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И најзад, Касациони суд не би потврдио листу Д-р Мачека, да није и ов
за државно јединство.

БАШТИНЕ
НERITAGES

Зато земљорадници, радници, занатлије, трговци и сви ви који живите од
свога зноја, не дајте да вас више лажу и заваравају. Доста је било тога. Они
су таквом својом политиком натерали све нас да се данас удружујемо противу

свих који о нама мало воде рачуна, па нас још окривљују и оптужују што смо

Мирослав Јовановиh

постали свесни и сами хоћемо своје интересе да бранимо. А ми зато будимо

одлучни и збијмо се још чвршће. Да им не гори под ногама и да нас се не
плаше, они нас неби ни споменули, а камо ли жучно нападали.

Сви ви којима се обраћамо упамтите ово: ВоЬсшво ойозиције: ЉУБА ДА
ВИДОВИЋ, ЈОЦА ЈОВАНОВИЋ, Др ВЛАДИМИР МАЧЕК и СПАХО, га
ранција су за то да ће се остварити све оно што је горе речено. Јер њихова

Један заборављени међаш - ,,Преглед
битке Косовопољске ..." Василија
Суботића или прва Српска

светла имена нису до данас ничим упрљана, нити су се, када су били на државној

управи користили својим положајима и за себе на рачун народа одвајали тешке
милионе као што су то чинили многи други.

Стога петог маја сви без разлике гласајте за листу Др Мачека, јер су ње
гови другови и -сарадници у овим изборима једини и прави претставници на

•

психоисторија

родних жеља. То су вође који ни у најтежим данима нису изневерили народ, па
ће и у будуће с њиме делити зло и добро.
ЖИВЕО СВЕСТАН НАРОД!

ЖИВЕЛА БРАТСКА СЛОГА!
ЖИВЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА!
Године

Summary

Arsen Durovic
Sociol life in Kragujevac in early 1935
The first mention of Кragujevac dates back to the 15th century. During its historic
development it passed through various phases, from the military center, Turkish province,
capital of the Principality of Serbla (1818-1841), to а modem city at the beginning of the
fourth decade of the 20th century. The paper reviews social life of this t.:ity from а specific
angle, unpracticed in historic science so far. А comprehensive analysis of availaЬ!e historic
sources covers all segments of social life: population and social composition, urban development of the city, health situation, education, sport life, а review of articles in the
press and political environment in the city at the beginning of 1935. At this time, this
town with 35,000 inhabltants gradually developed into опе of the cornerstones of the overall
social development in the Кingdom of Yugoslavia, producing generations of exceptional
scientific talents, whose work gave valuaЬ!e contriЬution to the development of science
and culture in the region. This was all taking place at the time of major social changes
in Europe after representatives of totalitarian ideologies саше into power Mussolini in
Italy and Hitler in Germany.

1840,

у Новом Саду у штампарији, или како се тада говорило "пи

сменима Павла Јанковића Цесарско-Краљевског приватног типографа", штам
пана је књига Василија Суботића - ,,Преглед бишке Косовойољске и јуначког

дела Обилиhева израђен йо йраву Народа, Ешики, Психологији и йо обшше
валадајуhим у време дozalja ови мнењима". 1 Одмах се може уочити_да је реч о
делу крајње неуобичајеном и за време у коме је настало и за културу народа
коме је писац припадао. Међу првима у српској историографији, ако не и први,
покушао је Василије Суботић да комбиновањем метода различитих друштвених

наука свестраније тумачи и разумева прошлост.

Сразмерно рано, према свет

ским стандардима, користио се термином "психологија", а међу Србима је био
први који је тај термин, а не стандардне, ,,наука о души" или "наука о осећањи
ма", истакао у наслову свог рада, двадесет година пре но што је Михаило Хри
стифор Ристић трећу књигу свог Сисшема целокуйне философие, насловио
,Дсихологија емпирична". 2 Први је у српској култури уз помоћ психологије туОва књига, као и већина књига у то доба, штампана је слаuе11осрпским правописом који је био
неуједначен у употреби низа словних зиакова. Из тог разлога, као и ради лакше техничке обраде
текста изврunши смо транслитерацију словеносрпске ћирилице на савремену ћирилицу. Исто с~о
учинили и у другим случајевима где су дела, штампана слаuеносрпским правописом: ВасилиЈе
Суботић, Преzлед бишке Косовойољске и јуначкоz дела Обилиhева rtзpafjeн йо йраву Народу,

Ешnки, Пcraoлo'iurt, rt ii.o обшшевладајуhrш у време дozafjaja ови мнењима, Нови Сад 1840, 118 +
(26). (у цаљем тексту: В. Суботић, Пре'iлед бишке Косовойољске... ).

2

Михаило Христифор Ристиh, С11сшема целокуйне фrtлософие књ. ПЈ. Психолоmа емпирична,
[Сремски] Карловци 1859, 219.
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мачио историјске догађаје и личности. Готово век пре но што су то, под очитим

подсетити да би данас, након два века континуираног развоја српске историо

угицајем популарности психоанализе у Европи, чинили Емил С. Петровић, у
својој студији о Карађорђу,З и Драгољуб Бранковић у својим радовима о пси

графије, анализа (непостојеће) српске историјске библиографије јасно показала

хологији Његошевих спевова и поезије уопште.
У цаба када је Василије Суботић писао своје дело, комбиновање метода
4

различитих друштвених наука није било уобичајено чак ни у развијеним свет
ским историографијама. Ипак, још од Волтера и Монтескјеа, преко Мишлеа,
де Куланжа и Конта, до Бекла, Пирена, Бера и др., у оквирима европских исто

риографија развијају се напори и обликују историографски правци који настоје
да изучавања прошлости прошире са политичке и војне историје, на целину

да су наслови из друштвене историје права реткост, да се радови о историји у
којима се интердисциплинарно користе знања и достигнућа различитих
друштвених наука појављују као, ретки и раштркани, изузеци који потврlјују
опште правило, а да дела у којима се повезују и комбинују знања историогра

фије и психологије представљају готово ексцесне појаве.

Због свега тога, посебан значај има поновно откривање и вредновање (за
борављених) дела, поготово из

19.

века, која представљају прве покушаје

проучавања друштвене историје и прва интердисциплинарна тумачења прошло

графске методе са методама и достигнућима других друштвених наука. Такав

сти. Посматрано из те перспективе, дело Василија Суботића, које није удосто
јено помена чак ни у ретким историјама српске историографије,5 заборављено

свеобухватан преображај (дела) светске историографије, постао је нарочито ин

и занемарено готово век и по, добија велику важност за нова разумевања раз

тензиван крајем

воја српске историиографије и српске културе уопште.

друштвене историје. На том путу је неминовно дошло до повезивања историо

19.

и почетком

20.

века и могуће га је пратити до данас.

Насупрот светским токовима развоја историјске науке, српском историогра

18, 19. и 20. века у потпуности је доминирао традиционалан приступ исто
рији, усмерен на •проучавања политичке и војне историје. Затварање српске исто
риографије у уске оквире традиционалистичких образаца поимања и изучавања

а) Василије Суботић и

фијом

прошлости последица је дисконтинуитета и заостајања у развоју и недостатака на
сталих услед огромне празнине у систематским историографским истраживањима
(од средине 15. до друге половине 18. века). Већ крајем 18. века било је јасно да
српска историографија, уколи~о жели досећи светске узоре, мора темељним и
обимним радом испунити неколико основних задатака: прибирати постојеће, от
кривати нове и критички ревалоризовати старе историјске изворе; попуњавати
бројне сазнајне "белине"; научном критиком преиспитивати многе заблуде и јасно
се одредити према предањима и народној традицији; и, најзад, мунициозном исто

рицистичком анализом формирати тачна и поуздана знања о националној исгорији.
Том великом задатку генерације српских историописаца, историографа и исто
ричара посветиле су цео 19. и већи део 20. века.
Услед тога је готово свако занимање за друштвену историју било марги
нализовано, упркос сјајним почетним импулсима које су давали нпр. Стојан Но
ваковић, Балтазар Богишић, Јован Цвијић или Владимир Дворниковић. У од
носу на основни задатак, проучавање друштвених феномена у српској историо
графији

19.

и

20.

века било је схватано као задатак од другостепене, па и

трећестепене важности, често осуlјивано на презир и злураде коментаре. Мар
гинализовање занимања за друштвену историју утицало је на смањивање ин
тересовања за изучавања друштвених феномена у прошлости и, самим тим, на

потискивање у заборав аугора који су се одлучивали да на тај начин истражују
прошлост. Такав однос довео је до тога да данас нити имамо изграђену тради
цију проучавања друштвене историје у оквирима српске историографије, нити
знамо који су се српски историографи бавили том проблематиком, осим у рет

ким случајевима какав представља Новаковићева студија "Село". Довољно је

3

Емил С. Петровић, Кара/јор/је. Психолои1ки йроф11л, Беоrрад 1931.

4

Драгољуб Браю,ови.ћ, Псrаолоzија у "Горском вr1јенt!У", Беоrрад

и.сти, Псшсоло'iија у

.,Лучи Микрокозма", Беоrрад 1936, 84.; исти, Пс1аоло1ик~1 оzледи о наш11м йеснццима. (И. Мажуранић, Бр. Радичевић, Ј. Јованоnиh- Змај), Беоrрад 1937, 194.

Кратак животопис Василија Суботића
ставника српске интелектуалне елите

·

(1807-1869) открива типичног пред
19. века, са хабзбуршких простора српског

расејања, који свој стваралачки врхунац доживљава средином века.

Свештеник, песник, преводилац, есејиста

- оличавао је интелектуални слој

тек формираног српског грађанства. Заплетен у снажна идејна и политичка
струјања свога времена, Суботић је био и сведок и учесник једне бурне и иза
зовне епохе у којој су се преплитали и сучељавали: утицаји и домети касног
просветитељства и класицизма (Орфелина, Рајића, Доситеја, Атанасија Стој
ковића, Мушицког и др.), са полетом националне еманципације оличене поли
тички двема револуцијама (Карађорђевом и Милошевом), а културно форми

рањем Матице српске (Митрополита Стратимировића, Георгија Магарашевића,
Јована Хаџића, Саве Текелије, Теодора Павловића и др.), и са борбеним идејама
тек зачетог романтизма (Вука Караџића и Бранка Радичевића). У духовном
поmеду, потпуно је припадао српском културном миљеу средњег Подунавља,
формираном у једној од интелектуалних матица средње Европе, између Беча
и Пеште. Био је, грађански, отворен за снажна идејна кретања, посебно за не
мачку филозофију свога доба, али је, истовремено, јаким спонама био везан за
важну и снажну, традиционалну националну институцију каква је била Српска
православна црква. У том колоплету различитих идејних струјања и стремљења,
у већој или мањој мери уклопљених у опште светске идејне токове и прила

гођених потребама политичке и. културне еманципације сопственог народа, Ва
силије Суботић је својим песничким и књижевним делом доследно истрајавао
на позицијама просветитељских и класицистичких пог.леда на свет, одлучно од

бацујући романтичарске и Вукове језичке "новотарије". Убрзо је доживео го
тово типичну судбину конзервативних интелектуалаца свога доба (попут Јована

5
1936, 52;

...

Уп. Каменко Суботић, ,,Приликом шездесетогодишњице Илариона Руварца. Повесно-психолошке

цртице", у: Лешойис Маш1ще срйске (даље: ЛМС), књ. 177, 1894, 108-144.; такође: Никола Радојчић,
,,Модерна српска историоrрафија", у: ЛМС, књ.
Пищи срйске uciuopuje 1-JV, Београд 1976-1994.

319, cn. 1, 1929, 39-53.; такође:

Радован Самарџић,
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Хаџића, Ђорђа Малетића или Петра Радовановића)

-

потиснут је на маргине

колективног сећања, а његово дело је, некритички, у потпуности одбачено.
Његов живот, сумарно описан у неколико редова, протицао је наизглед
без великих потреса. Рођен је

1. (12)

јануара

1807.

године у сремском селу До

бринци, у породици свештеника Аћима Суботића и његове жене Саре. Био је

старији брат познатог српског песника, интелектуалца и јавног радника

19. века,

Јована Суботића. По породичној традицији (будући да је 11 година био старији
од брата Јована), био је принуђен да постане свештеник. Његов млађи брат,
Јован забележио је у својим сећањима да је Василије ,,по нарави својој био
створен за војника", али да је на инститирање родитеља морао и да оде у
свештенике и да се ожени. Школовање је било усклађено са будућим животним
позивом. Завршио је најпре гимназију, а потом и богословију,

1828.

године, у

Сремским Карловцима. После тога је радио као учитељ у Панчеву, Митровици
и Руми, све до

1837.

године док није постао свештеник. Прва свештеничка

служба одговарала је његовој нарави и склоности ка војничком животу - 1837.
године постављен је за "војеног душепопечитеља" (војног свештеника) при пу
ку, архидукса Леополда, број

53,

б)

12 година, најплоднијих у његовом ствара
1848. године. Тада је постављен за пароха стејановачке парохије, а
наредне, 1849, премештен је за пароха земунске парохије. Ту је и умро, двадесет
година касније, у новембру 1869. године.6

лаштву, до

Испод штуре, углачане скице једног живота, могуће је, међутим, разабрати
човека распетог између сјајних интелектуалних домета, породичних недаћа и

...

и његово дело.

Василије Суботић се појавио релативно рано у српској културној јавности,
са

24 године, 1831,

када су му објављени први преводи са латинског, класичдих

римских песника Тибула и Овидија, у Лешойису Маш~ще срйске.Ј2 Три године

касније, 1834, у истом часопису објавио је своје прве оригиналне песме, и прве
преводе са немачког, песама Шилера, Клопштока и Гетеа. 13 Стваралачки нај
продуктивнији Суботић је био у време свог свештеничког службовања у аустриј
ској војсци,

1837-1848,

када је објавио своје најзначајније преводе, В. Т. Круга,

Хорација, Алксингера, Матисона и Лафонтена, 14 нове преводе Шилера и Гетеа,
највећи број својих песама, еrm.грама, басни у стиховима неколико есеја и бе
лежака о српским штампаним књигама

17. века, 15

потом и прву књигу, .,Преглед

битке Косовопољске ... ", 1840, и есеј "Језик књижевства и обхожденија", 1844.
године.Јб Након тог периода обојављивао је мање, а 1853. објавио је своју по
следњу књигу, спев "Образи живота или Совјети брижљивог отца невештој де
ци" ,17 и неколико мањих компилативних радова.
Његово целокупно дело било је, у различитим епохама, различито вред

хабзбуршке армије, смештеном у Петровара

дину. На тој дужности провео је
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новано. Преводилачки рад, готово по правилу, био је вреднован као важан до
принос српској култури 19. века, поготово преводи В. Т. Круга, Гетеа и Шилера.
Насупрот томе, његовој поезији и књижевном раду уопште, почетком 20. века
одрицана је вредност,Ј 8 да би савремени историчари књижевности, након нове
хронолошке систематизације српске књижевности 19. века, превредновали ње

гово дело и истакли вредности његове класицистичке поезије.1 9

трагедија и професионалних разочарења. Човека који је преводом "Основа
чисте естетике" Вилхелма Траугота Круга

1838-1839.,

српској културној јавно

12

филозофије". 7 Који је, међу првима, на српски преводио Гетеову поезију, после

умрла, тако да је дужи период свог живота проживео сам. 9 И свештеника кога

је четири пута црквени конзисторијум, предлагао за проту и четири пута ми
трополит и више црквене власти одбијали.Јо Крај живота дочекао је видно ра
зочаран. Јован Суботић сажео је његово животно разочарење у опору конста
тацију: ,,поп Васа остави у новембру 1869 године, сит свега, овај свет...". 11

1831, 61-63.; Овидије, ,,Из иројствених.

13 Уп. Василије Суботиh, ,,Блажено место, Лествица, Суза, Бесмертје, Љубов" (песме), у: ЛМС, бр.

37, 1834, 45-56.; такође:

Ф. Шилер, ,,Светлост и тоnлота"; Ф. Г. Клопшток, ,,Искупитељ"; Ј. В. Гете,
.,Посвјештеније", у: ЛМС, књ. 37, 1834, 63-71.

Пачића, а пре Јована Хаџића и Васе Живковића.~ Али и човека принуђеног да
се против своје воље ожени, да би му се жена убрзо тешко разболела и рано

Уп. Тибул, ,,Елегија на изобретење оружја", у:ЛМС, књ. 25,

Импермнестра Линкеју", у: ЛМС, књ. 25, 1831, 64-70.

сти, заправо, први представио "у целини изложен естетички систем Кантове

14 Уп. нпр. В. Т. Круг, ,,Основи чисте естетике", у: ЛМС, књ, 45, 1838, 1-35; књ. 47, 1839, 1-18; књ. 48,
1839, 1-30.; Хорације, ..На мецената", у: ЛМС, књ. 48, 1839, 83-86; исти, ,,Калиоnи", у: ЛМС, књ. 50,
1840, 99-102;исти, ,,Ода",у:ЛМС,књ. 51, 1840, 89;исти, ,,Ода", у:ЛМС,52, 1840,68-69;}. Б. Алксингер,
"Пролеће"; Ф. Матисон, ,,Детињство", у: ЛМС, књ. 55, 1841, 81-82; А. Лафонтен, ,,ОткровеЈше
острова Мадере", у: ЛМС, књ. 59, 1842, 104-133, и ЛМС, књ. 60, 1843, 106-128, итд.
15 Уп. В. Суботиti, ,,Курјак и лисица",,,Елефантилавче", ,,Крмача",,,ЛавиЕлефант" (басне),у:ЛМС,
књ. 58, 1842, 65-67, књ. 59, 1842, 52-53; исти, ,,Књига печатана от 1495", ,,Књига печатана от 1636", у:
ЛМС, књ. 64, 1844, 163-164; исти, ,,Стара печатана књига сербска", у: ЛМС, књ. 68, 1845, 155-159, и
др.

16
6

књ. XVII, св.

8, 1931-32, 592-600; књ. XVII, св. 9-10, 1931-32, 703-714. (даље: А. Шмаус, Василије

Суботиh, Венас4... ).

7

Драгиша Живковиh, Поче1411 cpiicкe књижевне кр11ш11ке

(1817-1860), Београд 1957, с.105.

(даље: Д.

А Шмаус, Василије Суботић, Вена11... , св.

9 Живо~и Ј. Субощс~hа ... , с. 44-45.

9-1-0, 1931-32, с. 707. У првом делу овог

народа, затим коришhење језичке баштине дубровачких писаца и најзад уnоредне анализе матер

Живковић, нав. дело ...).

8

Наведено према: А. Шмаус, Василије Суботић,Венац ... , св:

текста Суботиh се изјашњава против основних принципа Вукове реформе језика" против намета
ња народног као књижевног језика. Инсистира на нарочитим потребама књижевног језик а, којим
народни језик не може удовољити. Предлаже компромисно решење, по руском узору (Карамзин)
и изражава велику резерву према језику народних песама, јер сматра да су турцизми искварили
основе српског језика. Такође наводи и своје виђење изградње књижевног језика, које се у
основним цртама састоји у следећем: изучавање матерњег језика и блиских језика словенских

Уп. ЖивощДр-а Јована Субошиhа. Авшобиоzрафија. Први део, Нови Сад 1901, 38-41, 44-45. (даље:
Живо~и Ј. Субойiс1hа... ); Истим подацима оперише и: Алојз Шмаус, ,,Василије Суботиh", у: Венац,

њег језика са другим европским језицима, енглеским и француским. Други део текста посвећен је

8, 1931-32, с. 593; св. 9-10, 1931-32, с. 712.

шrrањима књижевног стила.

17 Василије Суботиtl, Обра:зиживоша или Совјеши брrtжљивоz omr~a неве~шиој деци, Земун 1853, 416.

10

ЖuвошЈ. Субошuhа ... , с.

41.

18

Уп. А. Шмаус, Василије Суботић, Венац... , св.

11

ЖuвощЈ. Субощuhа ... , с.

41.

19

Милорад Павић, Рађање нове срйске књС1ж:евносши. Исшорuја срйске књr1Жевн.осши барока, кла-

9-10, 1931-32, с. 703-707.
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У свим досадашњим анализама Суботићевог опуса једно дело је посебно
збуњивало аналитичаре и по правилу измицало било каквој систематизацији.

Садржајем и методологијом потпуно се разликовало од свега што је Суботић
и пре и после тога писао и радио. Покушаји да се оно оцени мерилима књижевне
критике нису давали никаквог резултата, јер то и: није био књижевни orneд,

већ једини Суботиhев историографски рад. Због тога је оно до данас остало
неоцењено и невредновано. Реч је, дакако, о Суботићевом интердисциплинар

ном огледу "Преглед битке Косовопољске ... ".

в) ,,Преглед битке косовопољске..."

1.

КОНКУРС.

1838.

године у броју

43

Летописа Матице српске објављен је

необичан, наградни конкурс. Теодор Павловић, тадашњи уредник Летописа, упутио

је јавни позив и молбу за "сваког способног, који се о Историји бави, Србљина",
да битку на Косову и посебно "јуначко дело Милоша Обилића исшинишо
исшражи" и да их ,,према темељним аргументима историјским, филозофским, пси

некле модификовани, као основни елементи наслова. Та чињеница не умањује
вредност садржаја његовог дела, али може помоћи да се схвати збуњеност
књижевних критичара приликом покушаја књижевне класификације овог рада.
2) КЊИГА. Данашње дилеме око покретачке идеје и оригиналносrи на
слова нису оптерећивале оновремене читаоце. Књига је, већ у најави, привукла
велику пажњу српске културне јавности. Пренумерантима, односно у претплати

како би се данас рекло, продато је 1019 примерака. Реч је о заиста великом
тиражу и према тадашњим (па чак и према данашњим) условима. 23 Највећи
број примерака (982) набавили су пренумеранти из градова и села Хабзбуршке
монархије у којима је живео српски живаљ, док је само 37 примерака продато
у Београду, односно тадашњој Србији.24
Пренумеранги су припадали свим социјалним слојевима, од високих државних
службеника и официра, преко свештенства и трговаца, до занат.пија па чак и сељака.25

23

- ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, Исйiорија најважт1ј11 йomtйi11чmt eвpoiiejcюt йрикљученија 18091821, Беч 1823. (1265 пренумераната)
- АВРАМ БРАНКОВИЋ, Пре'iледи ле1ио•шслено означение у царсшву 11сшор11е свемирне, Будим
1828. (318)
- ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, Кра~ика всемирна историја, Будим 1831. (550)
- СИМА МИЛУТИНОВИЋ- САРАЈЛИЈА, Иciuop1ta Сербие 1813-1815,Лајпциг 1837. (473)
- ИСИДОР СГОЈАНОВИЋ, Преодни11а свеойшiие uctТtopuje, Београд 1844. (344)

српској". Ономе који би дело, написано према наведеним условима, послао у ,,Ма
тицу" до краја те; 1838, године било је обећано да ће "примити као мали знак
безграничног признања 12 Царских дуката, које један, за корист и славу рода
живећи и умерети спреман Србин, од сиротиње своје за ту сврху Матици Српској

утицаја народног предања на дотадашњу историографију. 22
Конкурс "Матице српске" био је повод настанка дела Василија Суботића
и узрок његовог изненадног скретања у воде историографије. Истовремено,
услови конкурса одредили су опште оквире његовог рада и послужили му, до-

Довољно је упоредити овај број са бројем пренумераната за књиге оновремених истакнутих
историописаца, нпр.;

холошким и по .праву свих народа просуди и лепо описане" пошаље "Матици

од свег срца радо даје". 20 Иза читавог пројекта стајао је, дакле, неименовани до
бротвор.21 Теодор Павловић је, са своје стране, покушао да искористи ову прилику
да би се рашчистиле недоумице и сумње око Косовске битке и Милоша Обилића
које су се већ појављивале код наших и страних историографа услед јасно уоченог

24

Списак пренумераяата према местима:

2
37
18
15

Баноштоо
Беогnап
Бечеi ст.
Беч

s

Б~,нешево

5
2
41
1
14
4
2
13
10

Бешк"
Вашаnхељ
Вnшап

Вичt~ћ
Вvковао

с1щ11ама II йредроманiiiизма, Београд

1983, с. 330-331, 433, 481; такође и: Јован Деретић, Исiиорија
Срйске књижевносiii11, Београд 1983, с. 276.

Ђvоhево
Гnгvnевш,

20 Реч је о тексту ,,Примечание" (Напомена), потписаном са "Учредник", који је објављен на крају
текста Карла Петера Берлиа о Косовској битки, који је превео Теодор Павловиh. Уп. Карл Петер
Берли, ,,Косовска битка. Из К. П. Берлиј извода по Хамеру", у; ЛМС, књ. 43, 1838, 129-139.
(,,Примечение", стр.137-139.).

21

Интересанnю је да Никола Радојчић, који је писао о овом конкурсу, није повезао ову Суботиhеву
књигу са конкурсом, а и само расписивање конкурса је погрешно приписивао "Матици српској",

Добринци

ЈТnжавни 'ШНОВН1ХПИ

1

llnквени чинови

..

задату тему писао још само Теодор (Божидар) Петрановић (уп. Н. Радојчић, ,,Модерна српска

Гоаhанство

708.), али нисмо успели да откријемо да ли је Петрановићева дело објављивано као посебно издање

1

Панчево

87

Сvсек

Пеnnез

15
42
71
1

Стеiановпи

Петnоваnапин
Пешта

f'vботиште
Cvfioг~•a
Темишваn

Каоловап

31

Пиnош

Кочепин

6
12
14
14
40
9
79
12

Пивн•mе

5

Тител

rn.

2

Тnст

Кvпиново
Леnинш•
Маnтоl!ош

Мохач
Нештин
Нови

r.,.,

Ос(i)ек

!

.

1931-32, с. 708.). Одзив на сам конкурс није био велики. Извесно је да је, осим Суботића, рад на
43; А. Шмаус, Василије Суботиh, Венац... , св. 9-10, 1931-32, с.

Каnлов.

Qrhиниои и воiнипu
1

Просвета vкvП!{о

историографија",ЛМС, 319, 1, 1929, с.

Илок

rn.

б

40
9
109

Паланка

Пnивина глава
Рvма

Сегепин
Сnбобnан
Силбаш
Craп"n

4
16
,6
4
1
10

9
3
1
18
1,
54
6

Чеnевиh
Чанап

Шибеник
Ш•=ам

От. Пожега

Платичево

1
20
42
1
6
2

социјалног статуса nренумераната:

СОllИЈАЛНА ГРУПА

о Косовском боју, објављеном у књ.

П,m.nовник

Земvн

25 Интересантну слику распростирања књиге ыеlју српским живљем показује статистичка анализа

да 'Матица' није била задовољна овом студијом

Лешойиса]расйисивање велике награде за дело о косовској каiшrсiирофи..." (Н. Радојчић, ,,Модерна
српска историографија", у:ЛМС, књ. 319, св.1, 1929, с. 43). Алојз Шмаус, иако прилично неодлучно,
доводи Суботиhе110 дело у везу са конкурсом (уп. А. Шмаус, Василије Суботић, Венац ... , св. 9.10,

22

ТТаљ

превиђајуhи "неименованог добротвора" који је дао новац за награду: ,,Најбољи је, међутим, доказ

[sic!
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Трговци

БРОЈ!

83
79
141
221
40
80

%!
96%
91%
16,3%
255%
46%
9,2%

COllИJ АЛИА ГРУПА
Занатлиiе
КашЬе
Земљецелпи/ сељ.
Кvппu

(?)

Жене (без Заl!им.)
Непознато

!

БРОЈ!

114
20

%
132%
23%

11

В%

56
20
104

65%
23%

или у неком периодичном часопису. Остаје такође нејасно, треба ли доводити у везу са овим

• обухвата: Професоре, учитеље, студенте и ученике, од чега су само ученици купили 149 при

конкурсом рад Ђорђа Малетића, Исшоријско-криiиическо ой1tсание бтике Косовойољске од

мерака

z.

1389. јут/ја 15, Нови Сад 1847, 57, обзиром да је l!астало готово деценију касније.

**

"Примечение", у:ЛМС, књ.

да су грађан;1 или арендатори.

43, 1838, с.138.

обухвата: Велепоседнике, адвокате, лекаре, чланове општина и оне који су за себе l!аписали
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цистичких тумачења, чини Суботићево дело крајње необичним у својој епохи

и уопште у српској деветнаестовековној историографији. У Суботићевом исто

риографском напору, међутим, не треба тражити антиципације неких модерних
стремљења у светској историографији, која су била страна једном конзерватив

Мирослав Јовановић, Један заборављенtt ме~ти...
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ске етике, што га доводи у позицију да кнеза Лазара посматра као прекршиоца
једног међународног уговора,32 у првом делу свог огледа (стр. 3-21). А Милоша

Обилића као човека који је прекршио међународно право које осуђује свако
мучко убиство (стр. 6-21), и повредио моралне законе, јер је његов поступак

ном интелектуалцу несклоном "новотаријама" (што је :нашло свог одраза у ње
говом ставу о језику). Већ, пре свега, позни одјек ерудитских и ецнциклопеди

раван самоубиству (стр.

стичких склоности које је развијало просветитељство у свету током
а које, до тада, нису налазиле много присталица у српској култури.

века,

познија романтичарска историографија, заиста је било неуобичајено и за време

Посебан сегмент у разматрању вредости Суботићевог рада представља пи

у коме је Суботић писао и за сталеж· коме је припадао.
Оправдање за њихове поступке је, по Суботићевом мишљењу, различито.
Поступак кнеза Лазара он оправдава, јер доказује да је то, заправо, био "свети

18.

тање његовог односа према предањима о битки на Косову, која су у то доба

била укључена у историографске садржаје. Василије Суботић је своја разма
трања о конкретном историјском догађају, битки на Косову, базирао на исто

ријским представама које је из~;радило народно предање а која су у историо
графију улазила постепено, да би их коначно, почетком 17. века, у свом раду
сублимирао Мавро Орбини, одакле су се даље генерацијама преносиле у исто
риографским делима као поуздана представа историјског догађаја. 29 Сличним
путем у историографију тога доба ушло је и предање о Милошу Обилићу.

30

Потоњи развој историографије критички је ревалоризовао, и углавном одбацио,
основе на којима је Суботић разматрао и промишљао догађај,31 али то не ума
њује вредности и необичност његовог дела у оквирима историје српске исто
риографије.

Две чињенице су, чини се, пресудне за разумевање Суботићеве позиције

Тако оштра осуд~ личности које је предање уз

рат" који, према његовом тумачењу, дозвољавају и међународно право (стр. 21-24)
и етика (стр. 24-49). Милиша Обилића, пак, правда са психолошког становишта,
и са становишта мерила 14. века, када се догађај одиграо (стр. 49-72).
Важност таквог Суботићевог промишљања, како је приметио још и Алојз
Шмаус, није у проблему који сам по себи није нарочито занимљив, већ у по

стављању и промишљању таквог проблема. 33 Како је Суботић дошао до такве
поставке проблема може се различито тумачити. Шмаус је претпостављао да
је реч о "продукту сукоба двају схватања, херојско-епсог и цивилизовано-грађан
ског", односно да је оно резултат утицаја једног развијеног грађанског
друштва. 34 Могуће је, исто тако, да је реч само о доследној и развијеној примени
класичне реторске форме, тезе и антитезе. А није искључено да је реч и о
једном и о другом.
Према свему речеЈIОМ јасно је да је то једно заборављено, необично и

у оквирима српске историографије и за савремено вредновање његовог дела:

Василије Суботић није био историограф по вокацији, нити историописац ама

24-49).

дизало на ниво "мученика" и "светаца", што је донекле прихватила и развила

вредно дело које припада, с пуним правом, историји српске историографије.

тер, попут његовог брата Јована, већ је у историографију ушао са амбицијом

да један познат догађај промисли другачије (свеобухватније) но што су чинили
тадашњи историчари, а, са друге стране, он није стварао нове погрешке и за

блуде, већ их је преузv.мао из литературе коју је користио, из дела Рајића и
грофа Бранковића, чијим се тумачењима и реконструкцији прошлости ни већи
зналци историје тога доба нису смели отворено супротстављати. Због тога да

нас морамо тај напор Василија Суботића, без обзира на уочене фактографске
омашке и ослањање на предање, високо вредновати и уважавати приликом ту

мачења развоја српске историографије.
6) СТАВОВИ О КОСОВСКОЈ БИТКИ И ОПШТИ ЦИЉЕВИ. Основни

циљ Суботићевог расправљања је да, након свестране анализе, научно оправда
српски отпор османској најезди и понашање и поступке главних, српских исто

ријских делатника (како их он види) Лазара Хребељановића и Милоша Оби
лића. Занимљив је, међутим, поступак којим он стиже до тог оправдања. Најпре,

***
У оригиналном тексту, који следи, дата је транслитерација два последња
тематска одељка Суботићевог огледа у којима се расправља о психолошкој ди
мензији постављеног проблема и о његовом вредновању према нормама 14. века
(стр. 49-72). У првом случају реч је о зачетку психоисторије код нас (свакако
не према данашњим нормама), а у другом о једном специфичном историограф
ском интересовању које није изгубило на актуелности ни у савременој српској

историографији. 35

32

314; исти,Лазар Хребељановић. Исшорща, култ, йредање, Београд 1989, 238-245; такође и: Бој на
Косову - ciliapuja и новuја сазнања, Београд 1992, 618.

31 Уп. Раде Михаљчиh, Косовска битка, у: Историја cpij_cкoz народа!/, Београд 1982, 42-46; исти.Лазар
Хребељановиh. Иciiiop11ja, кул!Тt, йредање, Београд 1989,285.

Реч је о вазалном уговору који је, према претпоставкама тадашње историографије, био закључен
између кнеза Лазара и султана Мурата након турског упада у Србију и заузећа Ниша, 1386. године.
Савремена историографија одбацила је, критичким преипитивањем изворних података, најпре, као

недоказиву претпоставку, само закључење уговора (уп. Иciiiopttja народа Јуzославије /, Београд
1953, с. 417.), а потом је довела у сумњу и заузеће Ниша, као непоуздан податак (уп. Раде Михаљчић,
Косовска битка, у: Исiиорија cpikкoz народа ll, Београд 1982, с. 42.). Интересантно је да Суботић

29 У11. Мавро Орбини, Краљевсiиво Словена, Београд 1968, ~3" 96-102. Детаљније о читавој проблема
тици: Раде Михаљчић,Јунаци Косовске леzенде, Параћин 1993. (посебно стр. 16-111, и др.); такође
и: А. Веселиновић, нав. дело ... , стр. 59-69.
ЗО О стварању м~толошке потке и ук~учивању предања око Косовског боја и Милоша Оби~а у
историоrрафИЈу, погледати детаљнИЈе: Р_аде Михаљчић, Јунш(СI коСfвске леzенде, Параћин 1993,

·

читав догађај и погрешно датира у

33

1375. годину (уместо 1386), алије нејасно под чијим утицајем.

А. Шмаус, Василије Суботић, Вена1f... , св.

9-10, 1931-32, с. 708.

34 А. Шмаус, Василије Суботић, Вена1f... , св. 9-10, 1931-32, с. 708.
35

Упоредити најновију анализу о перцепцији и мерилима, према стандардима 14. века, за просуђива

ње Косовске битке: Сима Ћирковић, ,Лерцепција исхода Косовске битке", у; Исшоријски гласник

1-2, 1994, 7-14.
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Транслитерација текста на савремену ћирилицу извршена је услед велике
недоследности и произвољности која је владала у тадашњој правописној пракси.
Нису вршене језичке ревизије оригиналног текста, јер нам се чини да је у датој
форми, разумљив данашњим читаоцима. Овом приликом захваљујемо госпођи
Татјани Суботин-Голубовић на љубазности и спремности да прегледа и коригује
нашу верзију транслитерације изворника.

[50)

Силнии духови руше, стварају, напрасном скоростију проваљују против

стоећеl

им· препоне, дижу на ново из одломака једном порушени, ричу као

велики духови подобно очовеченом божеству, с никаквим Југунастим по
рођењем неузмуhеном пријатношћу, просипају воњу благотворства око себе, по

Етиру пречистћеном тихим но опет свемогућим диханием своим, и пое живом
љег и лепшег света; Аристид предложено од Темистокла средство на избавление

Атине проглашуе полезним но не честним; Милош увреlјен подобно бурном,
са високи стена летећем потоку, у стан Турскиј језди, и коси противстоеће му

Свагда и у сваком смотренију налазимо ми дух јунака овога у предпријатим

бежну дужност узети си морамо, и на окрестности меl)у коима делаЈу приз~енИЈе

намеренијама постојан и на чрезвичајна

I

дела склоњен, чист од сваке подле

mческом у овако силном духу жарку жељу породити мора, да себе оправда, и

што је оваковиј дух непорочнии, то му изобличеније и већма теже на срце пада,
и он прилику тражи са доказателством себе опрати, и средства бира, која се

њему као највећа чине. Мурада на Косову у боју погубити може и мањи јунак,
но Мураду у сред његове војске, под чадором собственим, окруженом вели
кашима нож у утробу забости, јест дело које су највећи само јунаци учинити
кадри. Највеће дело себе самог достојно држи силниј јунак. Пред овим високим
чувствованием обајаним духом, изчезавају правила пристојног; Мудрост неру
ководи њега; честно у тај пар необчињава њега своим дражестним блеском. За
све је друго он и г.лув и слеп, бурним колебањем узавреле снаге за свашто нечув
ствен, само себе ољажена у огледалу свог честољубија гледи, и грамзи себе чим
му драго опрати. Осрамоћениј и раздражениј силниј дух ни себе самог осим
Идола свог "чести" неосећа: Александер таре човечанство, Бајазит пије крв

људску, Римљани свет у ланце оквирају, Вук собствеi ној матери мач у срце за
бада да Идолу свом тамјан запали. Конац се њему пред очима вртли: средства
к овом сва су једнака. Милош окаљану чест своју опрати жели, чест се Ми
лошева само њега достојним делом оправдати и опрати жели, чест се Милошева
само њега достојним делом оправдати и опрати може; Мурад дакле крвју своиом
пјатно светог лица кумира његовог спрати мора. Пламен кои је из подпирене
искре честољубија букнуо, неда се лако водом разума погасити. Поњатија која
овакови дуси о светињи своиој имају, пружају им рану (Zunder, нетило), и раз
пирују стишавајућисе жар: Ахил неопрашта Агамемнону повре1јење своје све
тиње, Ајакс с ума силази, Хектор на преклињање љубови негледи, Милош у
стан Турскиј језди. За она мирна, тиха, блага чувствованија, коима су истино
велики духови одушевлени, немају они никакве примателности. Ово су они ве
лики духови, кои су кадри и дати и осећати онај род благополучија, кои

неспржавајући огрева, нетопећи наводњава њиву среће човечанства и собстве
ног блаженства, ко коиој онии не другчие него преко развалина противстоећи,
ма и мними, препона с шумом и колебањем свију окресностиј доводе.

препоне и мили и мрзки незгода. Обои велика и удивљења достојна дела чине,
но не чрез једнака средства. Треба ли, да ми њи осудити морам~, то за неи:3узети; јер од њи зависи да ми сви људи ова или она о стварима поњатИЈа до
бијамо. И Милош дакле величином дела намереног занешен, и духом времена

поджежен, задаје смрти ударац Турском цару у сред чадора његова.!
Он рече. Уста Милош

----- ;

[53]

-

перси му с волнују,

У духу расте намера гигантска.

Јунак нетрпи подлу љагу.

Одлази

-----------------------Муш.[ицки Лукијан) књ.

I.

оде

29.

Сматрајући на конац намере дела Милошевог, несмемо се усудити У сми
слу психологие њега осудити и опорочити; јер нам се '-rини, да би онда право
земна човека порекли, и човеку човечност (Menschlichkeit) одказали: нежно чув
ствование пуне љубови спрам страдајућег човечества душе, ест далеко лепше

и благЬродние појавлење осећања, него хладно и камено срце, које, повину
јућисе гвозденим заповестима закона, сувим очима писку и муке гњежденог

отечества гледи, и за десницу своју заборави. Човек у сваком одношењу треба
да остане човек. Погрешке које из велики и славни намеренија проистичу,

ниllПа друго бити нећеју, него правилна дејствија закони причина: која творца
свог узносећи над оним свакидашњим створењима, и разум гледаоца и слушаоца

своиј плењавају виспреностћу побуl)ења и нежностћу чувствовањ_а његов~. Љуб-

ке оне њима постану, и ако освећене светом намером удиЈ влениЈа достоЈни ови
суштества. Милош убија Мурада да потоке крви и суза уштеди.

Испитавши дело неустрашимог витеза Србског по законима права народа,

и философие принуl_:;енисе налазимо по гласу тиј ~сти прав~ њега ~раст~ осу
дити, и тако на дело оно, кое је чрез толика столетиЈа, као на1славни1е и на1веће,
у повестници праотаца нашиј од сваког Србина с отменим поносом спомињано,

на једанпут жиг низскости и подлости ударити. Но у колико нас нужда и искање
овог поступања почели у толико се опет радујемо, lIПO нам се јошт нек~ искра
добре надежде показуе, која ће ако не баш са свим, а он? поне ~о већоЈ части
љагу ову спрати, и Србском га свету љубови и почитани1а ДОСТОЈНИМ учинити.

1-2, 1994, 7-14.

[52]

свирепствујућиј север, прохлаlјују као нежниј Зефир у најчист~е мајско јутро:

дело неустрашимог витеза овог по законима у смислу
права јестественог народа и нравствености, прелазимо к изследованију његовом
о трећем задатку тје. како ће се оно у смислу психологическом показати.

,,[... ] Пресудивши

и низке страсти. Изобличение кнежево за вечером наравно по закону психоло

[51]
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водом благе строгости свое, душе успокоене и умивене Нектаром осећања бо-

ТРАНСЛИТЕРАЦИЈА ИЗВОРНИКА:

[49]

Мирослав Јовановић, Један, заборављеюt меЬаиt...

[54]
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У колико разум наш дело овог јунака осуђује у толико се срце наше про
тив о_суђења овог подиже: оно представља нам душу овог редког јунака у свој
њеноЈ чистоти и красоти. Величанствена високост њена плењава свако за бла

гостајанием човечества жарко куцајуће срце. Ние то било само страстно изум
ле~ие за опрати своју окаљ_ану чест; које је душу овог за отечеством гинућег
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воЈводе обузимало; ние он Јединствено из наглог гнева напрасна!

срца лако

мисле~ос~и војничке у стан Турскиј, с оном гигантском намером, потегао

'*,

њему Је с Једне стране пред очима трептила Вукова сплетка и подозрение издаје,
а _с друге пак страшна и крвожедна сила угњетача имена и славе Србске, а јошт

и

-

Христианске.

Но кад је већ_ наумио у стан Турскиј ићи да Мурада убие, зашто бар не
Јави Кнезу; ер ~ко Је истина, што некии дејеписци говоре, да је он за вечером
после обличениЈа Кнежева изговорио, даће сутра са зором у стан Турскиј отићи,
и Цару утробу разпорити, моглосе то узети а) за магновено поређење огорченог

.

сам.очувствованија напрасног витешког духа, а б) и за само покривало с коим
СВ<_>Ј на~ишљениЈ поступак покрити жели. У првом случају краткиј преходниј

~оЈављаЈ впечат1ренија остаје, а у другом најубиточнија следствија производи,

Јербо рађа мало~ушие и неупование на собствену снагу у прсима простог вој
ника. Су1:РаШЊИЈ одлазак као неко потврђење .залежена подозренија показrесе,
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~ато и н~Јприродние следство за собом вуче т.Је. униние Србског воинства, јер
Је _свакиЈ пом~слити могао, да се ондје добром концу ние надати, гди се саме
наЈхрабрие ВОЈВОде предају или и саме издаице јесу. А као што повестници го
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имати, кад су већ и на Косово изишли; да како би иначе време и час издаје,
договарања Лазарева и слабу страну његовог табора Мурад могао дознати, ако

се дело с успехом свршити жели. Видимо дакле да су договори и на Косову
трајати морали, но јели смео Вук ма ком то писмено вручити? Зар се и он ние
издаје бојати морао? Но он је поверени~а свог поклони и обећањем са свим
на своју страну придобио, зар дакле и поl сумњатисе може да овај тајник, или
пријатељу нешто о своиој будућој слави и срећи овим или оним начином барем
(ако не одкрити) наговестити могао ние? еле нам известо бити може, да је Милош
проклету намеру отровника овог знао, зато је и одговорио Кнезу: ,,Хвала ти на
дару, а не хвала на здравици, ја невера никада био нисам, невера ти уз колено

седи, испод скута пије рујно вино; сутра ће нам видов данак бити, видећемо које
вера, коли је невера". Зар дакле и другим пријатељима Милошевим Вукова намера
позната бити није могла? Но будући да се јавно то потврдити и осведочити ние

могло, зато су морали и ћутити, а сувише милост коју је код Кнеза имао, бранила
га је од јавни и потајни оговарања и умишленија против његова лица. Шта су
дакле друго и војводе и војска чинити моши, него клонути духом и гледати да се

с Мурадом помире. Из овог јасно видитисе може да кривица тога, што је Србска
војска духом клонула, не на одлазак Милошев у стан Турскиј, него на предслућено
подозрение Вукове невере пада; ал нек би и то не било, опет кривица изгубљеља

битке непада н~

Милоша, него на издају Вукову. Јер клонутиј дух вшшства умео

воре почну се војводе по његовом одлазку дејствително договарати, да се пре
~аду. Неморали се дакле он из тог призренија и окривити? Ил кад се Кнезу
Јавити ние хотео, или смео, зашто бар когагод у стану за собом неостави, кои

ни за убитачно непроглашуемо.

би док се он у_ Турском. табору бавио, поступак другој војсци изјаснио,и њу о
ли, морали су сад у .очевидну известност обратити, а зар је и Вук пропустити

мог.ао и смео, да своЈе собствено нечастие покрие, како сву троицу у стан Тур

скиЈ итеће опази, Кнеза и Војводе о делу њиовом не известити, и како овим

тако и целој војсци, чрез уводе своје њега тако протолковати, како је оно план;
његовом сходно било. И заиста ни из каквог другог основа закључити не
можемо, зашто је дух војске клонуо, и она се узбунила; него јединствено кад
ово положение поставимо. Можели дакле сад Милош без сваке кривице остати,

можели се сад дело његово за полезно Србии прогласити?!
Да се поражение војске ј~динствено из одлазка Милошева изјаснити мора,
никако допуст1:ти неможемо; Јер и то приметити морамо, будући да наравно

течение вештиЈ тако са собом носи, да Вук умисла свог ние баш тако у тајности

задржа~ могао, да се не би о његовој намери ако не јавно и основано, а оно
поне таЈно и сумнително казивало и слушало: Вук сам собом ние се могао с

Мурадом разговарати, морао је дакле имати повереника, посредством ког је
договоре водио. Договори ови ил су писмени или устмени морали бити: писмено

тежко; јер се о~ морао је бојати, да се како писмоноша неухвати, и онда би се
цела_ његова таЈна одкрила, дакле пре помислити можемо да су се устмено до
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Добро, добро зашто он као један од првих војвода, није у стану свом остао,
да у случају ако би Вук намеру своју у дело привести хотео, ово као војвода и
зет Кнежев важностћу своиом црно ово дело предупреди, и у дејствие привести
не допусти? Он кој је известно знао да ће Вук издати Цара свог и отечество
двогубо греши, што се у тај пар уклања, и њему слободне руке оставља!
Милош кад је после Кнежева укора у свој чадор дошао, и за њим његова
два побратима Топлица и Косанчић, кажу нам народње песме, загрли се с њима,

и сва се троица ситии наплачу. Шта је дакле овакаве јунаке на плач натерати

могло, него живот представление беде и зла у кое је отечество бачено. Силниј
дух сузама лице свое онда роси, кад види да сук помоћи сва средства сујетна!
- Њима је свој троl ици црна Вукова намера, (ако не пре) сад сасвим известном
постати морала: Па шта да раде? код Кнеза да га туже? Та Кнез је уво свое
већ Вуку приклонио, сњима дакле веровати неће, а јошт ктоме и њи саме за

издаице држи: Међу војском да остану? Та ниели обличење Кнежево већ сваком
познато бити морало, и нећел свакиј сад на њи (бар) подозревати,• ал нек и то
не би било, та ниели онај казао да на њих подозрева, кои је њима власти њиове
вручавао, зар дакле нису се они морали бринути да поверение његово опет на

ново добију, а да поверение у Кнеза добију, морају себе оправдати, другим чим
то извршити сад је већ доцкан, кад је непријатељ за вратом, него делом каковим

говарали. Писмено из тог·узрока бити ние могло, јер су они договоре морали
По сведочби наши народњи песама била су 1т ова два војводе, као проглашени пријатељи

Сведочн разговор његов с два своја побратима у очн оног жалостног и грозног дана.
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у стан Турскиј путујуh, од стража Србски спажен бити, или и сам другом свом

је Кнез великим духом своимподићи и на ново оживити. Нисули сви, заборавивши
и Милоша и Вука, громогласно повикали: вооружајтесеt И так.о дело Милошево
ако нећемо за полезно Србии узети, то опет треба до (sic t) праведни будемо, и да

намери његовој уверио; Јер и Кнез и сва војска сумњу коју су подозрением има

[57]

Мирослав Јовановић, Један заборављени меЬаш ...

Милошеви, у издаи облагани.

[60]
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њима управление полкова своиј поверити могао, Он иј затворити ние могао,

ведањем, овој сумњи нашој веће основание придају." Кои незна да су ово нај
пристрастнија створења, која су и кад под сунцем дисала! Пристрастност ова

што јавни доказателства ние се показати могло; а они сами под своевољном

њиова, прин~ ђава" нас, баш противно оном веровати, што и како они говоре,

стражом у стану да остану, натраг за леђи Кнежеви, били то допустити им

она је подбодац била, кои је њи навео, дело Милошево онако описати, како

се могло: делати дакле морасе, да се са старим поуздањем на њиl
ослони.
На то дело казали смо да таково мора бити, кое је кадро поверение повра

оно, у мањој слави и величију, на позорницу света, појавити се. Будући пак да
нас ово у сумњу баца, закључујемо, да су они (као може бити и сви у ондашњем

тити. питање је дакле овде шта они морају радити? Кнеза или кога од своиј
дирати им већ ние слободно, дакле спада на непријатеља, да се с њим по

времену) дело Милошево, под чадором Цару утробу разпорити, за славние и
веће држали, нежели на боишту но из тог призренија, што би одвећ срамно и
безчестно за Турке било, претајали. Рањеном војнику приступ себи дозволити,
јест знак великодушија, а оружаном, пре почете борбе, неразсудности. А да би

кое би кадро било поверение старо повратити; Јер без тога како би Лазар
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словати мора. Дело то мора бити таково, кое ће Лазара о верности њиовој
уверити, а свако таково дело непријатељу мора шкодљиво бити, шта су дакле

великиј Султан и Падиша о предаи каурина порадоваосе, неможе њиова гордост

тели, не би могли Турцима прећи. Овако се nоверение старо могло повра

јунак мислио и чинио небринући се за нас, као што и ми данас чинимо онако,

тити, овако се с полцима себи повереним на Турке сложно ударити могло.

као што добри и разумни људи кажу, и оно за добро и благородно држимо и

онако великом Цару усред онолике војске, међ толиким Везирима и Пашама,
нож у утробу забости, пада на ма на комаде изсечен био не би, но јошт он

толике Паше и Везире изсе1 као."* Ако ово допустимо, бићемо принуђени до

почитуемо, што нашег времена и века дух за добро и благородно држи и почиту
је, небринући се шта ће и како ће потамни родови и векови о нашим мислима

и дел'ма судити. Што је дакле у оно време, и по мненију ондашњег света, добро
и велико било, коим правом да ми исто по нашим о добром и великом поња

нина отечества свог, кои без сваког права, без сваког милосердија и

тијама судимо и претресамо? Ми да праведни спрам овог јунака будемо, овако

отечество његово, и род Христианскиј дави и мори. Као крвожедниј папа

би судити имали: Милош је дело учинио, које у нашем

етник заслужује он смрт, и ту нек испије, јошт то и правда Божија тако изи
скује. Кое он? одкуда је дошао? Шта ради? све ове мисли вриле су у забу
њеној глави, горко уцвељеног овог јунака, и ови важни основи њега у наме

пушта, а које је

рењу подкрепе и ко испунењу побуде.

јединствено времену приписати треба. А ниели Милоша и Владатељ његов с

Ни су редки догађаи у сбитијама оног временог простора, кое нам пове

14.

19.

веку правда недо

столетне, по обштем мненију, за велико и добро држало,

зато и славило. Кои по законима, кое су обшта мненија и обичај осветили, живи

и дела, негреши, ма они проl тив нравствености и правде како воевали: грех
оном речију: 'моz верноz војводе' оправдао, и тим љагу убијства уклонио; он
као владетељ био је и судија свог подајника. Дух дакле времена, мисљ обшта

ствама владатеља силна и славна бивала, с престанком његовим, престајала је

о добром и благородном, и света намера с Мурадом сва зла, која свет тару

и слава и сила њиова. Зар би се посумњати смели, да ово ратном овом војводи,

искоренити правдају дело великог витеза овог, и њега у число највећи, најнеу
страшимии јунака повестнице свију народа постављају: Он у турке језди, ал се
у снагу своју узда, и зато говори: ,,ако мени Бог и срећа даде, те се здраво ја
натраг повратим" видимо дакле, да се он повратку нада, и да он пред собом
очевидне смрти негледи**.. Он, као стариј ратник много је пута с Турци се мје

добро познато ние било? Зар допустити неможемо, да је помишљај овај ласка
телниј, 'ако Мурада убиеш сломићеш силу Турску, и они ће онда лако моћи
побиени бити' образу намере његове прелстителне полезности и услужности,
тако добра дела и заслуге спрам отечества учертати могао? камо и гди је
тај кои само отровом неверства не дише, кои у тако важан и судбен час,

ладнимl разума основима буктајућиј пламен отечествољубием разпаљеног срца,
угушити би могао! Зар да будућој дужности удовлетвори могао би сувим очима,

рио, а сви ЗОО.ООО у једанпут немогу на њега напасти, ал нек и нападну, и нек

погине, он собствениј живот за спасение човечества жертвуе, и пада као бодриј
воин Христов, и заштититељ права удрученог Христианства. Сонмиште стараца

и каменим срцем, тако свирепа, крволочна угњетача на срамоту човечества

Славлење дела овог обштествено, може нам ту сумњу потврдити. А шта hезначити оне Лазареве

жива, здрава, цветајућа гледати и трпити? та нисам тврдо сигурам да и да

речи: ,,кад само видим смрт непријатеља мог, од руке мог верно'i војводе." 1

нашњим даном, у овом веку разума и закона, таковог разоритеља човечества

и његови права, с овог света смаћи, много нежно и чувствително срце допустило

**

Може ли се приповедање њиово с разумом сложити, о том неhемо ништа r:оворити. Посрhући

не би, а камоли у оно време нереда и насиља. То је тврда истина, да што је
данас неправо, и Богу неугодно, то је тако исто и у оно време било. Но јесули
у оно време, људи и свет, овакова поњатија о праву и добру имали, какова ми

***

Цароставник, Бранковиli, и Мавроурбин говоре да је Милош итеhи из чадора Царева на комаде
изсечен био. Но то мнение њиово, невиди нам се слагаm с јуначством ова сва три војводе. Милан

данас имамо? Чини ми се као да и самии Турски повестници, са своим припо-
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пустити и то, да је Милош чинио онако као што је свакиј, његовог доба врстниј

у стан Турскиј отићи и Мурада по обећању распорити.

стница представља, да су царства и државе личном храбростhу и преимуште
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допустити, а може бити и политика, јошт мање, да би се каурин усудити смео

Из наведеног зар ние очевидно, да Милошу другог спасенија ние било, него

данас 1 19. веку сматрамо. Он је за цело пред очима имао крвника и душма
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he

чинити и за избор имати могли него да у стан оду и непријатељу квар учине.
Но тај квар мора бити делма овакови Војвода саобразан, ког је дакле другог
и постићи морао, него оног кои ће делу њиовом славу дати, а тај је био
Мурад. Мурад је дакле, и из тог само призренија, морао свадњу Вукову и
Милошеву главом платити. Мурада убити, значи осведочити да га као не
пријатеља сматра; Мурада убити, значи предупредити, да после и ако би хо

Распорење Мурадово ние Милош сматрао са оног гледишта, с ког ми

[62]
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од тежки рана јунак, да Цара у среди трабанта његови убие, јест само случај.

и Топлица чекали су н,ега пред чадором.!

****

Следователно не греши против дужности спрам себе самог.1

[66]
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Годишњак за друштвену историју ЈЈ/2,1995.

Јудејски одобрава предложење Јудитино, да Олофрена смакне; Сенат Римскиј
Сцеволино да Порзену убие; 1 а незовели он Брута и Касиа, убијце Цесарове,
одмаститељима изгубљене слободе; Хереа, убијцу Калигулина, ниели и сам

Аврелие у число онакови Хероја поставио, преко кои Богови, насилие над љу
дима своим каштиrују; нисули Грци Тимолеона и Трасибула божественима
честма почтили; нисули Херкулу олтар дигли, и њега у ред Богова метли?

Зар овог једног само да неблагородниј језик похули! чувствителниј онај

Немачки певац Шилер на једном месту говори: ,,Од многог времена дивисе оној
lllпартанској матери, која је свог рођеног сина, с битке побјегшег, с негодова
нием од себе отурила, и поитала у храм, да се за оне, кои су пали, помоли. К

таквој сили духа uеможесе ~ийiасшие рода човеческо'i желиши. Нежна мати јест
далеко лепше јавление у моралном свету, него оно јуначко коситерско створе
ње, кое јестествено осећање одриче, да будућој дужности удовлетвори. Колико

је лепше позорие дао свирепиј воин Кориолан у стану свом пред Римом, кад
је освету и победу жертвовао, што сузе материне тећи ние гледати могао." А
ми говоримо: далеко лепше позорие представља, чувствителна срца топлом су

[68]

зом, која спомену

I

великог овог јунака тече, орошено око, него суровиј суд

окамењена духа, кои непазећи на крвна дела и на толике сузе удружена

човечества• довољно одважности има јунака овог и дјело његово осудити.
Испитавши дело великог овог витеза по законма права народа и етике с

једне, а по непреодољеним уставима психическим, и обштем мњенију и духу
времена, у ком је дејствовано, с друге стране, види нам се, као да ова оним
предходити морају, кое и нас приморава, из смотренија тог, следујуће крајње
изречение извести:

[69]

Будући да у дела Милоша Обилића на пољу Косову 15 Јуниа 1389. учиње
ног спор/ ном вопросу, јели славние и благородние да он Цара Мурада под чадо
ром пори као што Србљи, или на боишту као што Турци приповедају, по за
конима права народа, етике, психологие, и по обштевладају!шм у време догађаја

тог, мненијама, о добром и благодарном, и испитаном, из узрока, што су об
стојателствама окресностиј, и поњатија оног доба и века, права народа и закона

Мирослав Јовановић, Један заборављенu међаш...

259

воинствено и сад, а тако је и онда било. Али разсмотравајући, с коликим на

преrама и опасностима распорење Мурадово морало је сојужено бити, кое нам
се и на првиј миг пред очи представљају много теже и веће под чадором, неголи
на боишту; то, из тог повода, сојузивши га с мало више изложеним, торжествено
проглашуемо: да је дело Милоша Обилића онако, као што га до данас народ
веруе и повјестници Србскии казују, далако славние од оног како га Турскии

описују, и да Милош Обилић, као правиј јунак, а не као подмуклиј убијца Му
раду утробу пори, и ногом му за врат стаје. Ако би нам се пак допустило да
дјело ово од намере разставимо; и њега по себи самом, а јунака опет сама по
себи премотримо, одважно рећи и пресудити смемо: да је Милош Обилић она

ковиј јунак, ког тисућелетија једва по једног рађају, кои пун љубови, спрам
отечества, човечества, и науке Христове, највећег њина врага и угњетача, у
сред његова стана, у пркос ЗОО.ООО обранитеља, мори. Чувствителне душе и срца

/ кадре ће бити благородност намере његове чувствовати, и ова намера опраће
и љагу злости с дела, чим оно

ступити буде. А хоћел и благородние

- сваком нека свое собствено чувствование

пресуди.

Ако нам се још дозволи да је Милош од Лазара у Турскиј табор послан,
и то с тим налогом да Мурада убие• онда смело и без сваког оклевања испо
ведити и проrластити смемо, да је Милош славно и велико, тим пак истим и
благородно, дело учинио, што је Мураду под собственим, чадором, усред
рођеног стана нож у утробу забо, па тако и себи и роду образ осветлао, и за
служио да му се име, с оним поносом, с коим се најхрабриег и најславниег пра
деда потомак дичи, спомиње, по усти рода, као редко, славно, и благородно

разноси, и спомену његовом свако честито срце благодарностhу и благословом

запламти, а пепелу врела суза

I

из пријателска ока кане, и крепка мишца бо

корове ружа и смиља, у гроб, кои му јуначке кости крие, пресађуе, и њи од
мраза столетија чува и неrуе! [...]"

нравствености правиј образ и чиста светслост скривена, као што обично у вре
мена, кад право силниег влада, бива, обшта мненија и право и закон говорила,

пресуђrемо дело реченог јунака по свом сбитију као што га Србљи казују за

[70]

непови но, следователно за незло, незаслужено осуђења, будући да неrреши

против обште уведеног и набљудаваноr рада, непријатеља убити допушта право

*

Мурад је цијелог свог вјека војевао, час у Европи, час у Азии, његовим ненаситимим славо - и
властољубием многи су Књазеви своиј земаља, државе свое самосталности гра!)ани своиј слобо•
да, а Христианство мира и покоја лишено. Грчка је крваве жертве приносити морала; Бугарска
је већ на свим пропала; Србиа удар прима. Зар да овај свирепиј турчин чашу смртну од руке
Милоша испио ние, и кои час дуже, тињао би жижак малаксавајуће власти Србске! Бугарска је
њој казала, чему се она, за себе, од тако безчовечна и бездушна ждера надати има. Смрт је његова
потоке суза и крви, љуте јаде, туге и невоље, и јошт коекакови безчисле11и зала у Србии)

(69]

уштедила. Босна сеза садјоштјуначком десницом Обилићевом спасава, Херцеговина, Албаниа,
и све оближње земље не би овом ненаситимом зверу крвави уста зајазити могле. Он би вјеран
тексту оном, ког говори кад се Оркановим мачем опасуе, и запад протресао. Но смрт је само

његова намјере ове осуетила. Војска је кое смрћу његовом, кое иrrетом Косовског поља поре

мећена и сбуњена била, и Бајазит у најмутние време на кормило владенија доспевши, морао је
мало прибрати се, и снагу своју у внутрености утврдити. - Но погрешке Христиана заслуживала
су каштигу, а та је њи, ако мало и доцние, олет постигла.
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светлие синути, и частие на позориште света

Дуфресне у Глави

V. с 2.

стр.

65.

а по њему и наш Пречест: Раић у Књ.

VIII.

гл.

5.

с

20.

стр.

66.

Части вторе овако говори: ,Лазар несмејуhи јавно сразити се с Мурадом, прибегне к хитрости,
он сиречједног од своиј велможа научи, да под видом издаје Мураду под чадор оде, и њега ножем
из потаје убие.
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