. Јо ва на Пре те че (бр. 6–10). 
Ту су, као не про цењи ви екс по на ти, 
и чу ве не ико не Хри ста Спа си те ља 
(1394) и Бо го ро ди це Пе ла го ниј ске са 
Хри стом (1422), из Зр за, као и сто је
ће Бо го ро ди це с Хри стом из Ба ња на, 

што је ина че и нај ста ри ја ико на ове 
збир ке (бр. 3, 11, 1). Због сво јих из у
зет них умет нич ких ква ли те та по ме
ну та зр зан ска  Бо го ро ди чи на ико на 
не дав но је из ла га на на гран ди о зној 
из ло жби по све ће ној по зној ви зан
тиј ској умет но сти ко ја је приређена 
у Ме тро по ли тен му зе ју у Њу јор ку 
(2004). Ме ђу ова ко бо га тим умет нич
ким ма те ри ја лом скоп ске га ле ри је 
ико на у Му зе ју Ма ке до ни је, бро јем, 
ква ли те том и ис тра же но шћу ис ти чу 
се, по ме ни мо на кра ју, и ре зба ре не 
цар ске две ри са сли ка ним укра сом, 
из раз до бља од XV до сре ди не XIX ве
ка (бр. 15, 34, 43, 45, 56, 57, 74, 89, 112 
и 173). Ва жни ји део фон да ове ве ли
ке и вред не збир ке, у ко ме се укуп но 
чу ва пре ко 400 ико на, мо же се за кљу
чи ти, тру дом В. По пов скеКо ро бар 
до био је од го ва ра ју ћу ка та ло шку об
ра ду и до стој ну пу бли ка ци ју. 

Смиљ ка Га бе лић

THE KA PU DAN PAS HA HIS OF FI CE AND DO MAIN
The Kapudan Pasha his Office and Domain

(ed. by Eli za beth Zac ha ri a dou), Cre te Uni ver sity Press, Rethymon, 2002.

Пр во бит но тур ска пле ме на, 
као из да нак јед не кон ти нен тал не сре
ди не, ни су рас по ла га ла фло том ни ти 
су би ла вич на по мор ству. По мор ство 
је би ло јед на од глав них ка рак те ри
сти ка др жа ва по пут Ве не ци је, Ђе но
ве, Шпа ни је, ко је су за хва љу ју ћи ње
му из гра ди ле сво ју моћ на Ме ди те ра
ну. Ка да у 14. ве ку до ла зи  до  ја ча ња 
осман ске др жа ве, као је дан од пра ва
ца екс пан зи је ја вља се и Сре до зем но 
мо ре. Осва ја ју ћи део по део ма ло а
зиј ске оба ле, но ва др жа ва у успо ну 
су сре ће се са по тре бом из град ње фло
те. По чет ни ко ра ци осман ског по мор
ства ве за ни су за крај 14. ве ка – нај ра
ни ји по да ци по ти чу из до ба Ба ја зи та 

I (1389–1402). Ти на по ри вре ме ном 
до би ја ју све ви ше на зна ча ју да би се 
у 16. ве ку Осман ско цар ство по ја ви
ло као пра ва по мор ска „ве ле си ла“. 
Ево лу ци ја ве за на за пре о ри јен та ци ју 
ка по мор ству те кла је па ра лел но са 
при хва та њем те ко ви на ко ји је но ви 
ам би јент ну дио. Раз вио се цео си стем 
ор га ни за ци је у мор на ри ци по ја вом 
чи но ва ко ји су по сте пе но укљу че ни 
у ор га ни зо ва ни и цен тра ли зо ва ни 
си стем са ка пу данпа шом (ka pu dani 
derya) на  че лу.

По ло жај ка пу данпа ше на по
чет ку раз во ја по мор ства ни је имао 
зна чај ну уло гу у осман ском си сте му 
вла сти. Мно ги љу ди ко ји ни су би ли 
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вич ни по мор ству, по пут при пад ни ка 
зе мљи шне ари сто кра ти је, за у зи ма ли 
су овај по ло жај. То ком 16. ве ка по ста
ла је прак са да Пор та зва ње ка пу дан
па ше до де љу је се вер но а фрич ким 
гу са ри ма ко ји би до та да на пра ви
ли из у зет ну ка ри је ру,  пр вен стве но 
пљач ка ју ћи хри шћан ске бро до ве. 
Дво ји ца нај чу ве ни јих – Бар ба ро са и 
Улуx Али – сво јом акрив но шћу оме
ђу ју је дан пе ри од –  вре ме до ми на ци
је. Без сум ње је да је ак тив ност  ових 
гу са ра да ла до дат ни им пулс осман
ском по мор ству. 

Упра во је ка пу данпа ши као 
во де ћој лич но сти осман ске мор на ри
це, ње го вој слу жби и до ме ну вла сти 
био по све ћен сим по зи јум одр жан у 
Ре тим ну на Кри ту од 7. до 9. ја ну а ра 
2000. под на зи вом: „Halcyon Days in 
Cre te IV,“ из че га је про ис те као и овај 
збор ник ра до ва, ко је је при ре ди ла 
про фе сор  Ели са ве та За ха ри а ду.

Збор ник је по де љен у осам те
мат ских це ли на. Сва ка од њих се са
сто ји из ра до ва ме ђу соб но по ве за них 
по те ма ти ци ко ју об ра ђу ју. Пр ви део 
об у хва та ра до ве ко је се од но се на ана
ли зу тер ми на ка пу данпа ше, ње го вог 
по ре кла и усва ја ња у др жав ној хи је
рар хи ји, као и са чу ва ним при ка зи ма 
ове лич но сти (Gyorgy Ha zai, A pro pos 
de l’hi sto i re  du ti tre Ka pu dan Pa sa,3–6; 
Tu lay Ar tan and Ha lil Berk tay, Se li mian 
ti mes: a re for ming grand ad mi ral, an xi
e ti es of repos ses sion, chan ging ri tes of 
po wer, 7–45). Дру ги део збор ни ка је у 
мно го ме по ве зан са пр вим  ка ко би 
се пра ти ла хро но ло шка ди мен зи ја и 
за до во љи ли те мат ски усло ви. У ра до
ви ма се ана ли зи ра  осман ска фло та 
пре по ја ве ка пу данпа ше, као и по
ло жај Га ли по ља, пр ве по мор ске лу ке 
Осман ског цар ства, чи ји је санџак
бег био исто вре ме но и ка пу данпа
ша (Co lin Im ber, Be fo re the Ka pu dan 
Pas has: sea po wer and the emer gen ce od 
the Ot to man  Em pi re 49–60; Eli za beth 
Za ha ri a dou, No tes of the su ba sis and the 
early san cak beyis od Ge li bo lu, 61–68). 

Тре ћи  део збор ни ка ко ји је на
сло вљен „Про стор, бро до ви и љу ди“ 
са др жи  ви ше те ма ко је су у по сред
ној или не по сред ној ве зи са по ло жа
јем ка пу данпа ше: (Ire ne Bel di ce a nu
Ste in he rr, L’ap pro vi si on ne ment de l’ ar se
nal de Gal li po li en go u dron, bo is et fer 
en 1516, 71–86; Pal Fo dor, The or ga ni za
tion of the de fen ce in the eastern Me di ter
ra nean (end of the 16th cen tury), 87–94; 
Bar ba ra Kel lnerHe in ke le, The Se ray 
and the Sea: Cev det Pas ha’s Ma’ru zat 
and Te za kir as so ur ces of the last hol ders 
of the offi ce  of ka pu dani dery, 95–108; 
Sa lih Ozba ran, Ot to man navl po wer in 
the In dian Ocean in the 16th cen tury, 
109–118; Da niel Pan zac, Affron te ment 
ma ri ti me et mu ta ti ons tec hno lo gi qu es en 
Mer Egee: L’Em pi re ot to man et la re pu
bli que de Ve ni se (1645–1740), 119–140; 
Svat So u cek, The stra it of the Chi os  and 
the Kap tan pas ha’s navy, 141–164; Emi
lie The mo po u lou, Les ku rek ci de la flot te 
ot to ma ne au XVII si ec le, 164–180; Gil
les Ve in stein, La der ni e re flot te de Bar
be ro us se, 181–200). У сле де ћој це ли
ни на ла зе се ра до ви ко ји раз ма тра ју 
ме ђу соб не од но се бро до вла сни ка и 
ка пу данпа ше као и уче шће  Ве ли ког 
Ад ми ра ла у по де ли до би ти од тр го ви
не (Mu rat Ci zak ca, The Ka pu dan Pas ha  
and shi pow ners (18th and 19th cen tu ri es), 
203–212; Euge nia Ker me li, Vakfs con si
sting of sha res in ships: huc cets from the 
Sa int John the The o lo gos Mo na stery on 
Pat mos, 213–220).

Пе та те мат ска це ли на ба ви се 
јед ним ши рим исто риј ским про бле
мом – ус по ста вља њем про вин ци је 
Ce zayiri Ba hri Se fid, тј. Егеј ски ар хи
пе лаг и ње ним по ло жа јем у Осман
ском цар ству (Ze ki Ari kan, La si tu a
tion ad mi ni stra ti ve, de mo grap hi que, 
eco no mi que et so ci a le du vi layet des iles 
de l’Ar chi pel ot to man dans la se con de 
mo i tie du XI Xe si ec le, 223–240; Idris 
Bo stan, The esta blis hment of the pro vin
ce of Ce zayiri Ba hri Se fid, 241–252; 
Fe ri dun Eme cen, So me no tes on defters  
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of the Kap tan Pas ha eyale ti, 253–261). 
Ра до ви ко ји се на ла зе у ше стом де лу 
од но се се на по ло жај Ки пра, ве о ма 
зна чај ног де ла Цар ства за ње го ву до
ми на ци ју на Сре до зем ном мо ру. У 
њи ма се раз ма тра по ло жај Ки пра у 
пе ри о ду 18. и 19. ве ка, као и про блем 
фи нан си ра ња фло те у вре ме Тан зи ма
та. (Sia Anag no sto po u lou, Les rap ports 
de l’Egli se Ort ho do xe avec le Ka pu dan 
Pac ha (fin du XVI I I e mede but XI Xe me 
si ec le), 265–290; Mic hael Ur si nus, The 
ter sa ne and the Tan zi mat, or how to fi
nan ce a sa la ried fle et, 291–297). 

За чи та о це и ис тра жи ва че на
шег под не бља, они ма ко ји ма је мно го 
бли жи Ду нав и се вер ни део Бал ка на  
од уда ље них де ло ва по пут Ме ди те
ра на или пак Цр ве ног мо ра, мо гу 
би ти ин те ре сант на два ра да у сед мој 
те мат ској це ли ни овог збор ни ка. Њи
хо ва ве ли ка вред ност је у то ме што 
се те ме ље на до сад нео бја вљи ва ној 
гра ђи из бу гар ских ар хи ва.  Иако се 
пр вен стве но од но се на до њи ток Ду
на ва и не тре ти ра ју мно го на ше под
руч је, има ју ве ли ки зна чај у при ка зу 
ста ња у осман ској фло ти на Ду на ву 
(Tuna donanma), ње ном фор ми ра њу 
и зна ча ју у вој ној ор га ни за ци ји Цар
ства. Њен за по вед ник са ти ту лом Ду
нав ски ка пу данпа ша (Tuna Katudan 
Pasha)  је лич ност нај од го вор ни ја за 
реч ну фло ти лу на Ду на ву, ко ји је у 
ор га ни за ци ји вла сти био под ре ђен 
Ве ли ком Ад ми ра лу – ка пу данпа ши: 
(Ros sit sa Gra de va, Ship ping along the lo
wer co ur se of the Da nu be (end of the 17th 
cen tury), 301–324; Sve tla na Iva no va, 
Ali Pas ha: Skets hes from the li fe of a Ka
pu dan Pas ha on the Da nu be, 325–345). 

  Ка пу дан па ши на  моћ или 
не моћ да се из бо ри са јед ним про
бле мом ко ји је као ен де мич на по ја ва 
стал но при су тан у по мор ству – пи
ра те ри ја –  чи ни осму и по след њу те
мат ску це ли ну: (Vas si lis De me tri a des, 
Pi racy and Mo unt At hos, 349–356; Su
raiya Fa roq hi, Ot to man vi ews on cor sa
irs and pi racy in the Adri a tic, 357–370; 
Ni co las Va tin, L’Em pi re ot to man et la pi
ra te rie en 1559–1560; Co lin Heywo od, 
The Ka pu dan Pas ha, the En glish am bas
sa dor and the Blac kham Gal ley: an epi so
de in An gloOt to man ma ri ti me re la ti ons 
(1697), 409–438).

По ми шље њу ис тра жи ва ча ко
ји се ба ве раз во јем осман ског по мор
ства мно го је не по зна ни ца са ко ји ма 
се исто риј ска на у ка и да нас су сре ће. 
До ста то га је у не по врат из гу бље но 
да би се пот кре пи ле не ке тврд ње са 
ко ји ма се исту па пред на уч ну јав
ност. Иако  ра до ви у овом збор ни ку 
ни су истог ква ли те та не сум њи во је 
да пру жа ју исто риј ској јав но сти но ве 
чи ње ни це пот кре пље не ар хив ском 
гра ђом. Хро но ло шки оквир об у хва та 
пе ри од од са мих по че та ка осман ског 
по мор ства и по ја ве ка пу данпа ше на 
исто риј ској по зор ни ци па до XIX ве
ка. Те мат ски ови се ра до ви до ти чу 
мно гих аспе ка та ве за них за де ло ва
ње, сва ко днев ни цу, од но се са дру гим 
гру па ма ста нов ни штва, ути цај на др
жав ни си стем, па и не за о би ла зне те
ме – бор ба про тив пи ра те ри је. Упра
во у овим мно го број ним аспек ти ма 
и бо га тој те ма ти ци ле жи зна чај ове 
књи ге она ће би ти до бар во дич ис тра
жи ва чи ма, по го то во у ту ма че њу јед
не бит не лич но сти осман ског др жав
ног си сте ма – ка пу данпа ше.

Ма ри ја Ко цић




