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са Запада не отму контроли. Градске власти које су биле одговорне за све недаће 
што су сналазиле гледаоце, по свему судећи, нису биле подједнако ажурне као 
државна власт. 

Summary 

Nenad Dordevic 

Cinema everyday life in Belgrade 1950 

Analyzing the work of Belgrade cinemas, movie making companies and the choice of 
films, the author portrays the most influential segment ofmass entertainment in the post war 
period. The.choice of films shows sudden growth of import of films ftom the West to the 
disadvantage of Soviet films. Growth of interest for domestic production is also noticeaЫe. 
As part of the ideological mechanism the censorship as well as reviews in the guided press 
exerted great influence on making ofthe cinema repertoire. Statistical data conceming visits 
to the cinema and visits to some films in particular help us make conclusions about changes of 
interes and taste and accordingly the influence of film on everyday life. 
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Васиљевићу 

Белешка о писцу 

Иван Семјонович Пересветов, судећи по руском језику ( са примесама 
полонизама) који пише, потиче из западних руских земаља (оних делова Литве 
које су освојили литвански феудалци). Нема сумње да потиче из добростојеће 
племићке породице. Судећи према подацима који се могу напабирчити у његовим 
текстовима, Пересветов је био професионални војник (плаћеник) и није био 
сиромашан (опремао је 6.,... 7 коња за ратне потребе). Сви саопштени ауто
биографски подаци односе се на другу четвртину XVI века. После Мохачке битке 
(1526) појавила су се два претендента на мађарску круну: трансилванијски војвода 
Јан Запоља и краљ Фердинанд I Чешки ( ожењен сестром Владислава Ј агелонца ). 
Пољски краљ Сигизмунд I званично је био неутралан, али је тајно подржавао 
Фердинанда. Пољска шљахта ( ситно племство) подржавала је Запољу. У то време 
Пересветов се, заједно са литванским одредом професионалних војника, налази у 
Запољияој служби. Турска је подржавала Запољу, па изrnеда да се управо у то 
време Пересветов упознао са туркским политичким уређењем и војном 
организацијом. Могуће је да му се тада родила мисао да употреби Мехмеда Освајача 
за приказивање лика савршеног владара. Затим је прешао на службу краљу 
Фердинанду. Не може се тачно утврдити када је Пересветов провео пет месеци 
код молдавског војводе Петра Рареша; узима се да је то било између 1532. и 1535. 
године. Поуздано је утврђено да је Персветов стигао у Русију из Литве 1537 /1538. 
године. Већ од краја XV века запажа се тежња руских земаља да се ослободе 
литванске доминације и присаједине Русији: почетком XVI века то су учиниле 
черниговско-северске земље, 1514. Смоленск; у исто време учвршћују се културне 
и економске везе Русије са украјинским и белоруским земаљама. Нема сумње да је 
Пересветова водила жеља да живи и делује у Русији. Последњи сачувани податак 
о Персветову је из 1562. године, а сачуван је у царском архиву, и тиче се, судећи по 



118 Годишњак за друштвену историју 1-2/1996. 

свему, некакве истраге или судског спора који се тицао њега и неког Петра 
Губастог. Могуће је да је Пересветов пао у царску немилост, а томе би и у прилог 
говорило и потпуно ћутање званичних докумената. Својим бројним иступима 
против велможа Пересветов је несумњиво стекао много непријатеља. 

Пересветов је саставио веhи број текстова који се у руској књижевној 
терминологији означавају као публицистика. Његови састави сачувани су у 
зборницима и то тек од двадесетих - тридесетих година ХVП века; ту су прикупљени 
сви његови књижевни и публицистички радови, и то у две редакције: у пуној или 

скраћеној верзији. Карактеристично је да се на почетку сваког зборника налази 
његова прерада руске Повести о йаду Цариiрада Нестора Искандера, па тек затим 
следе његови оригинални састави: Повест о књиiама, Повесш о Мехмед-султану, 

Прво йредсказање философа и доктора, Мала й.ослающа, Друiо йредсказање 
философа и доктора, Повесш. о цару Консшанйlину и Велика йосланица. 

Своју Велику йосланицу Пересветов је предао цару 1549. године, управо у 
време када јс почео да заседа Земски сабор, у коме су учествовали и представници 
војничког сталежа и свештенства. Тиме је означен почетак реформи. Занимљиво 
_јс да ес идеје и пројекти Алексеја Адашева (царског љубимца који је у то време 
фактички управљао државом) увелико подударају са идејама које излаже и 
образлаже Пересветов. Па ипак, већина истраживача опрезно прилази идеји да 
су његови ставови битно утицали на реформисање државног, друштвеног и 
политичког уређења. 

У време у коме живи и пише Пересветов, потреба за јачањем централне 
власти била је очигледна, али није било сагласности о начину на који би се то 
спровело. При том су разне групације у оквиру владајућег сталежа тежиле да за 
себе обезбеде максималне повластице, а све на рачун сеоског становништва, 
трговаца и занатлија. Повест о Цари'iраду и две йосланице представљају изузетно 
важне споменике који говоре о друштвено-политичким приликама у Русији 
средином XVI века. У преради Искандерове Повесши о Цариzраду Пересветов је 
поставио питања о разлозима и узроцима пропасти једне државе, и у исто време је 

на посредан начин саопштио да је у Русији неопходно спровести свеобухватне 
друштвене и политичке реформе. Искандер је само средство да се искажу сопствене 
идеје о тој теми. Позивање на грчке философе и латинске докторе, које тобоже 
цитира, креће се ка истоме циљу. Извесну улогу у формирању погледа на друштво 
код Ивана Пересветова одиграле су и идеје Лутеране реформације, које су у 
Пољској биле добро познате и широко прихваћене током четрдесетих година XVI 
века, у чему су предњачили градски патрицијат и пољско-литвански магнати. 

Персветов се у руској средини кретао у друштву Ивана Фјодорова (првог руског 
штампара), Максима Грка, вољнодумца Матеја Башкина и протопопа Јермолаја 
(Еразма) који је, приближно у исто време када и Пересветов, понудио цару свој 
пројекат финансијских реформи. То значи да се кретао у кругу најзначајнијих 
мислилаца свога времена, који су сви схватили неминовност промена и у својим 

теоријским размишљањима покушавали да пронађу што боља решења. 
Заступајући идеју централне власти, Пересветов оштро критикује "боља реку 

управу" у време малолетности Ивана Грозног, која се одликовала самовољом која 
је довела земљу на руб пропасти. Када у Великој йосланици описује византијске 
велможе, Пересветов заправо говори о Ивану Грозном и његовом окружењу. у 
Повести о књиzама која је наставак његове обраде Повесши о Цариграду, 
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Пересветов поставља питање о узроцима "Божијег гнева" који се обрушио на 
Цариград, и о поробљавању јужних Словена. Одговор на оба питања проналази у 
нарушавању општих принципа хришћанског живота, па с тим у вези слободно 
цитира и парафразира божје заповести: не лажи, не кради, поштуј оца и мајку, не 
сведочи лажно (ЗаконипоновљениV, 16-21, Излазак ХУ, 12-17, ЛукаХVШ,20). 
у скоро свим својим текстовима Пересветов говори о неправичном суду, о 

подмитљивим судијама, о лажном оптуживању имућних људи да би им се отела 
имовина - то су реалне слике догађаја који су се збивали у време малолетства 
Ивана Грозног, о чему је и сам цар отворено говорио на Сабору 1549. године. 
Кроз уста војводе Петра, Пересветов упозорава да судбина Византије може 
задесити и Русију, уколико се не ослободи истих онаквих порока и у свом социјално
политичком уређењу. Под "правдом" Пересветов подразумева државно уређење 
засновно на владавини права и правичности. Он види Русију као централизовану 
монархију утемљену на начелима законитости која одговарају интересима 
племства. Војвода Петар изговара апологију страшном и мудром цару. Реор
ганизација централне и локалне управе подразумева увођење професионалних 
чиновника. Као искусан професионални војник, Персветов излаже и пројект војних 
реформи. Све до средине XVI века, локални кнежеви подизали су своје, практи'-mо 
приватне војске, које су стављали на располагање великом кнезу, односно цару. 

Такве војске су се попуњавале по систему милиције. Главни недостатак таквих 
војних одреда били су неуједначена обученост, шаренило опреме, а и састав 
јединица - у њих су били регрутовани неслободни људи, који су користили сваку 
прилику да побегну. И сам цар је увиђао недостатке такве војне организације, па 
се средином XVI века приступило формирању новог типа војске која he одгирати 
оr1лучујуhу улогу у учвршћивању самодржавља -то је била професионална стајаћа 
војска, опремљена ватреним оружјем (што раније није био случај), која је из 
државне благајне примала плату. Персветов сматра да војска треба да буде 
састављена од слободних људи, а појединце треба награђивати према њиховим 
заслугама и залагању, а не према пореклу или богатству. Пересветов се може 
посматрати и као војни теоретичар који истиче значај и важност војне обуке зарад 
подизања бојне спремности, а добро обучена војска мора бити и дисциплинована. 
Посматрајући спољнополитичке прилике у руском окружењу, Пересветов говори 
о потреби организовања сталних стражарских пунктова који би штитили јужне 
границе од напада кримских Татара, који су често организовали пљачкаше походе 
на руске земље; у таквом једном нападу (1571) спаљена је и Москва. Пересветов 
излаже и своје планове који се тичу реформе судства; први захтев Јесте ко
дификација закона и увођења институције царксих (правих) судија, које су такође 
државни чиновници и распоређују се из једног центра. Предвиђа и да судије добијају 
годишњу плату, а судске таксе треба да се сливају у државну благајну. Сваки кривац 
треба да буде кажњен, без обзира на порекло и ранг, и то управо зато да би се 
убудуће спречио злочин. Прелдаже и да се за судије које примају мито и неправедно 
пресуђују уведе смртна казна. У Законику који је донет 1550. године, смртна казна 
јс предвиђена само за разбојништво и крађу, а не и за припаднике државне 
администрације који се огрешују о закон. Пересветов је строг и суров, сматрајући 
r1a је то један од начина да се утврди централна власт. Што се спољнополитичких 
пи~ања тиче, за Персветова постоји само једно- источно; односи Русије и западне 
Европе нису предмет његових размишљања. Главни проблем су казански Татари 
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који су контролисали Поволожје, и тако ометали контакте Русије са Истоком; 
реформа војске је омогућила да се предузму одлучујући кораци у том правцу. 
Пересветов је, узгред, предлагао и да се престоница пресели у Нижњи Новгород 
(на ушћу Оке у Волгу),јер се у време похода 1545, 1547, 1550. године војска управо 
ту окупљала. Он предлаже и начин тзв. активне одбране на јужним границама, 
који би се састојао од утврђене војне границе, са посебно организованим војним 
оредима. Да ли под утицајем његових предлога или не, тек такав систем одбране 
јужних граница био је организован после освајања Казана. Социјални погледи 
Пересветова тичу се првенствено заштите интереса ситног племства. Он иступа 
против сваког ограничавања слободе и говори о томе да ропство није у складу са 

хришћанским учењем. Онај ко претвара слободног човека у роба, тај убија своју 
душу и препушта се ђаволу. Нема сумње да су му биле познате извесне идеје које 
се појављују у Русији већ крајем XV века, а које образлажу потребу слободе 
личности. За нас је посебно занимљив и његов однос према јужним Словенима; 
сматра да су Турци божја казна за тешке преступе. Словени немају снаге да се 
сами ослободе, па зато велике наде полажу у помоћ Русије, која је једина слободна 
православна држава. Од средине XVI века интензивирају се путовања српских, 
бугарских и грчких монаха у Русију ради скупљања милостиње. 

Срдина XVI века је време успона и развоја реформистичких идеја и политичке 
мисли у Русији. Основа државног устројства треба да буде правда, коју Пересветов 
схвата као свеукупност друштвених промена које имају за циљ да створе савршен 
државни поредак у коме ће што је највише могуће бити остварени захтеви свих 
слојева племићког сталежа. 
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Иван Пересвешов 

Велика посланица цару Ивану IV 
Васиљевићу 

Мудрост грчких философа и латинских доктора и Петра, влашког војводе. 
Из многих сам краљевстава ја - Иван, Семјонов син, Пересветов, благоверноме 
цару и великом кнезу Ивану Васиљевићу све Русије, донео ове речи и саставе 

посвећене царевању. 
Свако с Божијом помоћи, може да зна, да када нестане царева урођена 

ратничка м;.дрост и обузме га велика кроткост - да се то догодило _захваљујући 
сплеткама његових непријатеља; цар неће размишљати ни о ВОЈСЦИ, нити о 
управљању својим царством, него ће се веселити заједно са о~а који му срце 

опчињавају чарањем и многобројним обманама. И тако ће своЈе ратнике в~ома 
ожалостити, и на царство ће своје навући велике и неумољиве несреће коЈе ће 
настати од велможа његових. И ништа му неће бити драго, никаква ратничка 

врлина, нити живот тога царства. Или, ако неки од мудрих ратника или његова 

урођена царска мудрост буду покушавали да допру до њега - неће их уопште 
ценити. 

Петар, влашки војвода, рече овако: ,,Уколико неко жели да сазна шт<?год о 

царском познавању ратничких вештина и о правилима царског живота, таЈ нека 

прочита о коначном поробљавању Грка, и нека себе не штеди ни ~ чему - па ће 
тамо пронаћи Божију помоћ. Бог не помаже лењима, него онима к~ЈИ раде и Бога 
позивају у помоћ, и онима који воле правду и праведно суде. Правда Је Богу радост 

срца, а цару- велика мудрост." . 
1 

• 

Да ли си, господару, запазио Петра, влашког воЈводу? Он Је, господару, много 
добра желео теби и царству твоме. И зато сам ја, господару, када сам чуо ове 
његове речи, њих преписао и донео сам их теби - господару, а све теби служећи. И 

како се теби, господару, допада ово моје служење, служење мене - роба твога? 
И овако говори Петар, влашки војвода: ,,Грци су се полењили да се, за ве~у 

хришћанску, чврсто супротставе невернима, па су зато сада присиљени да чуваЈу 

муслиманску веру од напада. Турски цар Грци~а и Србима отима ~едмоrодишН:у 
децу и даје их на војну обуку, и преводи их у СВОЈУ веру; а они, растаЈући се од своЈе 
деце горко плачу, али не могу себи да помогну." 

Господару благоверном цару и великом кнезу целе Русије Ивану Васиљ~вићу 

_ до земље се клања роб твој, господарев, дошљак из Литве, Ивашко, Сем1онов 
син, Пересветов. И донео сам ти, господару, изреке из многих краљевстава, и од 

1 Војвода Петар IV Рареш владао је Молдавијом у два наврата: 1527-1538 и 1541-1546. године. 
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Петра, влашког војводе, и документе о твоме царству. Господару, те изреке и 
документи остављени су у твој ој ризници, и наредио си да ја, роб твој, за те изреке 
и документе будем богато награђен. А оне изреке и документи, господару, још и 
до сада нису стигли до тебе. Зато су, господару, пред тобом копије, а твоји папири 
код мене, због служења мога. 

Господару! У оним су се краљевствима мудраци, грчки философи и латински 
доктори, веома дивили твојој царској предодређености, и небеском знамењу, и 
прославили, и рекли о оним мислима: ,,Онаквом цару-ратнику, у коме је Бог дао 

мудрост, приличи да такве изреке златом испише и држи при себи много година; а 
после себе да другоме цару остави те папире и своју царску славу." А ја сам, 

господару, те изреке и списе набавио у краљевствима, од мудрих људи. Како ти се, 

господару, допада моје служење, мене - роба твога? 

Ја сам, господару, са овим сrш:сима допутовао из Литве - има да је томе минуло 
већ једанаест година - све служећи теби, благоверноме господару, великоме 
право верноме цару, сећајући се својих предака и прадедова, који су верно служили 
господарима, руским великим кнежевима-твојим прецима: Пересвет и Ослабља, 

монах и схимник, са благословом Сергија чудотворца на месту Донске битке, при 
великом кнезу Димитрију Ивановићу, пострадали су за веру хришћанску и за свете 
цркве, и за част цареву- изгубили су rnaвe.2 А ја, слуга твој, због исте ствари сам 
допутовао теби, господару, да бих ти служио верно, уз Божију помоћ. 

О теби, господару, благоверном великом цару, пишу мудри грчки философи 
и латински доктори, да ће се и о теби пронети велика слава као и о цару Августу 
и о цару Александру Македонском; тако, господару, о теби пишу они мудри 
философи, и о твојој војсци, и о мудрости твојој. Ау својим мудрим књигама почињу 
тиме, да ћеш ти у своме царству увести велику правичност, и да ћеш Бога у срцу 
обрадова:и. И мудри философи сматрају да такве правичности неће бити у целој 

васљени: Јер, у твоме царству ће се, у страху од твоје велике мудрости, као из сна 
пробудити лукаве судије, и посрамиће се због својих подмуклих поступака, и сами 
ће се себи чудити како су то пљачкали без мере. И још и ово пишу о теби, 
благоверном цару: Ти, страшни и мудри господар, натераћеш грепmике да се покају, 
и увешћеш правду у своје царство, и Богу ћеш пружити радост срца. 

Цару Августу дошао је просјак јаднога изmеда. Дошао је војник који је донео 
велике мудрости, и он га је зато наградио, и указао је поверење њему и роду 
његовом. И цару Александру Македонском дошао је сиромашан војник, али са 
великим ратничким знањем. Богати нимало не цене ратничке вештине. 3 Ако се 
јунак обогати, и он ће се улењити. Богаташ воли спокој, а ратника увек треба 
пазити као сокола, срце му развесељавати, и ничим га не треба онерасположити. 

А ја, слуга твој, Ивашко Пересветов, једанаест година не могу да допрем до 
теб~, господара и благоверног великог кнеза. Коме год да се обратим - нико те од 
ТВОЈИХ велможа не обавештава. Господару, а када сам допутовао, доделио си мене, 
слугу свога, бољарину своме Михајлу Јурјевићу. И убрзо после тога, умро је 
Михајло Јурјевић ија, господару, тако све до сада живим без икаквог задужења, и 
не могу да допрем до тебе, да бих те молио да нешто одредиш. А дошљак, 

2 Мада ~е Персветов родо~ из ЛИ'IЋе, ?Н изводи своје порекло од монаха Пересвета који је, по вољи 
СергИЈа Радоњешког, заЈедно са СВОЈИМ братом Ослабљом учествовао у Куликовској бШЏi (1380). 

3 Прича о цару Августу и Александру Македонском као да је преузета из Jani-an:JVih tJSPQinena 

-i~i је a,utor Кonstantin М:iЬајlО1Тi} iz Ostrovice. 

ј 
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господару, у твојој царској држави не може да живи без постављења и заштите. 
Пришао сам ти, господару, на празник у цркви Рођења пречисте Богородице и 
уручио сам ти две књиге са списима о теби, које сам донео из других краљевстава, 

све служећи теби, господару благоверноме цару и великоме кнезу. И ти ме, 
господару, никоме ниси доделио на службу. А уколико се теби, господару gеликом 
цару, не допадне моје служење и списи које сам ти донео из других земаља и 
краљевстава, а које сам чуо од многих мудрих људи и доктора и философа о твојој 
урођеној царској мудрости, и како пишу о теби - великом цару - према небеским 
знамењима о твоме царству, и о ратничкој мудрости, и о томе како чуваш и 
умножаваш веру хришћанску, и како преобраћаш невернике у вернике, и како 

уздижеш славу Божију, и како уводиш правичност у своје царство, а Богу пружаш 
радост срца - а ти господару нареди да ми се обе оне књижице врате. Па и овај 
спис када прочиташ, нареди да ми се врати, уколико се не допадне теби, 

благоверноме цару. 
Путовао сам, господару, из Угарске у Влашку земљу, и провео сам пет месеци 

код Петра, влашког војводе, у Сучави. А он је свакога дана говорио о теби -
господару благоверном цару, и о твоме царству, и молио Бога да се умножи вера 
хришћанска. Овако је говорио: ,,Грчка вера је била тако силна, да смо се њоме 
хвалили, а сада се хвалимо руским царством." И овако говори: ,,Боже, сачувај је од 
неверних и од непријатељских јереси". И не хвали оне што се заклињу на крсту, па 
онда издају - велика је јерес то, да не штите хришћанску веру и не служе верно 
господару. Не хвали ни онога који у своме царству изазива грађански рат и 
дозвољава својим велможама да држе градове и области, и велможе се богате на 
сузама и крви хришћанској - прљавим грабежом; а чим престану да сакупљају 
порез у областима, код решавања спорова досуђују поље,4 и тако на обе стране 
падају многи греси. На крсту се заклињу обе странке - и тужилац и тужени; један 
пољубивши крст захтева да му се надокнади губитак, док други све одриче, па 
тако обојица пропадају у греху, и западају у велику јерес, и хуле на Бога, и не држе 
се чврсто дате заклетве, па свиме тиме разгњевљују Бога.5 Они не поштују ништа 
од онога што краси хришћанску веру. 

Тако говори Петар, влашки војвода, о првом цару турском, Мехмед-султану: 

"Невернички цар, а чинио је оно што је Богу угодно: успоставио је у своме царству 
велику мудрост и правду, и по целоме своме царству разаслао је своје верне судије, 
разделивши им из своје благајне плату, од које могу да живе током године. И 
одредио је да по целом његовом царству суд буде јаван, и да се суди без плаћања 
дажбине, а судски трошкови да иду у државну благајну, да не би, падајући у 
искушење и грех, Бога разгневили. И ако неког од својих велможа за верно 
служење награди неким градом или облашћу, он нареди својим судијама да му се 
из благајне одмах исплати новац за издржавање. А ако судија згреши, према 
Мехмедовом закону следује му оваква смртна казна: биће високо подигнут, а затим 
гурнут доле, са речима: ,,Ниси умео да живиш у доброј слави, и да верно служиш 
господару." А друге живе деру и овако говоре: ,,Кривица ће ти бити опроштена 

4 Судски спорови често су се у Русији тога времена решавали дnобојем који се водио под надзором 

локаmшх власти. 

5 Заклетва је, уз двобој, бшrа саставни део судско~: постуiжа. Пересветов у низу својих састава овоме 
супротставља независни истражни поступак, што подразумева постојаtье специјализованих и 
непристрасних чиновника који би се тиме бавили. 
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онда када ти поново нарасте месо." И садашњи цареви живе, са великом и грозном 

мудрошћу, према Мехмедовом закону. Кривцу је суђена смрт, па зато када се кривац 
пронађе, не треба га, па макар био и најбољи, поштедети, него га треба казнити 
према кривици његовој. И овако говоре: ,,Од Бога је писано: свакоме према 
заслугама његовим."6 

Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Познато је из мудрих књига - пишу 
философи и доктори о благоверном великом цару руском и великом кнезу све 

Русије Ивану Васиљевићу - да ће у његовом царству бити тако велика мудрост, а 
неправедне судије ће добити како су и заслужиле - од његове велике мудрости, 
која му је од Бога дарована." 

И Петар, влашки војвода, тако каже о Руском царству: ,,Велможе рускога 
цара саме се богате, али постају све већи лењивци, и тако осиромашају царство 

његово. И његовим слугама називају се само зато што раскошно обучени, на 
коњима и са пратњом долазе да му служе, а не залажу се тврдо за веру хришћанску 

и не играју ватрено игру смрти против непријатеља, па тако лажу и Бога и људе." 

И још каже Петар, влашки војвода: ,,Па шта ако их има много, када немају 
добро срце и боје се смрти - не желе да умру. Богати никад не размишљају о рату, 
него размишљају о миру. И витез ће, када се обогати, постати лењ." 

Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Држати војника, исто је што и неговати 
сокола -увек му треба развесељавати срце и чувати га од свакојаких невоља." 

Петар, влашки војвода, каже још и ово: ,,Такав моћан господар треба приходе 

из целога царства да узима у своју благајну и из своје благајне да разгаљује срца 
ратника, па ће она тако стално бити пуна. Треба истицати имена оних ратника 

који су буду беспоштедно борили против господаревог непријатеља, и који буду 
постојани у борби за хришћанску веру, и треба им развесељавати срца, и 
повећивати им плату за господареве ризнице; ка таквим војницима треба окретати 

своје срце, и пуштати их у своју близину, и веровати им у свему и награlјивати их, 

слушати их и волети онако како отац воли своју децу, и бити дарежљив према 
њима. Дарежљива рука никад не оскудева и цару прикупља славу. Колика је царева 
дарежљивост према војницима, толика му је и мудрост." 

А о теби, господару, о великом блаrоверном цару - каже Петар, влашки 
војвода: ,,Такав владар треба да држи двадесет хиљада храбрих јунака, вештих у 
руковању ватреним оружјем, и са ватреним стражама на границама према 

непријатељу - кримскоме цару, и они треба да примају годишњу плату из 
господареве благајне. Они треба да науче да живе у степи, и да ратују против 

непријатеља-кримскога цара. А оних двадесет хиљада вредеће му више него сто 
хиљада, и његови погранични предели биће богати у свему, и неће их непријатељи 
пљачкати. Такав силни цар може све то да учини."7 

6 Говорећи о Мехмедовим реформама у обласrи судства Пересветов, заправо, rовори о потреби да 
се таЮ1а реформа изврши у Русији, и наговештава шта би то требало учинити. У то време у Русији 
су судили царски намесници, а Пересветов предлаже да тај посао обављају за то професионално 
обучена ЛЈЩа. 

7 Пересветов покреће питање стварања стајаће војске, и то због заштите јужних граница од напада 
казанских и кримских Татара. Средшюм i;fВИ века најзад је формирана плаћена crajaha војска 
(сrрелци}, али је у то време бројала тек око десет хиљада људи. Називи војник (војнук) и јунак 
указују пре на балканске изворе, па се сматра да се Пересветов са њима упознао приликом боравка 
у Молдавији, а не одбацује се ни утицај Консантина Михајловића. 
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Петар, влашки војвода, овако говори о Грчком царству: ,,У време цара 

Константина Ивановића царством су владале велможе, које нису поштовале своје 
заклетве, и вршили су издаје, и исцрпли су царство својим неправедним судовима, 

богатили су се на сузама и крви хришћанској, и богатства су своја стицали на 
неqасне начине. А сами су се олењили, ни:су су старали о вери хришћанској и цареву 
жељу за ратовањем зауздали су својим враџбинама и везама обмане иј еретичким 
чарањем. И тиме су Грчко царство, и веру хришћанску, и лепоту црквену предали 
турским иноплеменицима на поругу. А сада сами Грци, због своје гордости, 
безакоња и лењости - откупљују веру хришћанску од турског цара: дају велике 

дажбине цару турскоме, а сами - због своје гордости и лењости - живе као 

невољници код турског цара. Грци и Срби унајмљују се да напасају овце и камиле 
код турског цара, а племенити Грци баве се трговином." 

Петар, влашки војвода, проливајући многе сузе, говорио је о хришћанској 
вери Рускога царства. И сви моле Бога, господару, да источно царство и руски 

цар, благоверни велики кнез све Русије Иван Васиљевић, умноже веру хришћанску. 
Тим Руским царством данас се поноси целокупна грчка вера, надајући се великом 

милосрlју од Бога, и да ће је руски цар Божијом помоћи ослободити од насиља 

турскога цара - иноплеменика. 

И говори Петар, влашки војвода: ,,Тако је моћно, и славно, и у свему богато 
оно Московско царство! А има ли у том царству правде?" Код њега служи 

становник московске државе Васка Мерцалов, па је и њега питао: ,,Ти много знаш 

о оном царству Московском, испричај ми истину!" И он поче да прича Петру, 
влашкоме војводи: ,,Вера је, господару, хришћанска - добра, у свему је савршена, 
и лепота црквена је велика, а правде - нема." Одмах се расплака Петар, влашки 

војвода, па рече овако: ,,Ако правде нема - ничег нема."8 

Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Христос је истинска правда, Он светлије 

од сунца објасјава све небеске висине и земаљске просторе, и неизмерне дубине 

пакла. Њему су се поклонила сва колена небеска и земаљска, и адска, и сви су 
прославили и величали Његово свето име, јер свет је Господ Бог наш, моћан и јак, 

и бесмртан, и велик је Бог хришћански, и дивна су дела Његова, стрпљив је и 
мноrомилостив. И у коме је царству правда, у њему и Бог пребива и mев Божији 
не управља се на то царство. Нема ничег силнијег од правде у божанском Писму. 

Правда је Богу радост срца, а цару је велика мудрост и сила. Помилуј, Господе, ту 

веру хришћанску од неправде. Ђаво се борио сваком неправдом против Грка, јер 
није волео веру хришћанску- зато што је вера хришћанска мила Богу. Бог је воли 

више од других вера, а lјаво је победио користећи се свакојаком неправдом. Зато 
се сада и надају ономе, што пишу мудри философи и доктори о благоверном цару 
и великом кнезу све Русије Ивану Васиљевићу-да ће он бити мудар, и да ће увести 

правду у своје царство." 
И тако говори Петар, влашки војвода, и молећи се, моли милост од Бога: 

"Боже, удели своје велико милосрђе - да мудрост не напусти благоверноr и великог 

цара да би, упркос наших греховима опстало руск:о царство и да би вера хришћанска 
обасјала слободно царство и да не бисмо говорили о грчкој вери онако како говоре 
Јевреји и Јермени - да немају слободнога цара и слободног царства. А ми се хвалимо 

8 Тема правде и правичносrи једна је од основних тема у списима Пересветова. 
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оним хришћанским Руским царством грчке вере." И тако каже Петар, влашки 
војвода: .,Сачувај га, Господе, на многа лета, и да би се умножила вера хришћанска." 

И ево чему се још веома чудио Петар, влашки војвода, па каже овако: ,,Велики 
господар, моћни благоверни цар трпи такве велике увреде од свог непријатеља 
казанског цара. А то му је најгори непријатељ казански цар, и не треба тако много 
да трIШ. Такав је био и Мехмед-цар, султан турски, који је плаћао данак Цариграду, 
и са великим царем је живео у потпуном миру и без ратовања, а његов је отац био 
гусар, па је освојио и поробио турску земљу; а затим се, грехова наших ради, 
Мехмед-султан од разбојничког рода осилио, освојио Цариград и убио благоверног 
цара Константина и обешчастио је лепоту црквену, поскидао је црквена звона, и 
поскидао је крстове са цркава и чудотворне је иконе из цркава износио скрнавећи 
их и уз цркве је подигао минарета за своје недоличне молитве." 

Каже Петар, влашки војвода, молећи Бога: ,,Боже, сачувај и буди милостив 
рускоме цару и благоверноме и великоме кнезу све Русије Ивану Васиљевићу и 
бди над царством његовим да не би и њега велможе његове уловиле својим 
јеретичким чарањем и лукавством својим и да не би - бојећи се смрти, и да они, 
богати, не би морали да умиру - укротили његову ратничку природу. Велможе су 
својим јеретичким чарањем и својом лукавошћу, а све због своје лењости, укротиле 
жељу за ратовањем благоверног цариградског цара Константина Ивановића, па 
су тако изгубили своје православно царство, а благоверног су цара погубили мачем 

иноплеменика. Мудри философи од давнина не сматрају похвалним то што неки 
постају велможе блиске цару - али не по својим војничким заслугама и не због 
других својих врлина, па говоре о њима овако: ,,Оно су опсенари и јеретици, који 
цару одузимају срећу и царску мудрост, и лажним учењем и опсенарС'IЋом распаљују 
царко срце у своју корист, а кроте ратнички дух." Петар, влашки војвода, каже 
још и ово: ,,Такве треба огњем сажећи и казнити их другим суровим казнама да се 
не би размножили. Њихова је кривица неизмерна, јер кроте царево ратничко 
расположење и уништавају царске замисли. А цар не може да буде без ратничког 
духа: анђели Божији, небеске силе - ни они ни на један тренутак не испуштају из 
својих руку пламено оружје, и чувају род хришћански од Адама па све до овог 
тренутка, па и њима то служење није на терет. А како ће цар без ратничког духа? 
Цар је силан и славан по својим војницима. Цар на своме престолу јесте благодат 
Божија и мудрост велика, а према својим војницима је штедар као отац према 
деци. Колика је царска дарежљивост према војницима, толика је и мудрост његова. 
Дарежљива рука никад не оскудева и стиче велику славу за себе". 

А Петар, влашки војвода, каже и ово: ,.Код благоверног цара Константина у 
Цариграду војници су оскудевали и сиромашили, а порезници су се богатили. А 
други војници, видећи да је благоверни цар немаран према војсци, напустили су 
војнички занат и занели се сакупљањем пореза, па су тако наносили штету и 
царству Константиновом и царској благајни. А сами порезници су се богатили: 
пошаљу га негде да убире за царску благајну, и тамо где треба да узме десет рубаља 
за цара - он узме десет рубаља за цара, а за себе узму по сто рубаља. Порезници 

поделе добит са оним велможама царским које су их слале; тако су осиромашивали 
царство благоверног цара Константина и царску благајну, а сами су се богатили 
од крви и суза рода хришћанскога. Велможе су, један пред другим, мољакали од 
цара Константина издржавање, градове и положаје намесника, бацајући се као 
гладни пси на крв и сузе рода хришћанскога. А цар је испуњавао све њихове жеље, 
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свачим им је радовао срце, па је допустио у своме царству грађански рат између 

својих велможа и свиме тиме разгневио је Бога." 
Па и овако рече Петар, влашки војвода: ,,Грци нису судили праведно, нису 

поштено трговали: трговац није умео да одреди цену својој роби. Прво прода душу, 
па тек онда и робу. На нечастан начин су стицали. А царске велможе у градовима 

и областима су се лукаво, ђаволом подстакнути, домишљали: недавно сахрањене 
покојнике вадили су из гробова, па празне гробове поново затрпавали, а оног 

мртваца би или изболи копљем или исекли сабљом па намазали крвљу, и убацивали 
у кућу богатог човека. А затим су постављали тужитеља - клеветника, који се не 
боји Бога, да би га неправедно осудили, и да би узели његову кућу и разграбили 

сво његово богатство.9 Подстакнути ђаволом, богатили су се на непоштен начин, 
и није било над њима царске власти. Свиме су разгневили Бога. Зато се Господ и 

разгневио на њих својим неутољивим светим гневом, па их је предао у у 
заточеништво иноплеменику Мехмед-султану, цару турскоме, сину Амуратовом, 
који је од ниског и разбојничког рода; и Мехмед - султан је уништио Цариград и 

цара Константина, и покорио је себи веру хришћанску, коју је Бог предао због 
грехова и гордости њихове, зато што су цару одузимали мир, и нису дозвољавали 

да му приђу они што су хтели да се жале. И нико у царству Константиновом није 

добио правду од велможа Константинових. А оне - велможе - саме су угњетавале 
царство и осиромашивале га. Нису они одузимали цару мир и тужитеље, него су 

одбијали од цара Божије милосрђе - па су га и сасвим отерали." 
И тако је, са сузама, рекао Петар, влашки војвода, бринући се о вери 

хришћанској: ,,Због грехова наших догодило се да нас је поробио невернички 
иноплеменик - због великог грчког безакоња, јер Грци су, таме ради, светлост 
напустили, у свему су се препустили јереси, и Бога су разгневили гневом. А 
невернички иноплеменик - та је спознао силу Божију: Мехмед - султан, турски 

цар, освојивши Цариград, установио је правду и правнични суд - онако како то 
Бог воли- по целом свом царству, па је обрадовао Бога у срцу. Зато му и помаже 
Бог: освојио је многа царства уз божију помоћ. А испоставио је у своме царству 
велику правичност, и у трговину је увео правила, па се на реч може куповати и 

продавати чак и за хиљаду рубаља. И ово је рекао: ,,Чините правду у моме, Богом 
дарованом, царству. Погледајте - Бог воли правду, а на неправду се љути својим 
незаустављивим гневом: мени, маломе цару, предао је Бог великога цара. Држите 

се заповести божијих и сти'-mте у зноју лица свога. Као што је Бог наредио нашем 
праоцу Адаму, када га је створио и дао му у власт сву земљу, и кад му је наредио да 
обрађује земљу и да у зноју лица свог једе хлеб- а Адам је испунио божију заповест; 
тако и нама приличи да у свему Бога слушамо, и да му правдом радост у срцу 

учинимо." 
И овако је рекао Петар, влашки војвода: ,,Не воли Бог веру, него правду. И 

истинска правда је Христос - Бог наш, Син божији вазљубљени, недељив у 
божанској природи јединствене Тројице, уједно и божанство и снага. И оставио 
нам је Јеванђеље-правду, а волећи хришћанску веру више од свих осталих, указао 

нам је пут ка царству небеском. Грци су читали Јеванђеље, а други су слушали, 
али вољу божију нису испуњавали, хулили су на Бога, пали су у јерес. Ђаво је на 

~ Овакви случајеви познати су из руске праксе тога времена. О томе је ОО'Ворено писао Максим Грк 
(нешто старији од Пересветова). 
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све начине завео велможе Констапгинове, па су у свему његову вољу поштовали 

и Бога су прогневили. Сами су себе саблажљавали, па су и цело царство Кон
стантиново у напаст довели - изгубили су веру хришћанску. Ти су напасници вољу 

lјавољу извршавали. А када је Господ истерао Адама из Раја због тога што је 
прекршио божију заповест, ђаво га је довео у искушење и узео признаницу од 
њега - Адам би заувек пропао. Али Господ је својим светим добровољним 
страдањем објавио своју милост и извео је Адама из Хада, и поцепао је 
признаницу.10 Један је Бог над целим светом. Постоје они који се заувек уписују у 
робове - заводе, ђаволу угађају, и други - који се због сјајне одеће заувек 
придружују робовима - и једни и други заувек ће пропасти." 

И тако је рекао Петар, влашки војвода: ,,Ако је нека земља подјармљена, у 
њој се чине свакојака зла: лоповлук, и разбојништва, и прогањања, и цело царство 
је страшно опустошено, и свиме се гнев Божији изазива, а ђаволу се угађа. Тако је 
било и код блаrоверног цара Константина - његове велможе су се са свим тим 
безакоњем испуниле и Бога су разљутили, и то тако да су код њих живи завидели 
мртвима, а слободни - онима које су велможе Констапгинове подјармиле. А 
блаrоверноr цара -Константина су спутали чарањима и уловили враџбинама, и 
одузели су му ратничку мудрост и укротили су његово јунаштво, и ослободили су 
га царског ратничког мача, и учинили су раскалашним његов живот. Због неправди 

које су велможе чиниле у царево име нико није могао да живи, нити rnaвy да помоли 
из куће, нити у једну врсту да пропутује: цело царство је отишло у залог његовим 
велможама, и називали су се њиховим именима да би преживели, очекујући царску 

мудрост, али је нису дочекали. А Грци су заборавили да је Бог показао знамење 
над фараоном, царем египатским-да га је, заједно са велможама његовим, потопио 
морем, и то зато што је подјармио Израиљце. И то је знамење од Бога: Бог не 

воли гордост и подјармљивања. Грци су управо због тога и пропали - због гордости 
и подјармљивања. А Израиљци су се умножили и узохолили, и Бога су заборавили, 
па су зато и пали у ропство, и расејали су се, и немају своје слободно царство. И 

нису спознали Христа, Сина божијег, цара небеског, и срце им је окаменило у 
гордости." 

И ово је још рекао Петар, влашки војвода: ,,Видимо да они пропадају, јер 
Господ Бог се супротставља гордима и управља на њих неумољив гнев, због 
неправде њихове. Господ воли правду, правда је јача од свега. Турски цар Мехмед
султан успоставио је велику правичност у своме царству, па је обрадовао Бога 
иако је био иноплеменик. Ако би уз ту правду била вера хришћанска, и анi)ели би 
са њима општили." 

А Петар, влашки војвода, рекао је још и ово о Казанском царству: ,,Ако би 
усхтео, позвавши Бога у помоћ, да освоји Казанско царство, требало би да себе ни 

у чему не штеди, и да пошаље војску на Казањ, подстакавши срца војничка својом 
царском платом, наградама и добром бригом; а друге одважне ратнике треба да 
пошаље на казанске улусе, и да нареди да се улуси спаљују, а људи секу и 

заробљавају- тада he се Бог смиловати и пружиће своју свету помоћ.11 А када их 

10 Пересветов на овом месту препричава апокрифну "Књигу постања", ц друге сродне текстове -
"Евцно исповедање", ,.О Тивериадском мору". Изнета је, чак и преmоставка да је апокриф о Адаму 
који је продао душу ђаволу балканског/ јужнословенског порекла због тога ипо се заснива на 
богумилском учењу по коме ђаво влада земљом. · 

ll Упуси су татарска насеља ноыадског типа. 
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освоји, нека их покрсти - тако ће се осигурати." А о оној земљици, о Казанском 
царству, слушали смо од многих војника, који су бивали у томе царству - шта 
говоре о њему, поредећи га са рајском земљом због велике плодности. И веома се 
чудимо томе да је та невелика и веома плодна земља, а непријатељски расположена, 
скоро у недрима таквог великог и моћног цара, а он је дуго трпи, и подноси од њих 

велике непријатности. Чак и кад би та земљица била пријатељски настројена, не 
бије, због толике плодности, требало оставити." 

Господару, благоверни царе и велики кнеже све Русије, Иване Васиљевићу! 

Ја, Ивашко, Семјонов син, Пересветов, био сам пет месеци у Сучави код Петра, 
влашког војводе и видео сам велику мудрост. И те речи он говори поучен вером и 

мудрошћу философском, јер је и сам господар Петар учени философ и мудри 
доктор. Њему су служили многи мудри философи, и говорили су му, према 

небеским знамењима, о твојој царској предодређености - да ћеш ти постати велики 
владар, и да ће теби, господару, Бог потчинити непријатеље твоје. Са божијом 

помоћи, прочитали су у књигама, да ћеш ти владати многим царствима. 

Али су, господару, прочитали у својим мудрим књигама и хороскопима и да 
ће те ловити враџбинама и чарањем, као и цара цариградског Константина и 
најављено је кроћење твог ратничког расположења. Твоје велможе ће се трудити 

да задобију твоју царску љубав враџбинама и чарањима и уз помоћ саблазни, али 
не родом, нити пореклом, ни ратничким врлинама, нити оном мудрошћу која би, 
господару, теби: и твојој царској слави и твоме царству била од користи. А чине 
још и ово-оним враџбинама и врачањима одузимају твоју Богом даровану мудрост 
и срећу и кроте твој ратнички дух којим је Бог тебе - благовернога цара - обдарио; 

велможе твоје подстичу твоје срце на велику љубав према њима, и не можеш да 
будеш без њих ни тренутка. И видео сам, господару, како је Петар, влашки вој вод~, 
стао пред икону пречисте Владичице Богородице и са сузама се молио за твоЈе 

дуго здравље, и да би испунио Бог твоју царску предодреlјеност за војничке 
подухвате, и за срећно умножавање вере хришћанске, и за успостављање правде у 
твоме царству- онако како им о твојој царској предодређености, према небеским 
знамењима, казују њихове књиге, и да те сачува од замки враџбина, а твоје велможе 
- да избави Бог од свакојаких чини својом великом светом милошћу, и да те не 
мимоиђе царска и мудра, Богом дана, предодређеност за срећно ратовање. Тако је 
рекао Петар, влашки војвода: ,,Само ће га Бог сачувати од замки његових велможа, 

и у целоме свету неће бити тако мудрог и срећног војсковође. Завешће у своме 
царству велику правичност и Бога ће у срцу обрадовати, и зато ће му Бог потчинити 

многа царства." . . 
А мене, слугу свога Ивашка; Семјновог сина, Пересветова хтео Је да унаЈМИ 

на службу Петар, влашки војвода, алија, слуга твој, господару, слушајући о теби, 
великом господару, такве речи мудрих људи и многих великих доктора и философа 
- о твојој срећној предодређености за ратничке подухвате, напустио сам богату и 
безбрижну службу и допутовао сам да теби господару благоверном цару, служим 

оним речима и ратничким делима. Како ти се, господару, допада служење слуге 

твога? 

Са рускословенског превела 
Татјана Суботин - Голубовић 




