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је аристократија опстала у континуитету до 20. века, њен случај је посебан и 
донекле атипичан за то подручје. Др Радулесцу је изложио резултате генеа
лошких истраживања и истакао да је положај румунске аристократије у друштву 

био одређен само пореклом од познатих бојарских породица, и да није имао 
правну основу, док их је начин живота одвајао од осталих слојева друштва. 

Проф. др Фикрет Аденир са Универзитета у Бохуму говорио је о теми 
Немуслиманске елише у Осмаnском царсшву. То је било једино излагање у којем 
се предавач осврнуо на време од 16. века, будући да је Османско царство била 
једина балканска држава која је у том раздобљу имала континуитет од средњег 
века до модерног доба. Предмет тог излагања је донекле специфичан, јер го
вори о елитама које су имале верско и национално обележје у вишенационалној 
држави, при чему је заједнички именитељ неприпадање владајућој групацији, 
која у овом случају има верско обележје. У центру пажње тог излагања, 
међутим, нашла се отоманска државна идеја: у стварању тзв. немуслиманских 
елита предавач је покушао да објасни неуспех те идеје и пропаст Отоманског 
царства. 

На крају би требало поменути три излањгања која носе донекле посебно 
обележје. Проф. др Ненад Закошек из Загреба (Промен,а елиша у Хрвашској 
1989-1995), Зузана Фингер са Слободног универзитета у Берлину (Сшварање 
1юви.х елшиа у йосiисоцијалисшичкој Албанији) и др Seymen Atasoy са Универ
зитета у Анкари (Елише у Кемалисшичкој рейублици) фокусирали су своја 
излагања на сам процес стварања елита, а не на њихово обележје. ,,Производ

ња" елита коју је дириговала држава, какав је био случај у држави Кемала Ата
турка (Atasoy), посредством владајуће партије као једини могућ приступ у редове 
елите у случају савремене Хрватске (Закошек) и систем патронаже и клијен
телизма у данашњој Албанији у условима постојања две супротстављене поли
тичке странке (Фингер), представљају три различита начина стварања елита на 
простору Балкана. 

Сви поменути реферати, расправа после сваког предавања и завршна реч 
организатора скупа (проф. Сундхаузена и проф. Хепкена) пружили су целовит 
увид у ту богату проблематику и отворили многа нова питања која тек треба 
истраживати. Међу учесницима скупа су недостајали они из Словеније, Босне 
и Херцеговине и Македоније, који би, верујемо, износећи занимљиву пробле
матику о елитама са тих простора, допринели већ успешном раду научног скупа. 

Ранка Гашиh 

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS 

М. Блаrојевић, Државна управа у 
српским средњовековним земљама, 

Београд 1997, 336. 

Недавно се у издању Службеног листа СРЈ појавила монографија~- Бла
гојевића о државној управи у српским земљама током ср~д~е~ века. Рад ~е плод 
дугогодишњих истраживања и потиче из пера аутора, КОЈИ Је Један од наЈбољих 
познавалаца привреде и друштвене структуре српског средњов~ковног друштва. 

Српска медиевистика је дуго чекала књигу !акве садржине, Јер по~е дела Т. 
Тарановског о праву у држави Немањића ниЈе било монографиЈе коЈа би се ба
вила том проблематиком. За схватање функционисања средњовек?вног српског 

друштва свакако је веома важно познава~е делова~а државе, КОЈе се огледа У 
управном систему који та држава организуЈе. Књига Је подељена у пет одеља~а 
који се надовезују један на други, али чине и добро уко~онов~не целине. I 
Најсшарија звања и шишуле (5-56); II Владарева милосш као иравн,а р~дња 
(58-98); III Милосн,ици или извршиоци милосш~ - Executores (99-158); IV Тишуле, 
звања и н,адлежносши (159-286); V Државна уирава и одбрана земље (287-297). 
Из самих наслова одељака види се основна структура рада, а окосниц~ чине 

трећи и четврти одељак. Књига садржи и закључак, резиме на страном Језику 

и регистре. . . 
· први одељак садржи првих седам поглавља и говори о наЈстариЈиМ зва

њима и титулама које срећемо у државној управи у српским земљама. У уводу 
аутор кратко анализира проучавање државне управе у нас у последњих сто и 

више година. М. Благојевић је у развоју државне управе уочио пет етапа, а 
прва обухвата IX и Х век и о њој се најмање зна. У то време У земљи управу 
држе жупани, најстарији представници власти у Ср_ба. У_ др)ТОМ раздовљу (~
ХП век) и даље постоје жупани, али се уз њих nоЈаВЉУЈУ и сатници. На краЈу 
тог доба се као представници централне управе појављују казнаци, а нешто ка-
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сније и тепчије. Они ће до потпуног израза доћи у XIII и првој половини XIV 
века. Казнац је прикупљао владареве или државне приходе. Они постоје и у 
Србији и у Босни, а број "главних" казнаца зависи од степена централизације 
(у Босни 1357. постоје казнац од Босне и казнац од Усоре), али је само један 
могао носити титулу великог казнаца, у служби владара целе земље. Казнац јс 

заузимао прво место у управи. После њих долазе тепчије, које су водиле рачуна 

о владаревом или државном земљишном фонду. Слуге и ставилци припадају 

најповерљивијим људима владара на двору, из најугледнијих породица. У држав
ној управи су присутни не због редовних компетенција већ као великаши са 
снажним утицајем. На крају ту су и жупани и кнезови, који су укључени у рад 
управе у унутрашњости земље. До XI века титула жупана је постала наследна 
у једној породици, а жупани припадају кругу велике властеле. Постоје и жупани 
који нису принчевског порекла и чија су моh и утицај далеко мањи. Титулу 
кнеза су носили удеони кнежеви, а у време Царства се обнавља титула великог 

кнеза, коју су носили Братко, Војислав Војиновиh и кнез Лазар. Требало би 
истаћи да је М. Благојевић детаљно анализирао сваког појединачног носиоца 
одређене титуле, од првих до последњих помена у изворима. 

У другом одељку разматра се владарева милост као правна радња. Српски 
владар у виду милости даје трговачке повластице, имунитетна права, поседе. 
Милост се даје најпре црквама, па властели, а потом осталима. Заузврат вла
стела свом владару дугује "верно" или "правоверно поработаније", пре свега 
војну службу. Властелин који извршава своје обавезе заслужује владареву ми
лост и љубав. Давање поседа у баштину је незамисливо без владареве "милости". 
Владари су стварали милост и црквеним институцијама када је требало пот
врдити стечене поседе или права или дати нове. У Душановом законику се та

коlје говори о царевој милости која се не оспорава. 

Када владар учини милост, она се спроводила у живот преко милосника 
или извршиоца милости. Владаревим милосником се називала особа која је на
јуспешније могла да обави неки посао уместо владара. Такав је, на пример, био 
кнез Бисте кога Стефан Дечански шаље у Дубровник као милосника "куће кра
љеве", који иначе брине о краљевим приходима и расходима. Постојали су и 
црквени милосници којима цркве и манастири шаљу своје осиромашене људе 
да их материјално оспособе за обавезе према манастиру. Извршиоци владареве 
милости на повељама из доба Царства су увек личности које могу најбоље да 

спроведу у дело владареву милост. На повељи Дубровчанима, о царини на Тре
бињу, милосник је протовестијар Никола Бућа, јер су царине у непосредној на
длежности протоnестијара и он најбоље може да спроведе владареву милост. 
Милосници су одређивани према томе колико су могли да утичу на извршење 
цареве милости. У време цара Душана милосници су представници централне 
управе, а за цара Уроша најмоћнија властела, а код краља вукашина се и пред
ставници локалне управе постављају за милоснике. Улога милосника се није 

променила ни у доба обласних господара. У босанским повељама после 1354. 
ср_ећу се ручници који спроводе у дело владареву вољу, они су утицали на појаву 
више милосника на повељама српских обласних господара које су издавали Ду
бровчани. Угледали су се на рад канцеларије новог краља Срба. М. Благојевиh 
је на крају одељка подробно дипломатички анализирао повељу и дошао до зак
ључка да милосник није могао бити и сведок и да "милосници у повељи пред-
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стављају посебну формулу у којој се наводе имена заштитника и извршиоца 

одређене правне радње". 

Четврти одељак монографије бави се титулама, звањима и надлежностима 

извршилаца владареве милости. Као извршиоци те милости синови владара јав
љају се само у једном случају, када Вук Бранковић ослобађа Хиландар турског 
данка. Од цара Уроша као милосници појављује се најмоћнија властела (кнез 
Војислав и ставилац Лазар). Логотети су били милосници на повељама датим 
црквим, јер је у њиховој надлежности било старање о поштовању "старих" за
кона, а и право да "обладају" црквама. Обласни господари нису уводили титулу 
логотета у своје канцеларије, а у Босни логотет није имао "логотетство велико" 
и друге функције као у Србији због неједнаке снаге централне власти. Служба 
великог логотета је уведена само у држави кнеза Лазара. То право извире из 
Лазаревог утицаја на српску цркву, а ко има великог логотета, има право да 
"облада" црквама, а за то је била неопходна сагласност патријарха и српске 
цркве. Логотетство велико је опстало све до пропасти Деспотовине. 

Титула протовестијара је уведена под утицајем Византије, а у централну 
управу ово звање је уведено после проглашења Царства, а у Босни после 1377. 
Надлежности протовестијара су најтешње повезане са воlјењем државних фи
нансија. Протовестијари српских царева су били Которани. То су увек повер
љиве особе и владареви поданици. Ризничар чува и рукује имовином, а прото
вестиј ар води фискалну политику. Он се брине и о царинама, зато је у 
одређеним случајевима могао бити милосник. На почетку XIV века у повељама 
се сусрећемо са челницима, чије достојанство је било ниже од казнаца и тепчије. 
Било је више челника истовремено. Неки челници су у време Немањића били 
заповедници тврђава, на двору су бринули о безбедности, такође су учествовали 
у "тесању" меlја. Челнике су имали и манастири. Главног је постављао владар 
и њему припада прво место међу световњацима, а друге челнике по властелин
ству поставља игуман. Челници у име владара излазе на терен и утврђује међе, 
зато се јављају и у улози милосника. Углед им је нагло порастао после 1402. 
под угарским утицајем. Најпознатији носилац овог звања био је велики челник 

Радич Поступовић. 
Један од најважнијих представника локалне управе био је кефалија. У свој

ству милосника кефалије се први пут срећу 1366, и то прилепски кефалија Ми
лош. Постојале су "опште" и локалне, градске и "кулске" кефалије. Кефалија 
води рачуна о функционисању полицијске службе на повереном подручју, а у 
његовој надлежности су биле и тамнице. Појављује се и у улози судије за тешка 
кривична дела, надлежан је за оправку града, брине се о неповредивости зем

љишне својине. Аутор саопштава све податке који су доступни у изворима о 
појединим лицима која су носила ову титулу. После реформе државне управе 
деспота Стефана кефалије су замениле војводе, сем у области Бранковиhа. То 
је уједно почетак пете етапе у развоју државне управе, коју одликује милита
ризација. Ратно време је повећало значај заповедника крупних војних одреда -
војвода. Због тога и они почињу да се појављују на повељама као милосници. 

До краја XIV века они су у потпуности потисли жупане. Деспот Стефан је до 
1410. срушио моћ "силних" и на управу довео себи одане људе. Зато се његове 
војводе разликују од војвода обласних господара који су крупни баштиници, а 
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они су деспотови намештеници који после смењивања губе титулу. Војвода се 
налази на челу власти. 

Из сумарно представљеног садржаја ове књиге види се колики значај има 

проучавање државне управе, управо за разумевање државе и друштва у сред

њовековним српским земљама. Државна управа је непосредно утицала на 
друштво, привреду и све видове живота људи у једној државној заједници. Све 

то показује неопходност пажљивог и брижљивог проучавања државне струк

туре српских држава, што је на најбољи начин и урадио у овом раду М. Бла
гојевић. Дугогодишње проучавање друштва и државе омогућило је аутору да 
сагледа целину државне управе у средњовековним српским земљама и анали

тички образложи све њене сегменте. Монографија о државној управи представ

ља несумњиво велики допринос српској историографији и подстаћи ће даљи 

развој студија о средњем веку. 
Сини1иа Мишиh 

Владимир Кривошејев, Ваљево, 
насшанак и развој iрада, 

Центрекс-Ваљево, Ваљево 1997, 173. 

Истраживање локалне историје је у српској историографији било запо
стављено, јер је дуга борба за национално ослобођење и уједињење дала неи
сцрпно много тема из политичке и дипломатске историје, које су привлачиле 
пажњу већине историчара. Локална историја препуштана је истраживачима ама
терима који су долазили до одређених сазнања, али нису имали потребна ме
тодолошка знања да их на прави начин саопште. Интересовање за локалну исто
рију се повећало у последње три деценије, делом и под утицајем страних исто
риографија. Покренуте су бројне периодичне публикације у регионалним цен
трима и написане историје појединих градова и области (Историја Ужица I-Il, 
Шабац у прошлости I-IV ... ). Због недостатка тих великих синтеза ограничена 
је могућност да се многа питања дубље и свестраније сагледају. Осим тога, те 
историје су по правилу дела групе аутора, чији је приступ теми и начин излагања 

различит и неуједначен. 
Књига Владимира Кривошејева Ваљево, насшанак и развој zрада покушај 

је да се на основу досадашњих сазнања појасни постанак и урбани развој једног 
од најзначајнијих градских средишта у Србији. Мада аутор истиче да његов рад 
није превасходно истраживачки, већ у Предговору се сусрећемо са до сада нај
потпунијим прегледом развоја историографије у Ваљеву. Пратећи њен развој 
од пионирских покушаја у првој половини XIX века до данас, В. Кривошејев 
као основни разлог њеног заостајања за српском историографијом у целини 
уочава недостатак институција чији би примарни задатак био рад на проучавању 
локалне историје. Тај задатак су постојеће установе културе (Народни Музеј, 
Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе) могле само делимично 
да реализују у склопу својих основних делатности. О ненаучној историографији 
и појави параисториографије у истраживању прошлости Ваљева аутор је дао 
квалификовану оцену, уочивши, осим националног и идеолошко-политичког, и 

локалпатриотски императив који је снажно утицао на те појаве. 
У првој од три веће целине, насловљеној "Ваљево йре Ваљева", Кри

вошејев се укратко осврнуо на географске чиниоце који су условили да то по
дручје буде у континуитету насељено од неолитског доба. Реч је пре свега о 




