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Сажетак
У првом делу овог текста аутор анализира 
недостатке образовног и медијског система 
и културних институција Србије у области 
историографије и њихову неповезаност са државним 
институцијама у креирању политичких стратегија 
државе и друштва. Као један од узрока за то аутор 
наводи дисконтинуитет културног и националног 
идентитета и моралновредносног друштвеног 
система Србије кроз различите историјске периоде. 
У другом делу текста аутор анализира преломне 
историјске тренутке и њихове последице на 
политички, економски и културни живот у Србији од 
почетка деветнаестог века до данашњих дана. 
Кључне речи:  историографија, државне институције, 
српски владари, културни и национални идентитет

Zбог специфичности геополитичког положаја Србије и 
чињенице да су се од средине петнаестог века њени колони-

затори смењивали и проводили различите политичке експеримен-
те колонизације јачег и слабијег интензитета на њеном подручју, 
Србија не може да се прецизно дефинише као један од класич-
них модела колонијализоване државе, протектората, резервата, 
„банана-републике“ или ничије територије (тзв. terra nullius) по-
годне за освајање путем мирне окупације. Динамичност и разно-
ликост колонијалних процеса на подручју Србије од половине пет-
* Научни сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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наестог века, када је она и званично потпала под турску отоманску 
власт, па све до данашњег периода није погодовала стварању пред-
услова за успостављање функционалне друштвене матрице при-
падника средњег слоја у Србији који би могли да сврсисходно пре-
несу своје знање сународницима и да успоставе одрживи политич-
ки, економски и културни развој у држави. Иако се у уџбеницима 
из разних области образовања и у медијима и средствима јавног 
информисања тврди да је колонизација Србије престала након од-
ласка турске отоманске војске са територије Србије у двадесетом 
веку, велики део јавности, због непознавања основних историјских 
чињеница као последице мешања разних врста идеологија у оп-
шти образовни систем, није у културолошком смислу потпуно све-
стан да су процес колонизације Србије настављали други домаћи и 
интернационални политички субјекти. Они су преузели одређене 
елементе и методе колонизације од бившег турског отоманског ко-
лонизатора и додавали му кроз време нове елементе и методе не-
офеудалног, неолибералног и неокомунистичког режима владања. 

ОСНОВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОЗНАВАЊА  
ИСТОРИЈЕ СРБИЈЕ

Немоћ државе да успостави самосталну политичку и култур-
ну елиту и функционалну спрегу образовног и привредног система 
у Србији од времена заснивања модерне грађанске Србије у девет-
наестом веку до данас одсликава се и у чињеници да се феномен 
„савременог јањичарства“1) наставља на подручју економије и да се 
на преласку из двадесетог у двадесет и први век из Србије трајно 
одселило око пет стотина хиљада високообразованих стручњака. 
Према мишљењу научника Пјотра Капице наука једне државе је 
обезглављена ако из ње оде већ и педесет врхунских стручњака,2) 

1) У до ба Ото ман ског цар ства де ча ци из осво је них хри шћан ских зе ма ља су од во ђе ни из 
сво јих пре де ла као вид ре дов ног опо ре зи ва ња са ци љем да се на пра ви вер на ро бов ска 
вој ска вој ни ка-ја њи ча ра и вој них ад ми ни стра то ра (О то ме ви де ти у To re Kje i len, „Dev-
sir me“, http://i-ci as.com/e.o/dev sir me.htm). Ме ђу тим, у да на шњим сред стви ма јав ног 
ин фор ми са ња у Ср би ји из раз „са вре ме ни ја њи ча ри“ упо тре бља ва се да озна чи осо бу 
из јед не др жа ве ко ја ра ди за еко ном ске ин те ре се дру гих др жа ва и ме ђу на род них кор по-
ра ци ја на ште ту еко ном ског ин те ре са вла сти те др жа ве. 

2) “Од лив мо зго ва нај ве ћи срп ски гу би так“, Срп ска ди ја спо ра – ин тер нет но ви не серб
ске,  http://www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=11377: На пра гу два де сет и пр вог ве ка 
све те жи усло ви за жи вот, пад стан дар да, ма ло сло бод них ме ста ко ји од го ва ра ју њи хо-
вим ква ли фи ка ци ја ма, срп ска по ли тич ка не ста бил на аре на, ко руп ци ја и оп шта не си-
гур ност при мо ра ва ви ше од 785.000 не за по сле них мла дих љу дих ко ји че ка ју по сао у 
На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње на исе ља ва ње у ино стран ство.
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а Србија је само исељавањем своје високообразоване радне снаге, 
у чије је школовање уложено дванаест милијарди долара, изгуби-
ла значајан проценат биолошког прираштаја будућих генерација,3) 
још увек не постоји стратегија која би могла да прекине школовање 
кадрова за одлазак у иностранство, од 1990. године до данас сто-
па неписмености у земљи је и даље врло висока,4) а према нацрту 
Закона о образовању који је у припреми деца у Србији неће бити 
обавезна да иду у школу да би полагала испите.5) У данашњим вре-
менима не постоји државна стратегија која може зауставити овакво 
лоше стање у политици, економији и култури државе, јер је држава, 
уз наведене проблеме, такође и на ивици дужничког ропства.6) Пре-
ко сто хиљада деце у данашњој Србији гладује и нема могућности 
да се школује,7) око милион људи нема посао,8) а самим тим не 

3) Танјуг, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, По ли ти ка, 30. сеп тем бра, 2010. 
го ди не. Та ко ђе ви де ти Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html: У се ли ма жи ви 260.000 мо ма ка ко ји ни су за-
сно ва ли по ро ди це. Пред ви ђа се да ће че твр ти на са да шњих  се ла не ста ти ре ла тив но бр-
зо, за две де це ни је, јер др жа ва не ма раз у ме ва ња за ре ша ва ње про бле ма де мо граф ског и 
еко ном ског из у ми ра ња се ла и по треб но је хит но до но ше ње стра те ги је раз во ја се ла,ко ју 
би до след но про во ди ла сва ка власт без об зи ра на по литчко опре де ље ње.

4) Ta njug,  „Rek tor Ko va če vić: Sr bi ja je sta ra i neo bra zo va na“, Blic,  13. 11. 2011: http://www.
blic.rs/Ve sti/Dru stvo/289280/Rek tor-Ko va ce vic-Sr bi ja-je-sta ra-i-neo bra zo va na: Рек тор Бе-
о град ског Уни вер зи те та Бран ко Ко ва че вић на по ми ње да је Ср би ја ста ра и нео бра зо ва на 
зе мља, јер док у све ту зе мље има ју од 40 до 60 од сто мла де ви со ко о бра зо ва не ге не ра-
ци је, у Ср би ји има 40 од сто не пи сме них љу ди.“

5) I. Mi će vić, „No vi za kon: De ca ne mo ra ju u ško lu“ 16. no vem bar 2011, Но во сти, http://
www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.290.html:353698-No vi-za kon-De ca-ne-mo ra ju-u-
sko lu

6) Алек сан дар Ми ка ви ца, „Ср би ја раз го ва ра: Мо же ли др жа ва још да се за ду жи“, По ли
ти ка, 31.10.2011, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/Sr bi ja-raz go va ra-Mo ze-li-dr-
za va-jos-da-se-za du zi.sr.html: Пре ма ми шље њу еко но ми сте Мла ђа на Ко ва че ви ћа узро ци 
ви со ке за ду же но сти да на шње Ср би је и по ве ћа ња др жав ног ду га су ко руп ци ја у јав ним 
на бав ка ма и не до ста так уме ћа ор га ни за ци је и упра вља ња у др жа ви. Та ко ђе ви де ти Su-
za na La kić, „Vla da bez pla na za no vi ta las eko nom ske kri ze“, Blic, 13. 11.2011, Бе о град: 
„Струч ња ци твр де да Ср би ји пре о ста је да се и да ље за ду жу је, и да је то на чин на ко ји 
мо же очу ва ти за по сле ност, жи вот ни стан дард и по тро шњу.“

7) D. Ze če vić, “Kur šu mli ja: Glad ni bez na rod ne ku hi nje”, No vo sti, http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/sr bi ja.73.html:354769-Kur su mli ja-Glad ni-bez-na rod ne-ku hi nje, 23. no vem bar 2011. и 
Алек сан дра Бр кић, „Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, По ли ти ка, 27. но вем бра 
2008. го ди не; Бо шко Ло мо вић,„ Пут до зна ња од 2.000 ки ло ме та ра“, По ли ти ка, 22. 
март, 2008. го ди не, Бе о град,Ср би ја: У да на шњој Ср би ји мно ге се о ске шко ле не ма ју 
основ на сред ства за рад (ком пју те ре, те ле фо не, итд., чак ни ну жни ке), а се о ска де ца у 
про се ку пе ша че на пу ту до шко ле 2.000 ки ло ме та ра го ди шње. B. Stje lja, „U Sr bi ji gla du-
je 150.000 de ce“, No vo sti, 15. no vem bar 2011.: Због ра ши ре не по ја ве гла ди, мно га де ца 
не ма ју мо гућ ност ни да се шко лу ју.

8) Lj. Iva no vić, „U Sr bi ji i de ca na ka za nu“, 17. 11. 2011, Ve sti, m Be o grad, http://www.ve-
sti-on li ne.com/Ve sti/Te ma-da na/180113/U-Sr bi ji-i-de ca-na-ka za nu: U Sr bi ji vi še od 700.000 
lju di ži vi is pod gra ni ce si ro ma štva, broj ne za po sle nih je sko ro mi lion, a od 30.000 ko ri sni ka 
na rod nih ku hi nja, sva ki tre ći je de te.
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постоје ни повољни предуслови за обнављање репродукционе 
моћи становништва и успостављање одрживог развоја у привре-
ди државе. Уз све ово, територија Србије и њени грађани су поста-
ли својеврсни полигон за сазнавање различитих политичких и еко-
номских информација и према извештајима највиших званични-
ка српске државне обавештајне агенције у данашњој Србији ради 
преко пет хиљада страних агената у њеним најважнијим државним 
политичким и економским институцијама.9) Ова чињеница одсли-
кава реални отклон од садржаја познате песме из двадесетог века 
Србија је једна велика тајна песникиње Десанке Максимовић, од-
носно приказује реално стање у вези са политичким и демократ-
ским капацитетима државних институција Србије у савременим 
међународним интеграционим процесима.

Описано стање у којем се налази држава Србија на почетку 
двадесет и првог века показује каква судбина очекује једну државу 
која има богате природне ресурсе и недовољно способне (односно 
недовољно самосталне) управљачке капацитете и институције 
за самосталан развој једне државе у постмодерној констелацији 
међународних снага. У складу са тим, може да се наведе 
чињеница да су у последњих неколико година у средствима јавног 
информисања објављени научни извештаји према којима је култура 
праисторијских насеља на реци Дунав и њеним јужним притокама 
била средиште прве индустријске револуције на свету, односно да су 
се пре седам хиљада година преци данашњих становника Србије10) 

9)  Mi o drag Lu kić, “Stra ne taj ne slu žbe vr šlja ju Sr bi jom”, Aka de Me di ja Sr bi ja, http://www.
aka de me di a sr bi ja.com/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=723:stra ne-taj ne-
slu be-vr lja ju-sr bi jom&ca tid=38:cat-ko men ta ri-ve sti&Ite mid=54: Пре ма из ја ва ма зва нич-
ни ка др жав не оба ве штај не аген ци је, да нас у Ср би ји де лу је 55 тај них слу жби из 40 
зе ма ља са ви ше од 5.000 аге на та ко јих има у свим Вла ди ним ми ни стар стви ма, аген ци-
ја ма, јав ним пред у зе ћи ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Ка да стра на тај на слу жба пре-
ко сво јих аге на та и шпи ју на уђе на ви со ко ме сто у срп ској др жав ној ад ми ни стра ци ји, 
на при мер у не ко ми ни стар ство, она по си сте му ле пе зе осва ја све ре со ре, ин сти ту ци је 
и јав на пред у зе ћа.

10)  Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“, 
Mementа Ar cha e o lo gia et Eru di ti va, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. 
го ди не, стр. 30-44,  ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман; Slji vic, B.: „Knoc hen fun de in 
einem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“, Z. Morph. An trop. XXXVII/2, Stut tgart 1935, 
Bur le igh, R; Zi va no vic S., „Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di na, 
Yugo sla via with so me ge ne ral re com men da tion for da ting hu man ske le tons“, Z. Morph. An
throp. 70:269-274, 1980, Ra di vo je Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans 
“, Ča so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je Za vi čaj, Be o grad, Go di na XXXVI, Maj-August 1989; pp. 
77-79; 344-347: Због ма сов но про ши ре ног уче ња да су се Ср би до се ља ва ли из прав ца 
Кар па та на Бал кан ско по лу о стр во тек од ше стог ве ка па на да ље, са мо ма ли број љу ди 
у Ср би ји је упо знат са по дат ком да су Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, Дра го слав 
Сре јо вић, Бран ко Шљи вић, Ср бо љуб Жи ва но вић, Вла ди мир Мар ко тић, Би ља на 
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бавили рударством и познавали технику термичке обраде бакра.11) 
Али, у склопу извештаја о научној потврди вишемиленијумске 
традиције рударства и металуршке производње у Србији се у 
неким средствима јавног информисања уназад неколико година 
сугерисало да би се таква традиција могла искористити као 
аргумент за продају једног српског рударског басена, „да би се у нека 
боља времена спонзорисала даља научна истраживања“. Јавност 
је преко средстава јавног информисања у последњих неколико 
деценија до данас обавештена такође и да још увек није санирано 
клизиште земљишта у близини важног праисторијског Винчанског 
археолошког налазишта12) и да су у близини овог археолошког 
налазишта саграђени највеће складиште нуклеарног отпада у 
Европи и највећа градска депонија смећа.13) Овакав историјски ток у 
научно потврђеном вишемиленијумском културном развоју Србије 
не може да се објасни само неповољном геополитичком позицијом 
Србије која је кроз историју њене становнике и природна богатства 
излагала колонијалним аспирацијама различитих светских сила, 
нити малобројношћу српских војних снага у односу на војну снагу 
њених колонизатора, нити исељавањем њеног становништва у 
друге државе. Узрок оваквом лошем стању у држави није ни, према 
речима социолога Владимира Цветковића „спор и неравномеран 
развој „полумодерног друштва“ у  Србији, које је једна „еклектичка 
смеша традиционално-патријархалног, псеудотрадиционалног и 
екстремних варијанти модерног“ друштва и до чијег „вођства или 
елите се најчешће долазило квазидемократским путем.“14) Врло 

Ћуљ ко вић и дру ги ге не ти ча ри, ар хе о ло зи и ан тро по ло зи про у ча ва њем пра и сто риј-
ских ар хе о ло шких на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча на ре ци Ду нав и сред-
њо ве ков них срп ских не кро по ла уста но ви ли да да на шње ста нов ни штво Ср би је де ли из-
рав не епи ге нет ске и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке ка ко са пра ста рим ста нов ни штвом 
Ле пен ског ви ра и Вин чан ске кул ту ре та ко и са ста нов ни штвом сред њо ве ков не Ср би је.

11)  Mi lja na Ra di vo je vić, Thi lo Re hren, Ernst Per nic ka, Du šan Šlji var, Mic hael Bra uns, 
Du šan Bo rić, „On the Ori gins of Ex trac ti ve Me tal lurgy: New evi den ce from Euro pe”, Jo
ur nal of Ar cha e o lo gi cal Sci en ce, (19 Ju ne 2010); Ne boj ša Gru ji čić, „Naj sta ri ji rud nik u 
Evro pi“, Vre me, br. 554, 16. av gust, 2001., http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=294908

12) Прилог емисије Београдска хроника телевизије РТС, http://www.youtube.com/watch?v=
LpUvmBIAC2Y&feature=related

13) Zo ri ca Osto jić, “Sr bi ja po sta je nu kle ar no sme tli šte Evro pe”, Blic, 8. april 1997, http://te-
sla.rcub.bg.ac.rs/~mac/eko lo gi ja/atom dump.html, Beta, “U Vin či iz gra đe no no vo skla di šte 
nu kle ar nog ot pa da”, Blic, 31. 10. 2011, http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/286668/U-Vin ci-
iz gra dje no-no vo-skla di ste-nu kle ar nog-ot pa da, Na ta ša Kor lat, Za bo ra vlje na isto ri ja tik uz 
oba lu”, Blic, 28. 06. 2008, http://www.blic.rs/Ve sti/Be o grad/47309/Za bo ra vlje na-isto ri ja-tik-
uz-oba lu

14) Вла ди мир Цвет ко вић, Со ци о ло ги ја – Мо дер на ре флек си ја Исто риј ског зби ва ња, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1994, Бе о град, Ср би ја:
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значајан узрок слабости у функционисању институција Србије био 
је и још увек је лоше осмишљен систем  образовања грађана Србије 
који није функционално повезан са производним капацитетима 
и институцијама државе, односно неписменост великог дела 
становништва, немогућност једног дела становништва да се 
свеобухватно и мултидисциплинарно информише о основним 
чињеницама везаним за властиту историју и национални и културни 
идентитет, као и немогућност писменог дела становништва да 
пренесе на одговарајући начин своје знање будућим генерацијама. 
У првој половини деветнаестог века, у периоду упоредног процеса 
ослобађања од отоманске турске власти и заснивања модерне 
грађанске државе Србије, народ је обнављао свест о прекинутом 
историјском континуитету писма, језика, вероисповести и других 
елемената националног и културног идентитета пред-отоманске 
Србије са новостварајућом пост-отоманском Србијом. Али, од 
тог периода до данас светски и регионални интегративни (или 
империјални, у зависности од мишљења различитих историчара 
о томе) процеси заснивања модерних грађанских држава који 
су подразумевали незванично разарање националних држава 
и заснивање тзв. „пост-модерне“ констелације држава и над-
државних регионалних и светских организација утицали 
су на дискутабилно заснивање историографије и образовне 
политике и у Србији. Многи оригинални архивски документи, 
реликвије, рукописи, уметничка дела и предмети који сведоче 
о историји Срба уништени су у прошлости или опљачкани у 
бројним ратовима на подручју Србије, или су на разне начине 
препродавани појединцима и институцијама широм света. Данас 
у држави не постоји ниједна институција која је задужена да 
трага за овом старом и богатом историјском баштином, тако да су 
многи српски научници принуђени да преписују оно што западни 
историографи мисле да се дешавало у историји Србије.15) У исто 
време парадоксално је да се неки политички и културни кругови 
Србије декларативно залажу за принципе мултикултуралности 
у међународним интеграцијама, а да за то време не изражавају 

15) Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Bez ta pi ja ne ma ni Sr bi je“, No vo sti, 17. no vem bar 2011, 
http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.html:353868-Ukra de na-isto ri ja-Bez-ta pi ja-ne ma-ni-
Sr bi je, цит. Вла ди мир Да ви до вић; Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Srp ska ba šti na ra su ta 
po sve tu“, No vo sti, 16. no vem bar 2011 http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.html:353723-
Ukra de na-isto ri ja-Srp ska-ba sti na-ra su ta-po-sve tu;  Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Oti-
ma či na du ga dva ve ka“, No vo sti, 18. no vem bar 2011, http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.
html:354054-Ukra de na-isto ri ja-Oti ma ci na-du ga-dva-ve ka
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протест против чињенице да се културно благо њихове властите 
државе које је расуто по свету не враћа у земљу, да су државне 
библиотеке, музеји и остале институције културе од националног 
значаја у Београду већ дужи низ година затворене за посетиоце16) 
или да је од 1999. године уништено преко сто и четрдесет цркава и 
манастира средишта средњовековне Србије Косова и Метохије, од 
којих су њих петнаест били споменици културе и духовности прве 
категорије саграђени од четрнаестог до шеснаестог века.17) Због 
свега овог наведеног, као и због чињенице да савремена српска 
медијска јавна сцена углавном представља и објашњава културни и 
национални идентитет Србије узроцима или последицама догађаја 
који су се одиграли у Србији у последњих неколико деценија, уз 
повремени осврт на узроке и последице догађаја од пре једног или 
два века или евентуално уз осврт на период вишевековне турске 
отоманске колонизације Србије, врло је тешко реконструисати 
и дефинисати развојне принципе, процесе и догађаје у историји 
Србије. Немогућност системског мултидисциплинарног про уча-
ва ња историје Србије проузроковала је да у историографији и 
политичкој филозофији Србије до данашњих дана није могло да се 
изврши научно прецизно, објективно и свеобухватно дефинисање 
основних развојних принципа у линеарном историјском постојању 
Србије као друштвене и културне заједнице. То је у новије време 
омогућило поборницима сумњивих политичких идеологија, 
езотерије, псеудоисторије и политиканства да наметну своје 
покушаје интерпретације разних личности, догађаја и процеса у 
линеарном историјском развоју Србије и уједно оставило трага на 
целокупни образовни систем у Србији, а самим тим и на свеукупан 
политички, културни, економски и духовни развој државе и 
друштва у Србији. 

Историчари, антрополози, лингвисти или археолози ко-
ји покушавају да објасне историјске развојне принципе држа-
во творности и етно-генезе („прохода ентитета“)18) од времена 

16) So nja Ći rić, „Bi bli o te ka po no vo ra di”, Вре ме, бр. 1080, 15. сеп тем бар, 2011.: Ре кон струк-
ци ја На род не би бли о те ке Ср би је тра ја ла је пет го ди на до не дав ног по нов ног отва ра-
ња, ре кон струк ци ја На род ног му зе ја још увек ни је по че ла, иако се на ја вљу је од 2003. 
го ди не, згра да Му зе ја са вре ме не умет но сти за тво ре на је због ре кон струк ци је од 2008. 
го ди не, итд.

17) (Ур. Ми шо Ву јо вић), Ср би ја дру мо ви ма, пру га ма, ре ка ма, Прин цип Бо нарт Прес: Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је, Бе о град, Ча чак, 2007, стр. 524.

18) Pe tar Ko ru nić, “Na ci ja i na ci o nal ni iden ti tet“, Zgo do vin ski ča so pis 57, Lju blja na, 2003, 
163-208: „Про ход ен ти те та“ кроз си стем иден ти те та „дру го га“ чи ја је око ли на (дру ги 
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заснивања културног и националног идентитета српског народа до 
данас како би научно прецизно и свеобухватно дефинисали основне 
развојне принципе у линеарном историјском постојању Србије као 
његове друштвене и културне заједнице занемарени су у медијском 
државном простору и немају значајан утицај на образовање 
широких народних маса нити на званичне политичке структуре и 
државне установе културе и образовања. Анализирање историјских 
догађаја и развојних друштвених принципа пре периода пост-
карађорђеве Србије често се у одређеним политичким и културним 
круговима означава „митоманијом“. Проучавање националног и 
културног идентитета Србије у средњем веку можда, како тврде 
неки кругови политичке и културне елите Србије, и спада у домен 
митоманије у случају да се уважи хипотеза да су се одређени 
догађаји у претколонизаторском периоду средњовековне Србије 
одиграли само као мит, а не као последица тадашњег историјски 
потврђеног преовладавајућег и у пракси спроведеног моралног 
система друштвених вредности.19) Посматрано са становиштва 
сагледавања моралне, економске и политичке кризе у којој се 
данашња Србија налази могуће је да историјски записи о социјалној 
правди, образовању и моралности становништва, економској 
успешности државе, политичком угледу и моралу државних и војних 
власти Србије, како у властитом народу тако и у међународним 
државничким круговима у средњовековној Србији, заиста звуче 
као мит. Такође, узимајући уопштено у обзир вишедеценијску 
коруптивност државних власти у Србији и последично друштвено-
економско и културно пропадање Србије, не би било чудно да и 
историјски записи о високоморалном понашању болесног краља 
Петра Првог Карађорђевића и изгладнелих и исцрпљених војника 
Краљевине Србије по доласку на грчко острво Крф након голготе 
преласка планина Албаније у Првом светском рату20) звуче као 

иден ти те ти,вред но сти и си сте ми) увек ком плек сни ја од дру го га и ко јег чи не пр во бит не 
ет нич ке за јед ни це са осо би тим вред но сти ма и исто риј ским кон ти ну и те том.

19) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за Сте фа на Не ма ње, ДД Гра фо спрем и Срб ска пра во слав-
на за јед ни ца Шид, Шид, Ср би ја, 1998. ци ти ра ју ћи за пи се исто ри ча ра Ма вра Ор би на 
и Кон стан ти на Фи ло зо фа о ви со ком ни воу дру штве не прав де и раз ви је ној еко но ми ји у 
др жа ви у пе ри о ду вла да ви не кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа

20) Ра ди ша Јан чић, Мо ја ма сли на, Слу жбе ни лист Ср би је. Дра слар, Бе о град, 2007, стр. 
133: За бе ле же но је да у Пр вом свет ском ра ту пре жи ве ли глад ни срп ски вој ни ци, по до-
ла ску на остр во Крф на кон пре ла ска ал бан ских пла ни на, у скла ду са сво јим се љач ким 
па три јар хал ним мо ра лом ни су хте ли да узи ма ју и је ду без одо бре ња ма сли не и дру-
го во ће и по вр ће на по се ди ма ло кал них грч ких се ља ка. Та ко ђе ви де ти до ку мен тар не 
сним ке и из ла га ње ку сто са Срп ске ку ће на Кр фу Љу бо ми ра Са ра ман ди ћа о то ме: „Хо-
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мит данашњем просечном становнику Србије. Могуће је да 
критичност једног дела политичких и културних кругова усмерена 
према истраживању историје пред-отоманске Србије потиче од 
реалистичног става да се од враћања у прошлост, ма како она била 
славна, не живи, и да сагледавање историје Србије у садашњем 
тренутку није приоритет у настојању да се успостави нормално 
функционисање политичких и других институција у држави. 
Али, будући да војној, економској и политичкој окупацији неке 
територије или изумирању неког народа обично претходи успешно 
затирање националног и културног идентитета становништва на 
тој територији, објективна научна ревизија развојних принципа 
историје Србије могла би да буде први  корак у покушају да се 
досадашње морално, политичко, економско и биолошко пропадање 
постотоманске Србије успори и евентуално заустави.

НЕКЕ НЕДОУМИЦЕ  
О ИСТОРИЈИ ПРЕДНЕМАЊИЋКЕ СРБИЈЕ

Због непознавања оригиналних записа историчара Милоша С. 
Милојевића21) многе генерације у Србији нису чуле за аутохтону 
историјску школу Србије према којој је након периода античког 
паганизма и анимизма оснивачу средњовековне династије Немањић 
владару Стефану Немањи Немањићу претходио низ владара 
српских династија из некадашњих сарматских „србо-склавинских“ 
држава22) и према којој су ти владари из династија Свевладовић 
(490-641.), и Властимировић (Светимировић-Оштривојевић-
Прибисављевић-Клонимировић;c.641-960.)23) „били владари 

до ча шће на Крф 1. део“, http://www.youtu be.com/watch?v=CiRJ4of3oBw&fe a tu re=re la-
ted

21) Ми лош С. Ми ло је вић, Од лом ци исто ри је Ср ба и срп ских – ју го сла вен ских – зе ма ља у 
Тур ској и Аустри ји, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1872, стр. 110 (Об но-
вље но из да ње, Гра фос, Пан че во, 1996.), стр. 12-115: У пред го во ру об но вље ног из да ња 
књи ге Од лом ци исто ри је Ср ба уред ник П. Ми ло ше вић твр ди да је ова Ми ло је ви ће ва 
књи га „нај за бра ње ни ја књи га у исто ри ји пи са не ре чи“ и да је тре ба ло 124 го ди не да та 
књи га ко ју је Ми ло је вић на пи сао на осно ву ру ко пи са у ар хи ви ма Ри ма, Мо скве, Пе кин-
га, итд. угле да све тло да на. 

22) Ми о драг Ми ло је вић, Ста ри срп ски век, Van da li ja, Be o grad, 2008.: За из раз „ср бо-скла-
вин ске др жа ве“ цит. Мој си је Хо рен ски, Ге о гра фи ја, 670.г., Ва тро слав Ја гић и Кон стан-
тин Пор фи ро ге нит

23) Gi a nan to nio Bom man, Sto ria Ci vi le Ed Ec cle si a sti ca Del la Dal ma zia, Cro a zia E Bo sna: In 
Li bri Do di ci Com pen di a ta : Al la Glo ri o sis si ma Ve ne ta Il li ri ca Na zi o ne, II, str. Lo ca tel li, Ve-
ne zia, 1775, (Go o gle e-knji ga), str. 14-15, Da ni e le Far la tus, Ec cle sia Sir mi en sis olim me tro
po lis, в Illyri ci Sac ri, VII, Ec cle sia Di oc le ti a na, An ti ba ren sis, Dyrr hac hi en sis et Sir mi en sis 
cum earum suf fra gan tes, Co le ti, 1817 , Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, Illyri cum Ve tus 
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који су владали у хришћанском духу правде и поштења и народ 
их је волео.“24) Због несхватања потребе за успостављањем 
мултидисциплинарне сарадње филолога са историчарима, 
хералдичарима, нумизматичарима, археолозима и антрополозима 
у сврху добијања резултата комплементарних упоредних анализа 
разних историјских докумената и архифаката, многи оригинални 
записи из времена праисторије и антике, као ни многи оригинални 
записи из новијих периода који се односе на историју Срба, нису 
преведени и доступни широј јавности у Србији. Такође још увек 
не постоје, или широј јавности нису познати, специјализовани 
мултидисциплинарни научни пројекти који би истражили сличност 
и истоветност старог писма „србица“ из праисторијске подунавске 
културе Винчанског писма са данашњним писмом ћирилица, што 
би помогло бољем схватању и дефинисању линеарне историјске 
везе у проходу ентитета старосрпских прото-етнија-племена 
Трибала-Винчанаца-Трачана (Рачана)-Роксолана-Дачана-Скита-
Сармата-балтичких Кимбра-Алана-Ксанта и Анта25) за које су 
антички грчки и римски и византијски историчари сматрали да 
су сви били један народ („“Sarmatorum ac Sueborum gentes”; “ 
Serblos … Triballos, autem gentes esse totius orbis antiquissimam et 
maximam, compertum habeo“).26) Такође још увек није довољно 

& No vum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii, 1746, An na Com ne na, The Ale xi ad, http://
www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/An na Com ne na-Ale xi ad00.html, Jo an nes, Scylit zes, Hi sto
ri a rum com pen di um, Wal ter de Gruyter, 1973 (Scylityes, Jo an nes, Synop sis hi sto ri a rum),  

24) Ан дри ја Ка чић-Ми о шић, Раз го во ри угод ни на ро да сло вин ског, http://www.ar chi ve.org/
stre am/raz go vo ru god nin00mi o go og/raz go vo ru god nin00mi o go og_djvu.txt, Jo van Ra jić,, 
Isto ri ja ra znih sla ven skih na ro dov na i pa če Bol gar, Hor va tov i Ser bov...vo svet isto ri če ski 
pro iz ve de na ja Jo an nom Ra i čem, V Vi e ne 1794, Си ма Ла зин Лу кић, Крат ка по вје сни ца 
Ср ба од по стан ка срп ства до да нас, To mo Ma re tić, Sla ve ni u dav ni ni, Na kla da “Ma ti ce 
Hr vat ske”, Za greb, 1889, http://www.ar chi ve.org/stre am/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og/sla ve-
ni u dav ni ni01ma re go og_djvu.txt

25) Пре ма ис та жи ва њи ма Стра бо на, То ми сла ва Ма ре ти ћа, Ре ље Но ва ко ви ћа, Ми ло ша Ми-
ло је ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа и дру гих ге о гра фа, фи ло ло га и исто ри ча ра, Ср би су на зи-
ва ни Ра си, Ра ша ни и оста лим име ни ма пле ме на из цр но мор ског ба зе на, Ма ле Ази је, 
Ро до па и По ду на вља. Та ко ђе ви де ти ВизантијскиизворизаисторијународаЈуго
славије I 1955 and II 1959, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, cit. Chron. Pasch: 
Chro ni con pascha le, rec. L. Din dorf, Bon nae, 1832.: У овом за пи су се по ми ње да је цар 
Ју сти ни јан у вре ме сво је вла да ви не по зи вао ки јев ско пле ме Ан те да се до се ле у око ли-
ну Вра ња.

26) Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Збор ник ра до ва 
Ви зан то ло шког ин сти ту та Ср би је, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, Cri to bu-
li, Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc hi tes, 
Kan ta ko u ze nos итд. La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Hi sto ri a rum Li bri de cem, 1650, 
La o ni ci Chal co condylae at he ni en sis Hi sto rian Li bri de cem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti-
gu ri a no, Pa ri si is, MDCL: Хал ко кон дил је сма трао да су Ср би, од но сно Три ба ли би ли 
нај ста ри ји на род на све ту: “ Ser blos … Tri bal los, autem gen tes es se to ti us or bis an ti qu-
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научно разјашњена и презентирана сличност војне опреме, 
симбола и оружја старосрпских дачких27) и трачких28) племена на 
призорима њихових битака на разним споменицима, предметима и 
документима. 

БИТКА НА КОСОВУ КАО ПРЕКРЕТНИЦА У  
ИСТОРИЈСКОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ

На основу оригиналних историјских записа о историјским 
процесима, догађајима, личностима и њиховим заоставштинама, 
као и на основу народног предања (прича и песама о херојским 
делима некадашњих српских државника, сељака-себра, витезова и 
хајдука у епској поезији, сликарству, музици, занатству, манирима 
и обичајима и осталим видовима антрополошке кореографије 
колективног сећања једног народа на своју прошлост), може се 
доћи до закључка да је било неколико преломних тренутака за 
државу Србију у досадашњој историји српског народа. Неки од 
њих су догађаји као што су Битка српске и турске отоманске војске 
на Косову  1389. године, неколико сеоба народа у различитим 
историјским периодима, Први српски устанак 1804. године или 
прелаз-голгота преко планина Албаније српске војске на челу са 
државним врхом у правцу грчког острва Крф 1915. године за време 
Првог светског рата. Битка на Косову која се одиграла 1389. године 
била је од пресудног историјског значаја зато што је најавила 
раскид са дотадашњим средњовековним друштвеним нормативним 
системом државе Немањић и њених изданака - државе кнеза Лазара 
Хребељановића и деспотовина Стефана Лазаревића, Ђурађа 
Бранковића и Лазара Бранковића и уједно најавила један сасвим 
нов и непознат ток историје Србије. Захваљујући изузетним 

is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo“, а исто ри чар ста рог Ри ма Кор не ли је Та цит у 
свом де лу Исто ри ја Ср бе по ми ње ис кљу чи во као је дан на род на огром ној те ри то ри ји 
Сар ма ти је: “Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”. (Hi sto ri ae, 105.) 

27) Ни ко Жу па нић, Ср би Пли ни ја и Пто ло ме ја, Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви-
ји ћу, Др жав на Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, стр. 
578, Мо мир Јо вић, Ср би пре Ср ба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr-
bi-Pre-Sr ba. Исто ри чар Ами ан Мар це ли ус је оста вио за пи се да је срп ски рим ски цар 
Ли ки ни је (c.250-325.) одр жа вао вој не ве зе са Ср би ма из Кар пат ских пла ни на. 

28) Ан тич ки Гр ци и Ви зан тиј ци су Ср бе Ра ша не зва ли TXRA KOI („Тра ча ни“). Та ко је за-
бе ле же но да је ви зан тиј ски фи ло зоф Ге ор ги је Ге мист Пли тон за ви зан тиј ску ца ри цу 
Је ле ну Дра гаш (де во јач ки Де ја но вић) го во рио да је она „из на ро да Тра ча на ко ји се 
про сти рао од Цр ног мо ра пре ко Ду на ва до Ита ли је.“ (Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у 
де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, ци ти ра ју ћи Ана ста си је вић, Срп ки ња ви зан тиј ска 
ца ри ца).
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државничким и војним напорима наследника кнеза Лазара, деспота 
Стефана Лазаревића, Ђурађа Бранковића и Лазара Бранковића 
државотворност Србије је била сачувана до 1459. године, а онда је 
Србија потпала под вишевековну отоманску власт. Косовска битка 
се одиграла у периоду када је држава кнеза Лазара Хребељановића 
у геополитичком смислу била сматрана готово једином светлом 
тачком бившег раскомаданог српског царства Немањића. Према 
тадашњим оригиналним историјским документима, кнез Лазар је 
уживао углед не само у државној власти, војсци, цркви и народу 
своје државе, него и у околним страним државама.29) Пред долазак 
отоманске турске војске на Балканско полуострво и одигравање  
историјске Битке на Косову 1389. године кнез Лазар је живео са 
својом породицом у кнежевом двору у граду-утврђењу Крушевцу 
смештеном у сливу Велике, Западне и Јужне Мораве у средишњем 
делу Србије.30) Бивше царство цара Душана Немањића било је 
раскомадано на феудалне регије под управама властелина између 
којих је владала неслога и који су повремено ратовали са својим 
суседима. Захваљујући једном мирном периоду у којем је владао 
државом и правилно управљао природним богатствима земље, пре 
свега рудницима, плодним пољима и шумама, кнез Лазар је успео 
да успостави економски функционалну и друштвено праведну 
државу. Иако је одрастао као племић на двору цара Душана 
Немањића31) и преко своје супруге Милице  био сродно повезан са 
династијом Немањића, кнез је обављао државничке послове у 
својству кнеза и без аспирација према краљевској титули за себе и 
своје потомке. У народу је био омиљен већ за живота, јер је, поред 
доброг познавања геополитике и изградње добрих односа са 
суседним царским породицама, кнез омогућио сељацима релативно 
миран живот и доделио им статус „баштиника“ – слободних сељака 

29) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, Ја нус, 2000.: http://www.rast ko.rs/ko so vo/
isto ri ja/zfaj fric-la za re vi ci.html, Ра де Ми хаљ чић, Ла зар Хре бе ља но вић  Исто ри ја, култ, 
пре да ње, БИГЗ, Бе о град, 1984, Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска 
рас пра ва, Кра љев ска Срп ска Др жав на Штам па ри ја, Бе о град, 23. април, 1890, Бе о град, 
Ср би ја, http://dc344.4sha red.com/dow nlo ad/auDiB-WE/Jo van_MI sko vic_-_Ko sov ska_
bitk.pdf?tsid=20111117-140753-6ed7a2d6

30) Из исто риј ског угла гле да ња Кру ше вац и ње го ва око ли на су би ли под руч ја од кул тур-
ног зна ча ја за Ср би ју од вре ме на пра и сто риј ске по ду нав ске кул ту ре, ста ро срп ских 
Три ба ла, ди на сти је Не ма њи ћа све до  вре ме на вла да ви не кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа 
и ње го вог си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, ка да је Кру ше вац био цен тар сво је вр сне 
тран свер за ле Га зи ме стан (Ко со во по ље)– Кру ше вац – Бе о град (Бе о град ска твр ђа ва). 

31) Отац кне за Ла за ра При биц Хре бе ља но вић био је „ло го тет“ (управ ник двор ске кан це ла-
ри је) на дво ру ца ра Ду ша на Не ма њи ћа, ар хи мар шал на дво ру ца ра Уро ша Не ма њи ћа и 
управ ник обла сти Сре ма и Ма чве.
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који су могли да „баштине“, тј. да наслеђују своју земљу и 
имовину.32) Као и његови претходници из династије Немањић, и 
кнез Лазар је наставио да подиже манастире-задужбине широм 
земље, од којих је најпознатија била његова црква-задужбина у 
Раваници. У складу са својом државотворном политиком и 
традицијом успео је да издејствује и помирење српске Пећке 
патријаршије и Цариградске патријаршије  до чијег захлађења 
односа је дошло у доба владавине цара Душана Немањића. Због 
свега тога кнез Лазар је постао изабраник Српске православне 
цркве која га је сматрала за водећу политичку личност у наследној 
раскомаданој држави Немањића. У земљи су били развијени 
рударство, трговина, занатство и пољопривреда,33) а био је 
забележен и висок ниво развоја здравства и културе.34) Због свега 
тога, као и због његове улоге у Бици на Косову народ је кнеза 
Лазара у епским песмама и вишевековном народном предању 
прозвао „Свети цар Лазар“. Византијски историчар-хроничар 
Константин Филозоф (c.1380—c.1431) описивао је мир и 
друштвену хармонију у држави кнеза Лазара Хребељановића у 
периоду пре Битке на Косову следећим редовима: «Не изгоњаше 
брзи спорога нити богати убогога, нити је моћни узимао пределе 
ближњих, нити је вађен мач силних, нити се крв праведника 
проливала, нити је постојао зли и глупи говор, нити лагања против 
начелника, нити презирање преславних по чину, нити слично 
томе.“35) У време  пре окршаја српске и турске отоманске војске на 
Косову пред налетима турске војске у кнежеву моравску Србију су 
стизале многобројне избеглице из јужних феудалних регија Србије 

32) Сне жа на Бо жа нић, „Чу ва ње про сто ра, ме ђе, гра ни це – раз гра ни че ња у срп ској др жа ви 
од 13. до 15. ве ка“, Од сек за исто ри ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са-
ду, Ср би ја, 2010, стр. 113; С. М. Ду ша нић и Д. По по вић, При ва тан жи вот у срп ским 
зе мља ма сред њег ве ка, Clio, Бе о град, 1984, стр. 112-114 Ми лош Бла го је вић, Сред њо ве
ков ни за бел, ИЧ XIV–XV (1966), 1–17 и ЛССВ, 453 (С. Ми шић): Се ља ци су удру же ним 
по ро дич ним и за дру жним на по ри ма на плод ним по љи ма га ји ли пше ни цу, овас, је чам и 
про со, во ће и по вр ће, об ра ђи ва ли ви но гра де, др жа ли ко шни це са ме дом, га ји ли сто ку, 
со ли дар но ра ди ли се зон ске по сло ве и мле ли жи то у за јед нич ким се о ским мли но ви ма. 
Пре ма ста ти стич ким из ве шта ји ма о обла сти ма под вла шћу вла сте ле Бран ко ви ћа у јед-
ном се о ском мли ну је у про се ку мле ло жи то три де сет и се дам по ро ди ца. Нај ве ћи број 
мли но ва се на ла зио на Ко со ву и Ме то хи ји, јер је то би ла нај кул ти ви са ни ја и нај гу шће 
на се ље на област срп ске сред њо ве ков не др жа ве. 

33) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“, фељ тон Ве чер ње но во сти,  24. fe-
bru ar 2011. го ди не, Бе о град, 2011.

34) Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла дар ка и све ти тељ ка кне ги ња Ми ли ца“, фељ тон Ве чер ње но
во сти, 22. март – 3. април,  Бе о град, 2009.

35)  Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, ци ти ра ју ћи исто ри ча ре Ма вра Ор би на и 
Кон стан ти на Фи ло зо фа 
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и из суседне Византије и Бугарске. Будући да сви они нису могли 
да стану у град Крушевац, кнез је дао да им се одмах до градских 
бедема иза града подигну насеља са кућама за становање, трговима 
и дућанима.36) Иако је након Битке на Марици 1371. године постало 
јасно да ће у наредном периоду у јужном делу Србије уследити 
пресудна битка за одбрану земље од отоманске турске војске, 
војсци кнеза Лазара се пред битку на Косову нису могле придружити 
сви тадашњи одреди српске војске због пограничних ратова којима 
је био заокупљен босански владар Твртко и због постављања једног 
мањег дела војске на северну границу са Угарском да обезбеђује 
земљу од евентуалног упада Угара.37) Уз то, према историјским 
записима, један одред захумског војводе Радича несретно је 
закаснио да помогне војсци кнеза Лазара на дан Битке на Косову.38) 
Иако свестан малобројности своје војске у односу на многобројнију 
турску војску и свестан тежине битке која га је чекала, већ готово 
седамдесетогодишњи кнез је лично повео српску војску у Бој на 
Косову и у том боју на крају и погинуо. Оригинални турски и грчки 
историјски записи су описали да се у бици истакнуо „један младић, 
српски великаш Милош Обилић“ „који је желео по сопственој 
вољи да начини највеличанственију жртву која је икад учињена“, 
„пожртвован и смео као ниједан од осталих тада“.39) Ликови кнеза 
Лазара, Обилића и осталих припадника српске војске забележени 
су у народној усменој поезији, еповима и митовима о Косову и о 
преткосовској историји која се вековима преносила са колена на 
колено у народу и то народно предање књижевник Миодраг 
Павловић је дефинисао као својеврстан „моћан реситал којим је 
читава српска средњовековна историја претворена у непомични 
вербални споменик“.40) Иако Битка на Косову није била пораз,41) 

36) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“ 
37) Ken neth M. Set ton, Ha rry W. Ha zard, Nor man P. Za co ur, A Hi story of the Cru sa des: The 

Im pact of the Cru sa des on Euro pe, Univ of Wi scon sin Press, 1990, p. 322-323, cit. Pa stor, 
op. cit. III, 19, 78: Пре ма за пи си ма исто ри ча ра, у до ба вла да ви не де спо та Ђу ра ђа Бран-
ко ви ћа сре ди ном пет на е стог ве ка кон фликт Угар ске и Ото ман ског цар ства је био не из-
бе жан, „због ри вал ства Угар ске и Ото ман ског цар ства око те ри то ри је Ср би је“. Та ко ђе 
ви де ти Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска рас пра ва, стр. 100-103.

38) Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска рас пра ва, стр. 100-103.
39) Ма ја Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци о Ср би ји (14021439),Ви зан то ло шки ин сти тут Срп-

ске ака де ми је на у ка и умет но сти, По себ на из да ња Књи га 40, Бе о град, 2010,  стр. 29-30.
40) Ми о драг Па вло вић, Огле ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, Про све та, Бе о град, 

2000, стр. 164.
41) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, ци ти ра ју ћи срп ске, тур ске,  фи рен тин ске, 

грч ке и оста ле из во ре
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земља се налазила у изузетно тешкој ситуацији – већина мушкараца 
способних за рад са Косова и јужних делова земље изгинула је, 
тако да када је дошла турска војска у њихова села она су била 
готово празна и напуштена.42) Према историјским записима, 
неколико месеци након Битке на Косову пољу и Угари су прешли 
реку Саву и провалили у Србију све до Рудника и околине, вратили 
се натраг и добили награду од краља Жигмунда за, како је он навео 
у једној од својих повеља, успешан поход „против Срба, његових 
бунтовника.“43) Мајка наследника кнеза Лазара Деспота Стефана 
Лазаревића, удовица кнегиња Милица након већања са преживелим 
војним старешинама из битке на Косову, те са преживелим 
патријархом Јефремом и игуманима манастира и преосталим 
племићима утврдила је да је за опстанак државе био једини излаз 
да она као кнежева удовица остане у држави са својом породицом 
и да понуди вазални однос земље турском султану Бајазиту, као 
што су раније били учинили Византија и неки српски феудалци. 
Том приликом кнегиња Милица је позвала све присутне да јој 
помогну да се сачува јединство и даље функционисање Лазареве 
државе и српске цркве, што су они и прихватили.44) Због вазалног 
односа Србије према Отоманском царству кћерка кнеза Лазара 
Оливера предата је султану Бајазиту у Цариград.45) Син кнеза 
Лазара Стефан Лазаревић морао је да се прихвати од ране доби 
државничких и војних дужности и до краја свог стресног и 

42) Ibid: Би ло је се ла у ко је се ни је дан му шка рац ни је вра тио из бит ке на Ко со ву, као што је 
био слу чај са се лом Ве лу ће у Гру жи, ко је је од та да по не ло име Цр ну ћа. Ве ћи на удо ви-
ца из ги ну ле срп ске фе у дал не вла сте ле на Ко со ву, ме ђу ко ји ма и не ка да шња де спо ти ца, 
удо ви ца пле ми ћа Мр њав че ви ћа Је ле на Мр њав ће вић, за мо на ши ле су се, а оби чан на род 
је био оча јан и дез о ри јен ти сан и ма сов но на пу штао се ла на ју гу Ср би је.

43) Ibid, ци ти ра ју ћи Кон стан ти на Фи ло зо фа ко ји је у опи су про ва ла Уга ра пре ко ре ке Са-
ве у Ср би ју то ком је се ни 1389. го ди не на пи сао: „А они ко ји оста до ше (бе ху) си ро ти 
и ужа сну ти од њи хо ве пљач ке, јер ни је пре ти ла бе да са мо од Исма иљ ћа на, не го се и 
за пад ни су се ди (Угри) спре ми ше на рат.“ 

44) Бу ду ћи да је зе мљи пре ти ла опа сност и од Угар ске са се ве ра, а зе мља оста ла без глав-
ног де ла вој ске, те да та да још увек ма ло лет ни син – на след ник кне за Ла за ра Сте фан 
Ла за ре вић ни је мо гао да пре у зме власт над зе мљом, кне ги ња Ми ли ца је из да ла на ред бу 
чел ни ку Ра ди чу По сту по ви ћу да пре у зме ко ман ду над пре о ста лом вој ском и за шти ти 
гра ни це зе мље. За хва љу ју ћи ди пло мат ској уме шно сти, удо ви ца кне за Ла за ра ус пе ла је 
да 1391. го ди не пре не се мо шти кне за Ла за ра из цр кве Све тог Ваз не се ња у При шти ни 
у кра ље ву за ду жби ну ма на стир Ра ва ни цу, а мо на си су са чу ва ли сви ле ну одо ру кне за 
Ла за ра.

45) Sto jan No va ko vić, Sr bi i Tur ci če tr na e stog i pet na e stog. ve ka, Ču pi će va za du žbi na, Be o grad, 
1893, Ni ko la Gi ljen, Prin ce za Oli ve ra, za bo ra vlje na srp ska Kne gi nja, Fond ‘’Prin ce za Oli-
ve ra’’, Be o grad 2009, Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра: Исто ри ча ри сма тра ју 
да је сво јом лич но шћу, обра зо ва њем и за ла га њем за сво ју зе мљу, по ро ди цу и ка сни је 
др жав нич ке ак тив но сти свог бра та Сте фа на код сул та на Ба ја зи та Оли ве ра да ла до при-
нос очу ва њу др жав но сти та да шње Ср би је.
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прилично трагичног живота је чинио напоре да очува 
државотворност Србије и њене људске, природне и културне 
ресурсе на територији између два велика империјална царства. 
Успео је да у својој свестраној личности46) сажме карактеристике 
успешног дипломате који је са страним државницима и филозофима 
комуницирао на неколико страних језика и карактеристике 
успешног војсковође, економисте, правника и уметника. Обновио 
је и подигао Београд, подизао манастире широм земље, помагао 
уметнике, научнике, занатлије и трговце и објавио 1412. године 
Рударски законик захваљујући којем је тадашњи профит српске  
рударске производње премашивао једну петину укупне европске 
производње племенитих метала. Уз то је био и командант витешке 
гарде која је као вазални одред турског султана Бајазита у бици код 
Ангоре 1402. године изазвала дивљење султановог супарника - 
победника битке монголског кана Тимура толико да су се само 
деспот Стефан и његов одред након битке слободно вратили 
кућама, а на повратку кући деспот је због свог учинка добио велика 
признања од византијских, венецијанских и угарских државника.47) 
По угледу на своје претходнике из немањићке краљевске линије 
деспот је установио извршну и законодавну власт на начин да су у 
различитим окрузима деспотовине војском, полицијом, 
финансијама и судством управљали феудални властелини 
баштиници  који су носили породично наследну титулу „војвода“, 
а у  већим насељима владали су званичници са титулама „кефалије“ 
и чиновници са нешто нижим положајем „владаљци“.48) Када је 
Деспот Стефан предао власт у наследство свом нећаку Ђурађу 
Бранковићу он је такође наставио, по угледу на свог претходника, 
да држи „народну војску“ коју су властелини позивали из својих 
области за потребе ратовања.49) Деспоти су успевали да владају 

46)  Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра: На бој ном по љу де спот Сте фан је био 
рат ник, на ме ђу на род ном пла ну др жав ник, а у рет ким тре ну ци ма пре да ха био је аске та 
и уса мље ник ко ји је ти ши ни свог дво ра на Бе о град ској твр ђа ви (на да на шњем Ка ле мег-
да ну) пи сао пе сме и про у ча вао и пре во дио трак та те ан тич ких фи ло зо фа и на уч ни ка.

47)  Ма ја Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци о Ср би ји (14021439.), стр. 125-126, цит. Сад де-
дин, Chalc. I 

48)   Мат. Ста ној ло вић, Мил. Ј. Га јић, Де спот Сте фан Ла за ре вић – Исто риј ска рас пра
ва, Из да ње оп шти не бе о град ске, Цар на ра ди кал на штам па ри ја, Бе о град, 1894, стр. 216, 
ци ти ра ју ћи Ч. Ми ја то вић; стр. 217.

49)  Ибид, стр, 258-259, ци ти ра ју ћи Ђ. Бран ко вић, I, стр. 101: Сма тра се да је у вре ме 
сво је вла да ви не за по тре бе од бра не од спољ ног не при ја те ља де спот Бран ко вић имао на 
рас по ла га њу 40.000 вој ни ка из на ро да и 10.000 на јам них вој ни ка, што је би ло у ран гу 
са вре ме них европ ских др жа ва ње го вог вре ме на.
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државом упркос претензијама суседних царстава према територији 
Србије, али је већ од средине петнаестог века приликом упада 
турске војске у јужне делове Србије50) постало јасно да ће и Србија, 
као и остале земље у њеном окружењу, потпасти под турску 
отоманску власт.

КАРАЂОРЋЕВА И ПОСТКАРАЂОРЂЕВА СРБИЈА

Развојни пут српског народа у време владавине Отоманског 
царства на Балканском полуострву разликовао се од развоја народа 
и њихове државотворности у најмоћнијим европским државама. За 
разлику од тих држава које су од седамнаестог века надаље 
интензивно развијале своје политичке, економске и културне 
институције и успешно упо тре бља ва ла тех но ло шка от кри ћа за раз-
вој сво јих про из вод них при вре да и ис тра жи ва ње и осва ја ње дру-
гих зе ма ља, ве ћи на ста нов ни ка Ср би је је у истом том пе ри о ду „ку-
лу чи ла“ и жи ве ла у збе го ви ма, се ли ма или ма њим на се љи ма ши-
ром Ср би је. Ипак, чак и у та квим усло ви ма, свест о ра ни јој др жа ви 
и дру штву пре но си ла се пре ко еп ске усме не по е зи је, чу ва ња тра ди-
ци о нал них оби ча ја и дру гих еле ме на та на ци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та, као и по мо ћу по лу и ле гал ног одр жа ва ња сред њо ве ков-
ног си сте ма ло кал не са мо у пра ве. У зе мљи се ни су би ли ство ри ли 
усло ви за за сни ва ње др жа во твор них ин сти ту ци ја и си сте ма одр жи-
вог по ли тич ког и еко ном ског раз во ја све до из би ја ња Пр вог срп-
ског устан ка за осло бо ђе ње Ср би је од ото ман ске тур ске вла сти 
1804. го ди не под вод ством вој ско во ђе Ђор ђа „Ка ра ђор ђа“ Пе тро-
ви ћа (1762-1817.). У Пр вом срп ском устан ку за осло бо ђе ње од по-
реж џи ја „да хи ја“, чи ју су ро вост у вла да ви ни Бал кан ским по лу о-
стр вом ни је одо бра ва ла ни са ма тур ска Пор та,51) уче ство ва ли су 
се о ски кне зо ви (управ ни ци се ла), срп ски са мо у прав ни ор га ни вла-
сти, све штен ство и  уста ни ци-хај ду ци са Ка ра ђор ђем као вој ско во-
ђом на че лу. Од ра ни је ре ла тив но раз ви јен и со лид но ор га ни зо ван 
си стем ло кал не са мо у пра ве дао је до при нос успе шној бор би про-

50)  Ken neth M. Set ton, Ha rry W. Ha zard, Nor man P. Za co ur, A Hi story of the Cru sa des: 
The Im pact of the Cru sa des on Euro pe, Univ of Wi scon sin Press, 1990, pp. 322-323.

51)  Ра дош Љу шић, Вожд Ка ра ђор ђе, I-II, Сме де рев ска Па лан ка, 1993. (Бе о град 2000, 
2003):   http://www.scribd.com/doc/7710376/Ra dos-Lju sic-Ka ra djor dje: Пре ма на ла зи ма 
исто ри ча ра, због жал би срп ских се о ских кне зо ва и све ште ни ка на су ро вост уби ра ча 
по ре за, тзв. „да хи ја“ у Ср би ји  пре ма ло кал ном ста нов ни штву, и сам сул тан је мо рао да 
ин тер ве ни ше и по ку ша да их уми ри.  Сул тан је упо зо рио да хи је јед ним фер ма ном да 
му при сти же мно го жал би на њих и тра жио од њих да се од рек ну зу лу ма, у про тив ном 
он ће про тив њих „ди ћи вој ску од дру гог на ро да и за ко на“ (тј. Ср ба).
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тив Ту ра ка у Пр вом и Дру гом срп ском устан ку и чак су и не ки еле-
мен ти вој ног ор га ни зо ва ња и бор бе про тив Ту ра ка би ли уте ме ље-
ни на на чи ну упра вља ња за дру га ма и оп шти на ма под упра вом де-
мо крат ски би ра ног ста ре шин ства и па три јар хал не упра ве.52) Ка ра-
ђор ђе је та ко ђе био де мо крат ски иза бран за вр хов ног вој ско во ђу 
(во жда) и ис ка зао се као успе шан вој ни ко ман дант. Али, он је био 
и не пи смен чо век обич ног се љач ког по ре кла ко ји је од ра стао у 
усло ви ма шум ских збе го ва и ко ји је схва тао да је не до ста так обра-
зо ва ња и ис ку ства у во ђе њу по ли тич ких по сло ва био ве ли ки про-
блем за ње га и ње го ве уста ни ке. На кон пр вих вој них успе ха сво јих 
сна га чи нио је све што је мо гао да по кре не ини ци ја ти ву за по нов но 
ус по ста вља ње др жа во твор но сти  и обез бе ђе ње што је мо гу ће бо-
љих усло ва за Ср би ју у  ге о по ли тич кој ме ђу на род ној кон сте ла ци ји 
сна га. У том сми слу је тра жио по др шку од пред став ни ка Аустри је, 
Ру си је, Фран цу ске и дру гих по ли тич ких си ла тог вре ме на. Ипак, 
био је све стан чи ње ни це да су са мо обра зо ва ни љу ди мо гли да пре-
не су зна ње не пи сме ним на род ним ма са ма и да по кре ну раз вој дру-
штва, а ти ме и раз вој чи та ве до та да кул тур но и еко ном ски за пу-
ште не Ср би је. По зна то је ње го во обра ћа ње 1808. го ди не срп ској 
ин те лек ту ал ној и ду хов ној ели ти на отва ра њу Ве ли ке шко ле у Бе о-
гра ду: „Ви ди те, ми има мо до вољ но ми ши ца за од бра ну Ср би је, али 
не ма мо до вољ но ве штих љу ди за упра вља ње. Да ми зна мо др жа ву 
во ди ти она ко ка ко зна мо во ди ти вој ску, дру га чи је би смо ста ја ли. 
Учи те се ви, да кле, да на ста ви те на ше срећ но за по че то де ло. У ва-
ма је сва на де жда на ша са те стра не.“53) Ме ђу тим, за вре ме из гнан-
ства Ка ра ђор ђа у ино стран ству, је дан од хај ду ка, а ка сни је и ње гов 
кум и вој ско во ђа у срп ској вој сци54) Ми лош Те о до ро вић (1780-
1860.), по зна ти ји као Ми лош Обре но вић,55) унај мио је у до го во ру 

52)  Пе тар Ма тић, „Ге не за и раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, Збор ник ра до ва Ср
би ја: про тив реч но сти по ли тич ког си сте ма, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Ese lo ge, 
Бе о град, стр. 154.

53)  Жар ко Пе тро вић, „Хим на Ка ра ђор ђо вом устан ку“, фељ тон Кад је му зи ка ра то ва ла, 
Глас Јав но сти,  05.01.2003, Бе о град

54)  Бо ри ша Ра до ва но вић, „О не ким уче сни ци ма Дру гог Срп ског устан ка 1815. го ди не 
из Кра гу је вач ког и Ја го дин ског окруж ја“, Ко ре ни, IV (2006.), Исто риј ски ар хив Ја го ди-
не, Исто риј ски ар хив Шу ма ди је, Фонд: „Ни ко ла Ми ли ће вић-Лу ње ви ца”, ци ти ра ју ћи 
Лу ње ви чи ног уни ка ге не ра ла Иван С. Па вло вић, (ру ко пис би о гра фи је): Пред Дру ги 
срп ски уста нак Ка ра ђор ђе се до го ва рао са углед ним мар ве ним тр гов цем Ни ко лом Ми-
ли ће ви ћем-Лу ње ви цом да га од ме њу је у вој ним по сло ви ма, ме ђу тим он је пред ло жио 
уме сто се бе Ми ло ша Обре но ви ћа, ко га је Ка ра ђор ђе по сле пр вих успе ха, а за тим и 
скла па ња кум ства уна пре дио из хај ду ка у руд нич ког вој во ду.  

55)  Ми ло рад Бо шњак, Сло бо дан Ја ко вље вић, Обре но ви ћи, са кри ве на исто ри ја, ЛИО, 
Гор њи Ми ла но вац 2006. и Кон ста нтин Н. Не на до вић, Жи вот и де ла ве ли ког Ђор
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са тур ским Али-па шом Ма ра шли јом не ко ли ко ло кал них раз бој ни-
ка да уби ју Ка ра ђор ђа по по врат ку Ка ра ђор ђа у зе мљу на кон ње го-
вог по след њег бо рав ка у ино стран ству. На јам ни ци су га до че ка ли 
у јед ном се лу, уби ли на спа ва њу и пре ма до го во ру из ме ђу Али-па-
ше Ма ра шли је и Ми ло ша Обре но ви ћа од се че ну Ка ра ђор ђе ву гла-
ву56) по сла ли Ми ло шу, за јед но са ства ри ма ко је је том при ли ком 
Ка ра ђор ђе имао у сво јој тор би: са бљом ко ју је ру ски цар Алек сан-
дар Ка ра ђор ђу „још ка да је у Ср би ји ра то вао по да рио, с нат пи сом 
„За штит ни ку Пра во слав ни ја ве ри и оте че ства“, ру ским ме да ља ма 
за срп ске вој во де, пи што љи ма, са том, пр сте ном, оде лом и још не-
ким дру гим ства ри ма.57) Овај по да так до ка зу је да је Ка ра ђор ђе, уз 
ра ни је кон так те са аустриј ским, фран цу ским, ита ли јан ским, грч-
ким, бу гар ским и ру ским пред став ни ци ма за вре ме сво јих вој них 
ак тив но сти, имао озбиљ не ам би ци је да се по по врат ку у зе мљу на-
ста ви бо ри ти за не за ви сност Ср би је и ди пло мат ским сред стви ма. 
Ми лош Обре но вић је ка сни је гла ву Ка ра ђор ђа про сле дио сул та ну 
у ца ри град ску Пор ту као знак да је из вр шио за да так, а сул тан је 
на кон то га Ми ло ша на гра дио ти ту лом кне за.58) Кнез Ми лош је на 
тај на чин пре ки нуо до та да шњи си стем дру штве них вред но сних 
нор ми по што ва ња дру штве не хи је рар хи је и за јед ни штва у зе мљи и 
за вео ре жим вла да ња са ка рак те ри сти ка ма опор ту ни зма и сер вил-
но сти у од но су пре ма ко ло ни за то ру и  стра хо вла де и ре пре си је у 
од но су на вла сти те су на род ни ке.59) Но во о сни ва ју ћи ре жим је због 
на чи на на ко ји је био ус по ста вљен а ка сни је и због уки да ња раз ли-
чи тих зва нич них и не зва нич них тра ди ци о нал них дру штве них ин-
сти ту ци ја на не ки на чин из вео де и сто ри за ци ју до та да шње др жа во-

ђа Пе тро ви ћа Ка раЂор ђа, Штам па ри ја Јо ва на Н. Вер на ја, Беч, 1883. Та ко ђе ви де ти 
„Ми лош Обре но вић“, http://www.zna nje.org/i/i22/02iv02/02iv0220/de fuf na mi los.htm

56)  Овај су ро ви гест од се ца ња гла ве по бу ње ни ка про тив ко ло ни за тор ске вла сти, у не ком 
сми слу сли чан ге сту „кру ни са ња“ ужа ре ним гво жђем гла ве Ма ти је Гу бе ца, во ђе се-
љач ке бу не у су сед ној Хр ват ској у ше сна е стом ве ку, био је сим бо ли чан гест опо ме не 
ра зних ко ло ни за то ра за сло бод но ми сле ће љу де у њи хо вим ко ло ни ја ма у сред њем ве ку.

57)  Кон стан тин Н. Не на до вић, „Жи вот и де ла ве ли ког Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра-Ђор ђа, 
вр хов ног во жда осло бо ди о ца и вла да ра Ср би је, жи вот ње го ви вој во да и ју на ка као гра-
ди во за срб ску исто ри ју од го ди не 1804.до 1813. и на да ље са брао“, на пи сао и из дао 
Кон стан тин Н. Не на до вић Кра љев. Срб. Ар ти ље ри је Ка пе тан у пен зи ји, у Бе чу, у 
Штам па ри ји Јо ва на Н. Вер на ја, 1883, стр. 456; 460-461

58)  Си ма Ла зић Лу кин, Крат ка по вје сни ца Ср ба од по ста ња срп ства до да нас, http://
sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Крат ка_по вје сни ца_Ср ба_од_по ста ња_Срп ства_до_да нас_8

59)  Ра ди во је Ма рин ко вић, Ло кал на са мо у пра ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1998, стр. 189-195: Де мо кра тич ност на род не са мо у пра ве по ни ште на је си сте мом 
ад ми ни стра тив не по де ле др жа ве на окру ге у ко ји ма су зва нич ни ци град ске и се о ске 
ло кал не са мо у пра ве по ста ли по слу шни ци ауто ри тар не и де спот ске вла сти кне за Ми-
ло ша.
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твор но сти у про це су из град ње мо дер не гра ђан ске др жа ве ко ји је 
усле дио. За раз ли ку од про це са над град ње сво јих тра ди ци о нал них 
на ци о нал них по ли тич ких фи ло зо фи ја и прав них на у ка ко јим су во-
де ђе европ ске др жа ве ства ра ле сво ја мо дер на гра ђан ска дру штва, у 
Ср би ји је тај про цес на стао пре ки да њем кон ти ну и те та др жав но сти 
у нор ма тив но-вред но сном сми слу у од но су  на ње не сред њо ве ков-
не вла да ре – у сми слу не по што ва ња жи во та и ин сти ту ци је над ре-
ђе не осо бе у дру штве ној хи је рар хи ји и свог су на род ни ка у бор би 
за осло бо ђе ње од ко ло ни за то ра, као и у сми слу не по што ва ња ин-
сти ту ци је кум ства и брат ства до ко је су Ср би тра ди ци о нал но мно-
го др жа ли.60) Кне жев пр ви са вет ник, прав ник, по ли ти чар, ди пло ма-
та, књи жев ник, пре во ди лац и исто ри чар Ди ми три је Да ви до вић 
(1789-1838) ко ји је је дан део шко ло ва ња про вео у Аустриј ској мо-
нар хи ји био је за слу жан за до но ше ње тур ских прав них до ку ме на та 
Ха ти ше ри фи из 1830. и 1833. го ди не за хва љу ју ћи ко ји ма је Ср би ја 
до би ла ста тус по лу ва зал не кне же ви не и Сре тењ ски устав из 1835. 
го ди не. Свр ха до но ше ња ових за ко на је би ла, ка ко је го во рио Да ви-
до вић, „про гон тур ских оби ча ја и уво ђе ње за ви ча ја про све ште них 
Евро пе ја ца у Сер би ји“, огра ни ча ва ње кне же ве са мо вла сти и уво-
ђе ње за ко на у дру штве ни жи вот. Ауто крат ску вла да ви ну кне за Ми-
ло ша по ку ша вао је да оправ да Ка ра џи ћев са вре ме ник фи ло лог Ђу-
ро Да ни чић,61) али ње му са мом су за ме ра ли са вре ме ни ци ин те лек-
ту ал ци да је у сво јим за пи си ма до при нео иг но ри са њу је зи ка, исто-
ри је и по е зи је чи та вог под руч ја не ка да шње „Ста ре Ср би је“ - та да-
шње Ју жне Ср би је, од но сно да је ти ме из вр шио „де и сто ри за ци ју 
Ју жне Ср би је“, што је ути ца ло на ка сни је тур бу лен ци је у срп ској 
по ли ти ци, ди пло ма ти ји, кул ту ри и др жа во твор но сти.62) У обла сти 

60)  Ле о полд Ран ке, Срп ска ре во лу ци ја, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1991.: Исто-
ри чар Ран ке сма трао је да је ме ђу од дав ни на по што ва ним се о ским оби ча ји ма на ро чи то 
осо бен и свој ствен био оби чај „по бра тим ства“ у срп ском на ро ду.

61)  Ibid: Ђу ра Да ни чић је сма трао да је кнез у про це су ства ра ња др жа ве мо рао да се та ко 
по на ша и са ти ре сва чи ју са мо во љу „да би др жа ва до шла до тле да у њој бу де за кон нај-
ви ша во ља.“

62)   Jo van Dra ga še vić, Ma ke don ski Slo ve ni,  Pro me tej, No vi Sad, 1995. (Ur. To http://www.
rast ko.rs/rast ko-mk/isto ri ja/op ste/jdra ga se vic-ma ke don ski_l.html: Јо ван Дра га ше вић је за-
ме рао фи ло ло гу Да ни чи ћу да је у сво јим из ла га њи ма за не ма рио „је зик Ју жне Ср би је на 
ко јем су на пи са но за ко ни срп ски и њи ме је упра вља но ца ре ви ном срп ском“, те да је тек 
1878. го ди не, „ка да је у јав ност иза шао Сан-Сте фан ски уго вор и кад на ши фи ло ло зи 
ви де ше да је у ње му у бу гар ску на род ност ура чу на та и сва ју жна Ср би ја – они тек та-
да у свом ве ли ком чу ду по ђо ше да по бли же свој на род упо зна ју, тек та да је и Да ни чић 
пр ви пут у свом жи во ту сту пио но гом на зе мљу Не ма њић ких Ср ба. На по врат ку свом 
из Сред ца у Ниш, Да ни чић, уко рен због свог ра ни јег ра да, су зним очи ма је јав но ис по-
ве дао, ка ко је мно го ду шу сво ју огре шио... Али та огром на гре шка, ко ју је срп ска фи ло-
ло ги ја, а са њом и це ла срп ска ин те ли ген ци ја по чи ни ла пре ма свом на ро ду и исто ри ји 
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срп ског је зи ка и књи жев но сти фи ло лог Вук Ка ра џић је при ку пио и 
са чу вао бо га ту кул тур ну на род ну усме ну по е зи ју и број не ан тро-
по ло шке и ет но граф ске те ко ви не срп ске на род не кул тур не ба шти-
не. У са рад њи са управ ни ком беч ке двор ске књи жни це Јер не јом 
Ко пи та ром Ка ра џић је по јед но став нио до та да шње срп ско сло вен-
ско пи смо на ко јем су би ла на пи са на сва прав на, исто риј ска и књи-
жев на до стиг ну ћа срп ског сред њег ве ка и на тај на чин је ство рио 
но ву ћи ри ли цу. Пре ма тврд ња ма ис так ну тих ин те лек ту а ла ца Јо ва-
на Ха џи ћа, Са ве Те ке ли је, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ми ло ва на Ви-
да ко ви ћа, ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа и дру гих та да-
шњих Ка ра џи ће вих са вре ме ни ка,63) и пре ма об ја шње њу и са мог 
Јер не ја Ко пи та ра о ци љу лин гви стич ке ре фор ме, Ка ра џић и Ко пи-
тар су по јед но ста вље њем до та да шње срп ско сло вен ске ћи ри ли це 
по угле ду на ла ти ни цу и пре о бли ко ва њем до та да шњег књи жев ног 
срп ског је зи ка пре ма на род ном што кав ском го во ру ус пе ли да из-
бри шу до та да шњу књи жев ну и кул тур ну ве зу из ме ђу Ср би је и Ру-
си је и да по ве жу Ср би ју са Хап сбур шком мо нар хи јом.64) Вук Ка ра-
џић је ујед но сво јом ре фор ма тор ском ак тив но шћу очу ва ња на род-
них умо тво ри на и мар ги на ли за ци је до та да шњих књи жев них и 
прав них до ку ме на та сред њо ве ков не и гра ђан ске Ср би је као по сле-
ди це ње го ве лин гви стич ке ре фор ме дао при о ри тет пре зен та ци ји 
Ср би је као зе мље са бо га том кул ту ро ло шком гра ђом при пад ни ка 
дру штве ног сло ја се ља ка, а не као зе мље ви ше ве ков не кра љев ске 
ди на стиј ске ло зе и ње них из да на ка кне же ва, де спо та, вој во да, ке-
фа ли ја и оста лог фе у дал ног плем ства. Ка ра џи ће ви лин гви стич ки 
ре форм ски по те зи су, иако су по јед но ста ви ли срп ско сло вен ско ћи-
ри лић но пи смо, де ли мич но до при не ли пре ки ду са знај не спо не ши-
ро ких срп ских на род них ма са о пи сме ним прав ним, ду хов ним и 
књи жев ним за ве шта њи ма њи хо ве сред њо ве ков не вла дар ске, ду-
хов не и фе у дал не ари сто кра ти је. Ова кви лин гви стич ки ре форм ски 
по ду хва ти у та да шње вре ме ни су мно го ни по мо гли ши рим на род-
ним ма са ма у опи сме ња ва њу – иако је 1888. го ди не Уста вом уве де-
но бес плат но основ но обра зо ва ње, оно ни је би ло спро во ђе но у 
прак си – јед на од нај ве ћих гре ша ка др жав нич ких стра те ги ја Ср би-

ње го вој, би ла је не из бе жна по сле ди ца не че га што је мно ги ма из гле да ло као за го нет ка, 
али ко ја се ни је мо гла од го нет ну ти, јер су осно ви при хва ће не на у ке би ли по гре шни.“ 

63)  Mi ro slav Jo va no vić, Je zik i dru štve na isto ri ja, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2002.
64)   Alek sa Ivić, „Ar hiv ska gra đa o srp skim i hr vat skim knji žev nim i kul tur nim rad ni ci ma 

1740-1880“, Zbor nik za isto ri ju, je zik i knji žev nost srp skog na ro da III, Srp ska Kra ljev ska 
Aka de mi ja, Be o grad, 1926, str. 262-263; та ко ђе о то ме ви де ти Go lub Do bra ši no vić (Ur.), 
Ko pi tar i Vuk, Vu kov sa bor Tr šić – Rad, Be o grad, 1980.
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је у де вет на е стом и два де се том ве ку би ло је за не ма ри ва ње оп штег 
обра зо ва ња ста нов ни штва Ср би је ко је је тра ја ло све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та.65) То се до не кле мо же оправ да ти чи ње ни ца ма 
да у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка у Ср би ји још увек ни је би-
ло до вољ но на став нич ког ка дра и мно га се ла ни су има ла шко ле, а 
се о ска де ца ко ја су ишла у шко лу вр ло че сто су би ла при ну ђе на да 
у исто вре ме по ма жу ро ди те љи ма у те шким се о ским ра до ви ма и да 
пе ша че до шко ле и на траг и по де се так ки ло ме та ра днев но.66) Ду го 
вре ме на не ре шен про блем опи сме ња ва ња ши рих на род них ма са 
про у зро ко вао је не рав но ме ран раз вој др жа ве, као и не си хро ни зо ва-
ност и не функ ци о нал ност обра зо ва ња по сто је ћег обра зо ва ног де ла 
ста нов ни штва у од но су на  по тре бу за сни ва ња са мо стал не про из-
вод не еко но ми је и одр жив ног раз во ја у др жа ви. Та кво ста ње у та-
да шњем по ли тич ком и еко ном ском жи во ту отво ри ло је про стор за 
ства ра ње стра те ги је „мо дер ног ја њи чар ства“ у обла сти обра зо ва-
ња, од но сно за по ја ву обра зо ва ња опи сме ње ног остат ка ста нов ни-
штва Ср би је за по тре бе раз во ја дру гих др жа ва ко је тра је од де вет-
на е стог ве ка67) све до да нас. Об ја вљи ва ње пр вих срп ских гра ђан-
ских прав них за ко ни ка ни је ути ца ло на си стем ско по кре та ње обра-
зо ва ња, а са мим тим ни је да ло под сти цај кул тур ном и еко ном ском 
раз во ју ве ћи не се о ских и град ских до ма ћин ста ва у зе мљи. Уме сто 
то га је три де се тих го ди на де вет на е стог ве ка до шло до по ја ве бо га-
ће ња јед ног ма лог про цен та при пад ни ка тр го вач ког и чи нов нич ког 
дру штве ног сло ја, од но сно до да ва ња при о ри те та раз во ју јед ног 
ма лог про цен та услу жне а не про из вод не еко но ми је у др жа ви. У 
до ба вла да ви не си на кне за Ми ло ша, кне за Ми хај ла Обре но ви ћа, у 
пе ри о ду  та ко зва ног “Дру гог на ме сни штва“ (1868-1872.), Ср би ја је 
до би ла Устав ко јим је био ус по ста вљен пар ла мен та ри зам у др жа ви 
пре ма ко јем је ви ше од 20% ста нов ни ка Ср би је би ра ло по сла ни ке 
ко ји су уче ство ва ли у ра ду Скуп шти не. Иако су пра ва на ро да би ла 

65) Дра ган Мар ко вић, Отва ра ње и за тва ра ње ср би јан ског се ла  до стиг ну ћа, про бле ми и 
пер спек ти ве со ци ја ли за ци је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 17; 26

66) Ibid, стр. 17; 26
67) Са мо је дан од при ме ра за то  је би ла не мо гућ ност Ср би је да сти пен ди ра по зна тог на-

уч ни ка Ни ко лу Те слу. Mon do, „Po li ti ka: Ka ko je Te sli od bi je na sti pen di ja“, 09. maj 2006, 
http://www.mon do.rs/v2/tekst.php?vest=16481, cit. Mol ba Ni ko le Te sle za sti pen di ju, Ru ko-
pi sno ode lje nje Ma ti ce srp ske pod bro jem M9823: Ма ти ца Срп ска је 1878. го ди не по дру-
ги пут од би ла мол бу та да шњег сту ден та Ни ко ле Те сле, да му сти пен ди ра ју до вр ше ње 
тех нич ких сту ди ја у Бе чу или Пра гу под обра зло же њем да „у ле гат ском фон ду не ма 
сло бод них ме ста за тех ни ча ре“ и он је на кон то га мо рао при ват но да фи нан си ра сво је 
сту ди је и по за вр шет ку сту ди ја оти шао је на рад  у Бу дим пе шту, Па риз и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве.
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огра ни че на, она су се не ким ре фор ма то ри ма др жа ве чи ни ла пре ви-
ше ши ро ким пра ви ма. Са ми ре фор ма то ри др жа ве оли че ни у на ме-
сни ци ма (по је ди ни ге не ра ли, ди пло ма те и чи нов ни ци) ни су би ли 
мно го ли бе рал ни и упра вља ли су ин сти ту ци ја ма ко је су да ро ва ли 
на ро ду по мо ћу по ли ци је и из гра ђе не мре же до у шни ка.68) За о ста ја-
ње у раз во ју се о ског ста нов ни штва за ма лим про цен том но во ства-
ра ју ћег град ског чи нов нич ког и тр го вач ког сло ја ста нов ни штва то-
ком де вет на е стог ве ка ка сни је ни је мо гло да се на док на ди упр кос 
по је ди ним прав ним од ред ба ма и ука зи ма у Уста ви ма Ср би је ко ји 
су се од но си ли на ре гу ли са ње жи во та се ља ка и функ ци о ни са ње 
се о ских за јед ни ца у Ср би ји. Је дан од за ко на ко ји се од но сио на се-
о ске за јед ни це био је и Гра ђан ски за ко ник из 1844. го ди не ко ји је 
са ста вио прав ник Јо ван Ха џић на осно ву Аустриј ског гра ђан ског 
за ко ни ка, пре ма ко јем је за дру жна имо ви на по ста ла су сво ји на за-
дру га ра и ви ше ни је би ла ко лек тив на не де љи ва це ли на. Са вре мен-
ске дис тан це не ки прав ни ци ми сле да је Јо ван Ха џић овим уред ба-
ма о де о би за дру ге у ства ри отво рио пут про до ру ка пи та ли зма и 
ро бо нов ча ној про из вод њи и тр жи шту ко је ће по че ти да се раз ви ја 
у зе мљи у зад њој де це ни ји де вет на е стог ве ка.69) У исто вре ме при-
ме на тог За ко ни ка има ла је за по сле ди цу де о бу се о ске за дру ге и 
уру ша ва ње тра ди ци о нал них ло кал них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
Ср би је (се о ских по ро дич них до ма ћин ста ва, се о ских за дру га и се о-
ских са бо ра)70) и не зва нич них дру штве них ин сти ту ци ја (ауто ри те-
та оца по ро ди це, се о ског ста ре ши не, над ре ђе ног вој ног ста ре ши не 
и вла да ра др жа ве).71) Упр кос на по ри ма си на кне за Ми ло ша кне за 
Ми хај ла Обре но ви ћа да учвр сти др жа во твор ност Ср би је на ме ђу-
на род ном пла ну и ње го вог до при но са из град њи не ких зна чај них 
уста но ва кул ту ре тог вре ме на, по бољ ша ње по ло жа ја се ља ка  ко ји 

68) Če do mir An tić, „Je dan pri log po li tič kom po lo ža ju že ne u Sr bi ji u XIX ve ku”, No va srp ska 
po li tič ka mi sao, br. 3-4, Be o grad, 1999, str. 253–261.

69) Ми ро слав Ђор ђе вић, „Увод у гра ђан ско пра во“, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 2004, стр. 71, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић.

70) Mi ro slav Đor đe vić, „Prav ni tran splan ti i Sr bi jan ski gra đan ski za ko nik iz 1844.“, Stra ni prav
ni ži vot, 2008, iss. 1, Be o grad, ци ти ра ју ћи Slo bo dan Jo va no vić, „Jo van Ha džić’’ у  Po li tič ke 
i prav ne ras pra ve, Ge ca Kon, Be o grad, 1908. стр. 87 и Ми ро слав Ђор ђе вић „Увод у гра-
ђан ско пра во“, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић

71) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 194-196, 
Mom či lo Isić, Se ljan ka u Sr bi ji u pr voj po lo vi ni 20. ve ka,  Оgledi br. 9, Hel sin ški od bor za 
ljud ska pra va u Sr bi ji, Za go rac, 2008. Be o grad, cit. Алек сан дар Pe tro vić, Ba nja ne, so ci jal
nozdrav stve ne i hi gi jen ske pri li ke, Be o grad, 1932, str. 118. и Ve ra St. Erich, n.d., str. 83, 90.; 
Mom či lo Isić, “De te i že na u Sr bi ji iz me đu dva svet ska ra ta”, у Sr bi ja u mo der ni za cij skim 
pro ce si ma XIX i XX ve ka, Bi bli o te ka Hel sin ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006. str. 157-159, 
cit. Isto rij ski ar hiv Niš, Na čel stvo sre za ra žanj skog, k-1, br. 954, 1919.
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су чи ни ли нај ве ћи про це нат ста нов ни штва у Ср би ји ни је био при-
о ри тет ни др жав ном апа ра ту ни ин те лек ту ал ној ели ти тог вре ме на, 
што по ка зу је и иде о ло ги ја ор га ни за ци је Ује ди ње на омла ди на срп
ска на че лу са Ни ко лом Па ши ћем, Вал та за ром Бо ги ши ћем, Све то-
за ром Ми ле ти ћем, Ни ко лом Пр вим Пе тро ви ћем, Вла ди ми ром Јо-
ва но ви ћем, Је вре мом Гру ји ћем и дру гим по ли ти ча ри ма тог вре ме-
на, осно ва не 1866. го ди не у Но вом Са ду у та да шњој Хап сбур шкој 
мо нар хи ји. Уме сто да сво је по ли тич ке по те зе усме ре на вер ти кал-
но по бољ ша ње по ло жа ја сво јих си ро ма шних, не пи сме них и обес-
пра вље них су на род ни ка у еко ном ски ру и ни ра ној Ср би ји са го то во 
не по сто је ћом ин фра струк ту ром и при вред ном про из вод њом, по-
ли ти ча ри из ове ор га ни за ци је су па жњу усме ра ва ли на ге о по ли-
тич ки пра вац  хо ри зон тал ног ује ди ње ња свих Ср ба у окру же њу у 
јед ну др жав ну за јед ни цу. У скла ду са тим по че ли су да из да ју ча со-
пис пом пе зног на зи ва Ве ли ка Ср ба ди ја за та да шњу по ли тич ку, еко-
ном ску и кул тур ну си ту а ци ју у ма тич ној зе мљи чи ји су се ља ци 
уми ра ли од хлад но ће због жи во та у тро шним нео кре че ним ку ћи ца-
ма и због сла бе оде ће и ко ји су у слу ча ју бо ле сти но си ли по не ко-
ли ко са ти на ле ђи ма де цу пе ши це пре ко њи ва у нај бли жу ва рош 
код док то ра јер у зе мљи ни је би ло из гра ђе но го то во ни ка квих дру-
мо ва.72) Уз то, мо дер на гра ђан ска Ср би ја је из гра ђи ва ла др жа во-
твор ност Ср би је пре ко ма лог про цен та по ли ти ча ра, прав ни ка и тр-
го ва ца из град ских сре ди на и ва ро ши ца као срп ску но во гра ђан ску 
вер зи ју шум пе те ров ске ми сли о об ли ко ва њу по ли тич ког из бо ра 
на род них ма са пу тем су жа ва ња ли сте мо гућ но сти ко је им сто је на 
из бо ру73) и вре ме ном се она све ла на по ну ду стро го по ла ри зо ва них 
по ли тич ких су ко ба по иде о ло шкој осно ви. Та ко је ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на де вет на е стог ве ка по чет но ус по ста вља ње др-
жав них ин сти ту ци ја и про ме на тра ди ци о нал них ин сти ту ци ја у се-
о ском и на род ном жи во ту до би ло још јед ну но ви ну – по ста ло је 
усме ре но у прав цу по ла ри за ци је по ли тич ких пар ти ја на ра ди ка ле, 
ли бе ра ле и на пред ња ке. По де ла је тре ба ло да гла си „на род на др жа-
ва“ на су прот „мо дер не др жа ве“ ко ја уво ди вла да ви ну пра ва, из гра-
ђу је но ве ин сти ту ци је и ства ра упра вљач ки ста леж – би ро кра ти-
ју.74) На тај на чин но ве би ро кра те и функ ци о не ри по ли тич ких пар-
ти ја за ме ни ли су не ка да шњу хо ри зон тал но упо ста вље ну по ли тич-

72) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 211
73) Jo zef Šum pe ter, Ka pi ta li zam, so ci ja li zam i de mo kra ci ja, Pla to, Be o grad, 1998, стр. 47-48
74) La tin ka Pe ro vić, „Že ne i de ca“ у Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka , стр. 

21, цит. La tin ka Pe ro vić, Na rod na dr ža va u: Srp ski so ci ja li sti XIX ve ka, Be o grad, 1995, s. 
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ку ор га ни за ци ју се о ских окру га и са мо у пра ва и за дру га ко ји ма су 
на че лу би ли нај ста ри ји и нај и ску сни ји љу ди у ло кал ним са мо у-
пра ва ма – ра ни ји ар хон ти, ка сни ји се о ски кне зо ви и уоп ште љу ди-
до ма ћи ни чи је су по ро ди це го ди на ма ужи ва ле по што ва ње сво је 
ши ре и уже око ли не и ко је им је би ло да ва ло осно ва за до но ше ње 
по ли тич ких од лу ка ко је се ти чу оп штег до бра за јед ни ца у ко ји ма 
су жи ве ли. Иако су по је ди ни ис так ну ти срп ски ин те лек ту ал ци, тр-
гов ци, пред у зет ни ци и про свет ни рад ни ци осни ва ли за ду жби не ко-
ји ма су, слич но сво јим са вре ме ни ци ма у раз ви је ним свет ским др-
жа ва ма, по мо ћу на уч них и обра зов них до стиг ну ћа пре но си ли зна-
ња сво јим су на род ни ци ма ка ко да свр сис ход но ко ри сте при род не и 
кул тур не ре сур се у ур ба ним и ру рал ним под руч ји ма,75) но ве по ли-
тич ке вла сти, углав ном за сно ва не у град ским сре ди на ма ме ђу при-
пад ни ци ма би ро крат ског сло ја, би ле су усред сре ђе не на сво је ме-
ђу пар тиј ске и иде о ло шке су ко бе76) и при том су за не ма ри ле про бле-
ме си ро ма штва ве ћи не се ља ка и гра ђа на у др жа ви, не до ста так на-
став ног ка дра за под у ку и на став ног при бо ра по шко ла ма у гра до-
ви ма и се ли ма77) и не ре ше ну са о бра ћај ну и стам бе ну ин фра струк-
ту ру у уну тра шњо сти др жа ве.78) Не за до вољ ство на ро да услед од-
су ства де мо кра тич но сти у др жав ном вр ху и око не по сто ја ња ја сно 
из ра же не ви зи је на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са до дат но је по ја-
ча ло из би ја ње Срп ско-бу гар ског ра та 1885. го ди не за чи је је из би-

121- 124 и La tin ka Pe ro vić, „Pi smo Ni ko le Pa ši ća A. I. Zi no vje vu” и „Mi lan Pi ro ća nac – za-
pad njak u Sr bi ji XIX ve ka“ у Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka, стр. 13 

75) Сме де рев ско во ће – Вра но во, „Вра но во 1994 – Сто го ди на за дру ге“, http://www.sme-
de rev sko vo ce.rs/se la.php?id=77&je zik=1: За хва љу ју ћи ве ли ком за ла га њу про фе со ра 
По љо при вред ног фа кул те та Ми хај ла Авра мо ви ћа и по љо при вред ни ка и на род ног по-
сла ни ка из се ла Вра но во крај Сме де ре ва Ла за ра Са ви ћа-Ге џе, осно ва на је 1894. го ди не 
пр ва зе мљо ра дич ка за дру га Вра нов ска зе мљо рад нич ка за дру га у Вра но ву у Ср би ји. . 
На кон то га је по чео по крет осни ва ња зе мљо рад нич ких за дру га у Ср би ји и 1895. го ди не 
је ство рен Глав ни са вез зе мљо рад нич ких за дру га. 

76) Ду брав ка  Сто ја но вић, Кал др ма и ас фалт – ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 
1890 – 1914, Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008. Та ко ђе ви де ти Du brav ka 
Sto ja no vić, Ulje na vo di  ogle di iz isto ri je sa da šnjo sti Sr bi je, Pe šča nik, Či go ja, Be o grad, 
2010. 

77) Љу бо мир Па вло вић, „Ка ко да се наш на род про све ти“, Ша бач ки Гла сник, 39, 11. јун, 
1929, стр. 1.

78) Dra gan Mar ko vić, Otva ra nje i za tva ra nje sr bi jan skog se la, str. 50, ci ti ra ju ći Sre ten Vu ko sa-
vlje vić, Pi sma sa se la, str. 159-160: Со ци о лог и прав ник Сре тен Ву ко са вље вић опи сао је 
про ме не тра ди ци о нал ног срп ског иден ти те та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка као 
кон гло ме рат за пад но е вроп ског еко ном ског ли бе ра ли зма, ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
и фе ми ни зма у про це су дру штве не и спол не стра ти фи ка ци је и по ли тич ке ин сти ту ци-
о на ли за ци је ко ји ни је пра тио од го ва ра ју ћи раз вој по љо при вре де, као ни по ди за ње жи-
вот ног стан дар да љу ди у се о ским за јед ни ца ма успе шним еко ном ским и по ли тич ким 
ме ра ма.
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ја ње и не струч но во ђе ње вој ни и по ли тич ких врх Ср би је оп ту жио 
та да шњег кра ља Ми ла на Обре но ви ћа и из ко јег је Ср би ја иза шла 
са ве ли ким људ ским и ма те ри јал ним рат ним гу би ци ма и от пла ћи-
ва њем рат них кре ди та. Во де ћи ин те лек ту ал ци у зе мљи су се жа ли-
ли да је то био „не по тре бан рат за ми шљен у Бе чу у гла ви кра ља 
Ми ла на“, о спрем но сти вој ске за во ђе ње тог ра та ка сни је је вој ни 
ко ман дант Жи во јин Ми шић у сво јим се ћа њи ма на пи сао „У овај 
рат ишли смо као се ља ци на свад бу“, а на кон пр вих гу би та ка по лу-
мр тве ра ње ни ке ко ји су до ве зе ни у Бе о град на же ле знич кој ста ни-
ци ни ко ни је до че као, јер ни ко у пре стол ни ци ни је ни био оба ве-
штен о њи хо вом до ла ску. У Бе о гра ду су вла да ли глад и оп ште ра-
су ло и по моћ ра ње ни ци ма се све ла на „бе о град ске го спо ђе ко је су 
оста ви ле сво је ку ће и де цу да би не го ва ле ра ње ни ке“, јер „ми ни-
стар ство вој но осам да на ни је мо гло про на ћи па ра граф ко ји га 
овла шћу је да спре чи уми ра ње ра ње ни ка од гла ди”.79) Књи жев ни ци 
тог вре ме на из ра жа ва ли су свој про тест про тив из град ње та квог 
др жав ног апа ра та ко ји ни је у пот пу но сти по што вао до сто јан ство 
сво јих ста нов ни ка ни у ра ту ни у ми ру у фор ми ви ше-ма ње са ти-
рич них ро ма на, при по ве та ка и пе са ма са на зи ви ма Го спо да се ља
ци, Ју ту тун ска на род на хим на, Све ће то на род по зла ти ти, Ма
скен бал на Руд ни ку, Стра ди ја, итд. Они су, баш као и на род не ма-
се, би ли све сни те жи не жи вље ња уну тар та квог др жав ног апа ра та, 
али чак ни они као ин те лек ту ал ци ни су би ли са свим све сни до ка-
квог сте пе на се у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка на свет ској 
ге о по ли тич кој сце ни рас плам та ва ла со ци о дар ви ни стич ка и спен-
се ри јан ска „бит ка нај ја чих др жа ва за оп ста нак“ ко ја је на гла ша ва-
ла да јед но дру штво ни је мо гло да оп ста не без успе шне ор га ни за-
ци је др жав не вла сти у ње му. Ни је би ло те шко по го ди ти ка кав од-
нос ће ме ђу на род ни др жав ни ци у та квом по ли тич ком ам би јен ту 
има ти пре ма др жав ном апа ра ту као што је би ла та да шња Ср би ја. 
Пре ма ори ги нал ном ме мо ар ском за пи су се о ског ле ка ра Ла зе Ди-
ми три је ви ћа (1858-1899) Ка ко жи ви наш на род из 1893. го ди не, 
срп ска др жав на власт је би ла по де ље на на по ли тич ке стру је ко је су 
по др жа ва ле две ди на сти је и не ко ли ко ме ђу соб но за ва ђе них пар ти-
ја, а „чи нов ни ци ко ји су во ди ли по ли тич ки жи вот“ и ло кал не и др-

79) Жи во јин Ми шић, Мо је успо ме не, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град 1985.; 
Сло бо дан Јо ва но вић, Срп скобу гар ски рат: Рас пра ва из ди пло мат ске исто ри је, Двор-
ска књи жа ра Ми те Ста ји ћа, Бе о град 1901, Ду шко Ло пан дић, „Че ти ри да на сра мо те“, 
По ли ти кин За бав ник, бр. 3013, Бе о град, 2009, Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја срп ског 
на ро да, Арс Ли бри, Бе о град, 1997. 
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жав не по ли тич ке ин сти ту ци је ни су ре ша ва ли про бле ме ин фра-
струк ту ре и за га ђе не пи ја ће во де по се ли ма и њи хо вој око ло ни због 
че га се се о ски на род ма сов но раз бо ље вао од сто мач них бо ле сти, 
али ни је имао од го ва ра ју ћу здрав стве ну за шти ту. Ста тус све штен-
ства и тра ди ци о нал ни мо рал су сла би ли у по ли тич ком и дру штве-
ном жи во ту, док је упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал не уло ге 
све штен ства и се о ских ло кал них за дру га и са мо у пра ва ра стао број 
ба ба вра ча ра, га та ња и враџ би на по се ли ма. Ди ми три је вић је у сво-
јим за пи си ма за бе ле жио и да су кра јем де вет на е стог ве ка се ља ци 
ма сов но уми ра ли од хлад но ће јер ни су има ли сред ста ва да при ба ве 
за се бе то плу оде ћу за вре ме ду гих хлад них зи ма.80) Уче ста ли из ве-
шта ји у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња о уми ра њу ста рих љу ди 
од гла ди и хлад но ће по се ли ма у Ср би ји у да на шњим вре ме ни ма 
по ка зу ју да се и по ред по чет ка ма сов ног опи сме ња ва ња се ља ка у 
уну тра шњо сти Ср би је у два де се том ве ку њи хов жи вот ни стан дард 
су штин ски ни је про ме нио на бо ље ни два ве ка на кон за сни ва ња Ср-
би је као мо дер не гра ђан ске др жа ве, без об зи ра на зва нич не по вр-
шин ске про ме не ра зних ре жи ма и иде о ло ги ја у др жав ној вла сти. 
Од лу ке и ак тив но сти др жав но-ад ми ни стра тив ног апа ра та и стра-
те шки из бо ри срп ских, ре ги о нал них и свет ских моћ ни ка од ре ђе не 
за Ср би ју и др жа ве у ње ном окру же њу у де вет на е стом и два де се-
том ве ку од ра зи ли су се ка сни је и на раз вој до га ђа ја на овим под-
руч ји ма ко ји је ста нов ни шту ових под руч ја до нео ве ли ке људ ске и 
ма те ри јал не гу бит ке у два де се том ве ку. На не рав но ме ран раз вој 
Ср би је у де вет на е стом ве ку на до ве за ло се у два де се том ве ку и уки-
да ње име на др жа ве Ср би је као ви дљи вог зва нич ног обе леж ја иден-
ти те та Ср би је и уни шта ва ње или мар ги на ли за ци ја зна чај них еле-
ме на та кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ср би је као што су 
упо тре ба срп ског тра ди ци нал ног пи сма на те ри то ри ји Ср би је у 
рат ним пе ри о ди ма81) или ма те ри јал но уни шта ва ње сред њо ве ков-

80) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 12: Ди ми-
три је вић је твр дио да је здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у око ли ни Ва ље ва, Шап ца, 
Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко над ма ши ва ло сва дру га пи та ња од др жав ног 
ин те ре са и опи си вао да је при ли ком се ци ра ња умр лих се ља ка от крио да су им плу ћа 
би ла „од на зе ба то ли ко при ле пље на за ре бра да је мо рао да плу ћа це па ру ком одва ја ју-
ћи их од ре ба ра се ља ка “јер ни су има ли сред ста ва да ку пе ни гуњ ни чак ши ре и са мо 
по не ки је имао око гру ди ко жух.“

81) Lu ka La za re vić, Be le ške iz oku pi ra nog Be o gra da: (19151918), Pre ma iz da nju iz 1919. pri-
re dio Zdrav ko Kr sta no vić, Ja sen, 2010, Be o grad; Го ран Ми ло ра до вић et al., “Ход у ме сту: 
по ла ве ка ло мо ва и дис кон ти ну и те та”, Ži ve ti u Be o gra du br. 6, Isto rij ski ar hiv, Be o grad, 
2008, стр. 22.
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них гра до ва82) у мир ним пе ри о ди ма у два де се том ве ку. У осно ви, 
због не до стат ка де мо кра тич но сти у из град њи по ли тич ких ка па ци-
те та пост-ка ра ђор ђе ве Ср би је, као и због спе ци фич не ге о по ли тич-
ке по зи ци је Ср би је, про цес еко ном ског, обра зов ног и кул ту ро ло-
шког про па да ња и би о ло шког из у ми ра ња ње ног ста нов ни штва 
кон ти ну и ра но тра је од зва нич ног кра ја пе ри о да ото ман ске ко ло ни-
за ци је Ср би је све до да на шњих да на, без об зи ра ра ди ло се о рат-
ном или мир ном пе ри о ду у исто ри ји зе мље. За не ма ри ва ње се ла у 
про це су из град ње мо дер не гра ђан ске Ср би је у де вет на е стом ве ку, 
ко је се на ста ви ло и у два де се том ве ку, за по сле ди цу је има ло ма-
сов на пре се ље ња се о ског ста нов ни штва из се ла у ве ће гра до ве, по-
го то во у до ба ко му ни зма, ка да је се о ска си ро ти ња ма сов но до ла зи-
ла у гра до ве и та мо по ста ја ла град ска си ро ти ња. У но вој сре ди ни 
ма те ри јал на ег зи стен ци ја (до би ја ње по сла, на пре до ва ње у по слу, 
ста но ви) тих но во фор ми ра них гра ђа на уве ли ко је за ви си ла од од-
лу ка ко ме са ра и дру гих пар тиј ских апарт чи ка. То је отво ри ло про-
стор код би ро кра ти зо ва не ели те и не до вољ но опи сме ње ног ста-
нов ни штва за но ву-ста ру по ја ву не по ти зма, ко руп ци је, мал вер за-
ци ја и оста лих по ја ва ство ре них у де вет на е стом ве ку ко је су  усле-
ди ле у нео ко му ни стич ком и нео ли бе рал ном ре жи му вла да ња на 
овим про сто ри ма и ко је су при сут не и да нас у по ли тич ком, кул тур-
ном и еко ном ском жи во ту у др жа ви. Ср би ја је та квим сво јим уну-
тра шњим устрој ством мо рал но осла бље на и свр ста на у ред др жа ва 
на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни чи ји по ли тич ки и ме диј ски по-
сле ни ци, слич но по ли тич ким и ме диј ским по сле ни ци ма у др жа ва-

82) Сред њо ве ков ни град Жр нов на Ава ли, за ко јег се прет по ста вља да га је об но вио и 
ко ри стио и де спот Сте фан Ла за ре вић у вре ме сво је вла да ви не и за ко ји се сма тра да 
је по диг нут на те ме љи ма пра и сто риј ских то пи о ни ца ме та ла, ми ни ран је и раз ру шен 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка. Осим што је био по знат као је дан од сре ди шта пра-
и сто риј ске вин чан ске ме та лур шке кул ту ре, Жр нов је био на да ле ко по знат и као утвр-
ђе ње од исто риј ског зна ча ја, та ко да је по зна ти кар то граф Ђа ко мо Га стал ди унео по ред 
на зи ва Бе о гра да још и на зив гра да Жр нов („Ger no vo“) на кар ту Бал кан ског по лу о стр ва 
из ше сна е стог ве ка. (Вер ка Јо ва но вић, „Ге о граф ске кар те и пла но ви Бе о гра да у пу то пи-
сним де ли ма“,  Бе о град у де ли ма стра них пу то пи са ца – Bel gra de in the Works of Euro
pean Tra vel Wri ters, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2003, стр. 34, http://www.
bal ka nin sti tut.com/pdf/iz da nja/po seb no/Be o grad_u_de li ma.pdf). Уз са чу ва не фо то гра фи-
је Жр но ва и илу стра ци је Ђур ђа Бо шко ви ћа у ча со пи су Ста ри нар (Ђур ђе Бо шко вић, 
Град Жр нов, Ста ри нар, ор ган Срп ског ар хе о ло шког дру штва, Бе о град 1942.) град-ар-
хе о ло шки спо ме ник Жр нов ове ко ве чио је сво јим илу стра ци ја ма и по зна ти пу то пи сац 
Фе ликс Ка ниц. (Гор да на Ми ло ше вић, „Фе ликс Ка ниц, цр тач ар хи тек ту ре Бе о гра да и 
око ли не“, Бе о град у де ли ма стра них пу то пи са ца, стр. 260-261, http://www.bal ka nin-
sti tut.com/pdf/iz da nja/po seb no/Be o grad_u_de li ma.pdf.) Та ко ђе ви де ти Ми ли на Ива но вић 
Ба ри шић, „На сле ђе Ава ле“, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ Спо мен 
ме ста – исто ри ја – се ћа ња бр. 26, Бе о град, 2009, стр. 178, цит. Ђур ђе Бо шко вић, Град 
Жр нов, Ста ри нар, ор ган Срп ског ар хе о ло шког дру штва, Бе о град 1942, 89. 
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ма у ње ном окру же њу, мо гу да по по тре би ма ни пу ли шу не за до-
вољ ством гра ђа на ста њем у зе мљи и да га по по тре би усме ра ва ју у 
стра те шке ми ро но доп ске или рат нич ке за ми сли по ли тич ких моћ-
ни ка у зе мљи и ино стран ству. Ујед но је Ср би ја свр ста на у ме ђу на-
род ној ге о по ли тич кој кон сте ла ци ји сна га у др жа ву ко ја слу жи у 
раз ли чи тим об ли ци ма, са ве ћим или ма њим ин тен зи те том, као ре-
зер во ар све же рад не сна ге за по ли тич ку и еко ном ску оли гар хи ју у 
слу жби од ре ђе ног пот ко ло ни за то ра у вла сти тој зе мљи или за при-
вред ни раз вој раз ли чи тих раз ви је них свет ских др жа ва и мул ти на-
ци о нал них кор по ра ци ја у ино стран ству. Све му ово ме по го ду је го-
то во дво ве ков но устро је ње спе ци фич не срп ске по ли тич ко-ад ми ни-
стра тив не вер зи је шум пе те ров ског су же ног по ли тич ког из бо ра за 
на род не ма се. Њу ка рак те ри ше по ну да стро го по ла ри зо ва них су ко-
ба на по ли тич кој сце ни по иде о ло шкој осно ви без по ну де ал тер на-
тив не ва ри јан те у сми слу ис по ља ва ња по ли тич ке ко лек тив не му-
дро сти ко ја би ста нов ни штву на овим про сто ри ма омо гу ћи ла кул-
тур ни и еко ном ски раз вој, по што ва ње људ ског жи во та и до сто јан-
стве ни ји од нос пре ма сво јој про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но-
сти. Ипак, ова ква чи ње ни ца не мо же да бу де из го вор за ду го трај-
ност про це са кул тур ног, еко ном ског и би о ло шког про па да ња јед-
ног дру штва и др жа ве, јер та кво ста ње у крај њем ис хо ду ни је са мо 
од раз ге о по ли тич ког по ло жа ја др жа ве, не го је ујед но и од раз све у-
куп не ин те лек ту ал не и мо рал не (не)спо соб но сти и од го вор но сти 
обра зо ва ног де ла ње ног ста нов ни штва да свр сис ход но упо тре би и 
по де ли сво је зна ње и спо соб но сти са остат ком ста нов ни штва у др-
жа ви.

Sa nja Su lja gic
A NEED FOR RE DE FI NI TION OF THE AT TI TU DES ON HI-

STO RI CAL PRO CES SES IN SER BIA
Summary

In first part of the text aut hor analyzed in suf fi ci en ci es of 
Ser bia edu ca ti o nal, the me dia system and cul tu ral in
sti tu ti ons in the fi eld of hi sto ri o graphy and the ir lack of 
synchro ni za tion with the sta te in sti tu ti ons in cre a tion of 
po li ti cal and so cial stra te gi es of the sta te. As one of the 
ca u ses for this sta te of af fa irs in the sta te the aut hor un
der li ned di scon ti nu ity of cul tu ral and na ti o nal iden tity and 
nor ma ti ve so cial system of Ser bia thro ug ho ut va ri o us hi
sto ri cal pe ri ods due to a fra gi le geopo li ti cal po si tion of 
Ser bia. In the lat ter part of the text the aut hor analyzed 
so me cru cial events in hi story of Ser bia and the ir con se
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qu en ces for po li ti cal, eco no mic and cul tu ral li fe in Ser
bia star ting from the be gin ning of ni ne te enth cen tury up 
to the se days. 
Кључ не ре чи:  hi sto ri o graphy, sta te in sti tu ti ons, Ser bian 
ru lers, cul tu ral and na ti o nal iden tity 
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Re su me
In this text aut hor analyzed pro ces ses of co lo ni za tion of 
Ser bia star ting from the pe riod of the ru le of the Ot to man 
Em pi re in the mid dle of fif teen cen tury and its suc ces si
ve hi sto ri cal pe ri ods. In first part of the text the aut hor 
analyzed main ca u ses for sub se qu ent ina bi lity of postOt
to man Ser bian po li ti cal ap pa ra tus to cre a te a fun cti o nal 
con nec tion of the sta te edu ca ti o nal and eco no mic systems 
and its sub se qu ent ef fects on po li tics, eco nomy and cul tu re 
in Ser bia. The aut hor un der li ned that the ca u ses for in suf
fi ci ent ca pa ci ti es for ma na ge ment of hu man, cul tu ral and 
na tu ral re so ur ces in Ser bia ha ve been not only a fra gi le 
ge o po li ti cal po si tion of Ser bia and its dec li ning po pu la
tion but ma inly so me in suf fi ci en ci es in edu ca ti o nal system 
of Ser bia, na mely the in suf fi ci en ci es in re se arch and pre
sen ta tion of hi story of Ser bia to pe o ple in Ser bia wit hin the 
edu ca ti o nal system. 
In the mid dle part of the text the aut hor analyzed hi sto ri cal 
events re gar ding dis in te gra tion of Ser bian me di e val sta
te, na mely the sta te of Du ke La zar Hre be lja no vic and his 
suc ces sors De spot Ste fan La za re vic and De spot Dju radj 
Bran ko vic, as well as the pro cess of esta blis hment of Ser
bian mo dern po li ti cal ap pa ra tus in first half of ni ne te enth 
cen tury fol lo wing gra dual re pla ce ment of the Ot to man co
lo nial ru le in the sta te. As one of the main ob stac les for 
suc cessful esta blis hment of the ni ne te enth cen tury Ser bia 
as a mo dern par li a men tary mo narchy the aut hor po in ted 
out the lack of ef forts of newly esta blis hed po li ti cal eli te 
to spread li te racy and de moc ra ti za tion among the mas ses 
of ci ti zens and pe a sants ali ke. Al so, wit hin the analysis of 
this pro cess, the aut hor un der li ned that do me stic po li ti
cal si tu a tion at that ti me did not pro vi de for op por tu nity 
for suc cessful con nec tion of Ser bian preOt to man with its 
postOt to man na ti o nal and cul tu ral iden tity, alt ho ugh so
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me pro gres si ve re forms of Ser bian in tel lec tu als in the fi
eld of fi lo logy and anthro po logy did help in pre ser va tion 
of cer tain et hnic and anthro po lo gi cal evi den ce of Ser bian 
na ti o nal and cul tu ral iden tity. Ho we ver, the aut hor ci ted 
opi nion of so me in tel lec tu als that the se re forms in qu e sti
on al so cut off lin gu i stic links of im por tant le gal and li te
ra tu re do cu ments of preme di e val and me di e val Ser bian 
church, royal and fe u dal eli tes with the newly esta blis hed 
Ser bian in tel lec tual eli tes and il li te ra te pe o ple ali ke in the 
ni ne te enth cen tury. 
In the last part of the text the aut hor analyzed the ef fect of 
dis in te gra tion of Ser bian tra di ti o nal in sti tu ti ons of lo cal 
selfgo ver nan ce and ru ral co o pe ra ti ves wit hin the pro cess 
of in tro duc tion of mo dern Euro pean le gal pro ce du re in to 
so cial li fe of Ser bia in the ni ne te enth cen tury and the sub
se qu ent ef fects of this so cial pro cess on the for ma tion of 
une ven eco no mic and cul tu ral de ve lop ment in the sta te. 
Using a chro no lo gi cal hi sto ri cal pre vi ew of main hi sto ri
cal events, per so nal and le gal acts and ori gi nal me mo irs 
of le a ding Ser bian in tel lec tu als in the ni ne te enth cen tury 
the aut hor pre sen ted and ela bo ra ted main ca u ses for only 
a par ti cal suc cess in the con nec tion of Ser bian preOt to
man and postOt to man cul tu ral iden tity wit hin the pro cess 
of cre a tion of mo dern Ser bian sta te in the ni ne te enth cen
tury. The re are al so pre sen ted main hi sto ri cal po int marks 
in this pro cess and the ir re flec tion on the co ur se of the hi
story of the sta te up to the se days. In ad di tion, using so me 
ori gi nal do cu ments of Ser bian in tel lec tu als in the ni ne te
enth cen tury wit hin the analysis of that hi sto ri cal pe riod 
the aut hor con clu ded that the star ting fra gi le fo un da ti ons 
of mo dern po li ti cal and eco no mic sta te ap pa ra tus in the 
ni ne te enth cen tury ha ve re ma i ned to be a main ob stac le 
for de moc ra ti za tion and sub se qu ent pro spec ti ve so cial de
ve lop ment in the sta te up to the se days.

 Овај рад је примљен 23. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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