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ИСТО РИ ЈА СЛА ВЕ НОСР БА
Τριαντάφυλλος Δούκας, Ιστορία των Σλαβενοσέρβων, 

(Триандафилос Дукас, Историја СлавеноСрба), пре вео Ди ми три је 
Алек си је вић, при ре ди ла Јо ван ка Ђор ђе вићЈо ва но вић, Исто риј ски ар хив 

у Пан че ву, Пан че во, 2004, 315 стр.

фи спа ши не про ти ву Ср ба и дру ги до
га ђа ји; По раз и про паст Ха фи спа ше; 
За у зе ће Сме де ре ва. Уста но вље ње срп
ског Се на та; Руме ли ски ва ли ја вра ћа 
се у Ниш и под но си из ве штај ди ва ну; 
Ср би по дру ги пут оп са ђу ју Бе о град. 
Мо ха сид се ја вља у ло го ру; Дру ги од
ла зак Ич ко гли је у Ца ри град због не
по слу шно сти ко ју су Тур ци по ка за ли 
пре ма Фер ла ну; О по ло жа ју тур ско га 
пред гра ђа; Бек ство Кон ди но из Бе о
гра да у срп ски стан; Ср би ју ри ша ју 
на Бе о град; О по ко љу што се до го дио 
по сле осво је ња Бе о гра да)  са др жи и 
реч ник ма ње по за тих ре чи, ре ги стар 
лич них име на, ре ги стар ге о граф ских 
на зи ва. Од по себ ног зна ча ја су два 
тек ста при ре ђи ва ча Јо ван ке Ђор ђе
вићЈо ва но вић: Бе ле шка о пре во ди о
цу и Ду ки на пе сма ри ца: Бо жи ја про
ми сао и исто ри ја, у ко ји ма је по ред 
би о граф ских по да та ка о Ди ми три ју 
Алек си је ви ћу, до са да на у ци не по зна
тог пре во ди о ца са ста ро грч ког и но
во грч ког, да та ис црп на ана ли за овог 
де ла. 

Ду ки на Исто ри ја Сла ве ноСр
ба као исто риј ски из вор са мо је ус
пут но спо ми ња на у срп ској и грч кој 
на уч ној ли те ра ту ри. Ово де ло би ло је 
по зна то на осно ву сту ди је Све то ми
ра Ни ко ла је ви ћа Јед на грч ка пе сма
ри ца о срп ском устан ку (1883), па се 
ова књи га уста ље но на зи ва ла Ду ки на 
пе сма ри ца. 

Ду ка је књи гу по све тио Пе тру 
Ич ку, ко ји му је нај ве ро ват ни је пред
ло жио да је на пи ше. Исто риј ске до га
ђа је из ло жио је у сти ху пет на е стер цу, 
на род ним је зи ком то га до ба у ко ме је 

Три го ди не на кон изијања Пр
вог срп ског устан ка (1807) у Пе шти 
је штам па на Исто ри ја Сла ве ноСр ба 
(Ιστορία των Σλαβενοσέρβον)  Три ан
да фи ла Ду ке, као пр ва књи га о Пр
вом срп ском устан ку на стра ном је
зи ку. На срп ском је зи ку је об ја вље на 
1910. го ди не, у пре во ду Ди ми три ја 
Алек си је ви ћа. Ова не до вољ но по зна
та, чак ско ро пот пу но за бо ра вље на, 
сти хо ва на хро ни ка о бор би Ср ба 
про тив Ту ра ка на ла зи се пред чи та
лач ком пу бли ком за хва љу ју ћи тру ду 
при ре ђи ва ча Јо ван ке Ђор ђе вићЈо
ва но вић. Књи га је об ја вље на у из да
њу Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву 
по во дом 200 го ди на Пр вог срп ског 
устан ка (Пан че во, 2004). Кон цеп ци ја 
књи ге је за ми шље на тако да пре глед
но пред ста ви фо то тип ско из да ње 
Исто ри је Сла ве ноСр ба на грч ком 
и њен пре вод на срп ски је зик. Ово 
из да ње по ред 24 пе сме Ду ки не Исто
ри је (Про ви ђе ње Бож је. Уста нак на 
да хи је; Фо чо гли ја се вра ћа у Бе о град; 
Ср би об ја вљу ју рат Тур ци ма; Пр ви 
по ход Ср ба на Бе о град, Сме де ре во и 
Ша бац и оп са да тих гра до ва; Пр ва оп
са да Бе о гра да,  страх у Ту ра ка и пад 
Шап ца; О по сла ни ку ко га да хи је ис
пра ти ше у Ца ри град; Ди ван ре ша ва 
о ко нач ном уни ште њу Ср ба и Ср би је 
као обла сти; Су леј манага про из во ди 
се на кра љев ски пре сто; Смрт да хи ја 
у АдаКа ле. До да зак Бе ћирпа ше; 
Ула зак Бе ћирпа ше у Бе о град; При
мир је због по ми ло ва ња ко је су Ср би 
с не стр пље њем оче ки ва ли од Ви со ке 
Пор те; Дру го Жив ко ви ће во пу то ва
ње у Ца ри град; Под му кле на ме ре Ха
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би ло до ста тур ци за ма. Опе вао је бор
бе за ослобођење срп ских гра до ва, 
уче сни ке на бој ном по љу и пр го ва ра
че са не ве ро ват ном тач но шћу, јер су 
чи ње ни це ко је је из нео да нас на уч но 
по твр ђе не. 

У це ли ни гле да но, ово дво је
зич но из да ње Исто ри је Сла ве ноСр
ба  од из у зет не је ва жно сти не са мо 
за ис тра жи ва че (исто ри ча ре, лин гви
сте, ет но ло ге): оно пру жа мо гућ ност 
вишеслојне ко му ни ка ци је и са ши
ром чи та лач ком пу бли ком.

Гор да на Бла го је вић    

РЕ ЛИ ГИ ЈА И ИДЕН ТИ ТЕТ НА КО СО ВУ
Ger Dejzings, Religija i identitet na Kosovu,

Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.

Ова књи га углед ног хо ланд
ског кул тур ног ан тро по ло га Ге ра Деј
зинг са, про фе со ра на Уни вер зи тет
ском ко ле џу у Лон до ну (UCL), пред
ста вља вр ло зна ча јан до при нос на уч
ној ана ли зи укуп них ет норе ли гиј
ских од но са на Ко со ву и Ме то хи ји до 
ја ну а ра 1999, с освр том на мно ге исто
риј ске до га ђа је, ко ји су, по ње го вом 
ми шље њу, има ли зна ча јан ути цај на 
об ли ко ва ње мул ти кул тур ног иден ти
те та ове тру сне бал кан ске ре ги је. 
Аутор је по ку шао да оспо ри уоби ча је
ну ак си о мат ску те о риј ску пре ми су 
да су ра то ви у бив шој Ју го сла ви ји (а 
по себ но на Ко сме ту), по сле сло ма 
гло бал ног ко му ни стич ког по рет ка, 
из би ли као по сле ди ца древ них и не
по мир љи вих ани мо зи те та из ме ђу ја
сно пре по зна тљи вих и оме ђе них ет
нич ких гру па. Он ис ти че да је про
блем мно го ком плек сни ји, до ка зу ју
ћи да ет норе ли гиј ски иден ти те ти 
ни су не ки ја сно про фи ли са ни кул
тур ноисто риј ски ен ти те ти не го, на
про тив, вр ло флу ид не и ла бил не ка те
го ри је, на ко је по себ но ути чу до ми
нант ни по ли тич ки, еко ном ски, со ци
јал ни и де мо граф ски чи ни о ци у да
том исто риј ском тре нут ку. У пе ри о

ди ма по ли тич ких про ме на љу ди мо гу 
про ме ни ти свој иден ти тет или – те
мље ни је – из но ва фор му ли са ти на чи
не на ко је ства ра ју гру пе и по и сто ве
ћу ју се с дру ги ма. У том кон тек сту, 
ни ко сов ски про блем се не мо же са
гле да ва ти кроз уоби ча је ну ди хо то ми
ју, срп скоалбанскo, не го је по треб но 
при ме ни ти је дан ши ри при ступ, ко ји 
на тач ни ји на чин од сли ка ва сву ша
ро ли кост ко сов скоме то хиј ског мо за
и ка и свих ње го вих про бел ма. Про фе
сор Деј зингс је по себ но ана ли зи рао 
ко ле бљи вост из ве сних ет нич ких гру
па (ко смет ски Ци га ни, Егип ћа ни од
но сно Ашка ли је, сло вен ски му сли ма
ни – Бо шња ци, Ар на у та ши) у по гле
ду де фи ни са ња свог на ци о нал новер
ског иден ти те та, на гла ша ва ју ћи да је 
та колебљивост ва зда би ла усло вље
на ак ту ел ним по ли тич ким кре та њи
ма; за тим суд би ну ма њин ских, пре те
жно изо ло ва них ет нич ких гру па 
(нпр. Хр ва ти из Лет ни це и Ја ње ва), 
ме ђу вер ске од но се уну тар ал бан ске 
по пу ла ци је и у ве зи с тим, су ко бе из
ме ђу бо сан ске уле ме и ал бан ских дер
ви шких ре до ва на Ко сме ту, као и при
ме ре тра ди ци о нал ног хо до ча шћа му
сли ман ских вер ни ка на хри шћан ска 




