
Темељно анал.изирају.ћи податке из скадарскоr катастиха од 
1416/ 17, који је саставила млетачка управа ради фискалне евиден
ције, аутор је у тексту »Параспор у Скадарској области« дошао до 
закључка да термин »Параспор« означава не само једну врсту зем

љишноr nосједа, веh и »земљишни фонд једне територије којој је 
град-тврђава центар, с посебном наменом да служи као властелинска 
резерва (властелинов домен) појединих пронијара и главара.« 

Обимна расправа ·»Земљишни систем у млетачкој Албанији« ба
ви се необично сложени.м nитањем посједовања земље на nодручју од 

Драча до Котора·. На једном истом терену, наиме, укрштају се разли
чита права којима располажу градови, сеоски главари, црква, nоје

динци и, најзад, и сама. Венеција. 

Посљедљи рад, који носи наслов ·»0 Дукађинима«, посвеhен је 
овој познатој сјеверноалбанској породици. Чланове те »моhне феудал
не породице« Божић посматра кроз љихов однос са сусједним феудал
цима, нарочито са Балшићима, а затим и Млечанима и Скендер
-бегом. Из њихове средине »долази до веhег утицаја неколико истак

нутих nојединаца који према политичким приликама датог тренутка 

час напуштају стечене положаје, а час сопственом снагом или вештим 

маневрисањем међу противницима и својим савезницима, које често 

мењају, стичу нова села и nроширују своје подручје«. Неки од исла
мизираних Дукађина he постићи лијепу каријеру у Османској ~а
ревини. 

'Уз »Дубровник и Турску у XIV и XV веку« и друге аналитичко
-синтетичке студије др Ивана Божиhа·, »Немирно Поморје XV века« 
високим научним дометом својих nрилога употnуњује историјско са
знаље о оновременој Црној Гори и Албанији. Премда се ради само 

о обновљеном издању одавно познатих радова, може се закључити да 

је на овај начин наша средљовјековна историографија обогаhена још 

једним у низу врло значајних дјела. 

Војка Бесаровиh 

ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1804-1813 гг. И РОССИЯ 

Книга nервая 1804-1807, Издательство »Наука«, Москва 1980, 480 
стр. 

'У издању московске издавачке куhе Наука недавно се nојавила. 

књига збирке извора под насловом: Први срnски устанак 1804-1813. 
и Русија. Збирка је резултат вишегодишњег заједничког рада југо

словенских и совјетских историчара. 'У њеној припреми су учество

вали сарадници Института славистике и балi{анmтике Академије 

наука Совјетског Савеза, Одељења историјских наука Српске акаде

мије наука и уметност:и у Београду, Главне архивске управе при 

Савјету министара СССР и Историјско-дипломатске управе Министар

ства иностраних послова СССР. 
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Први срnски устанак, у суштини буржоаско-демократска рево

луција, nредставља значајан историјски до·гађај не само у историји 

борбе срnског народа nротив османлијске владавине, којим су nо
стављени темељи српске државности и изградње модерне грађанске 
државе, веh је њиме отворена нова страница у историји балк:шских 

народа. Послије њега Османска Имnерија се сукобила са низом нацио

налноослободилачких nокрета који су довели у nитање њено више

вјсковно nрисуство и власт на Балкану. Иако насилно уrушен, он је 
означио nочетак читаве серије ослободилачких покрета као lUTO су: 

други срnски устанак 1815, устанак у Влашкој 1821, устанак у Грч
кој 1821-1829. итд. Мада се појавио и одвијао у врло сложеним ме
ђународним околностима (вријеме Наnолеонових ратова), српски 
устанак је изазвао пажњу не само сусједних народа него и великих 

сила. 

До сада је широј научној јавности била nриступачна грађа, 

углавном, аустријске, француске и дјеломично турске nровенијен

ције. Грађа је, пак, из совјетских архива остала мало nозната, прем

да су се за срnски устанак још у XIX вијеку заинтересовали руски 
војни ис:торичари који су за грађом из руских архива nосезали у 
оквирима изучавања nроблематике везане за руско-турски рат 

(1806-1812) (А. И. Михајлевски - Данилевски, Н. Ф. Дубрав..tн) Ру

ску архивску грађу су користили Н. А. Поnов, Б. Богишиh, А. Н. 

Петров, затим Миленко Вукиhевић, Стојан Новаковиh и др .. Т~дан 
број докум~ната из совјетских архива је објављен nослије другог 

свјетског рата. И поред великог интересоваља за ову nроблематику, 

совјетска грађа до сада није објављивана систематично, нити се у 

томе ишло даље од централних руских институција. 

У историји срnског устанка значајну улогу одиграла је Русија 

која је још од времена Петра Великог имала велики утицај на Бал

кану. Односе Русије и Србије у току nрвог срnског устанка можемо 

nосматрати у неколико периода: 1) Русија и Србија nред устанак 
и nочетком устанка; 2) Русија и устанак од 1804-leo::;, односно до 
уласка Русије у рат са Турском; 3) однос Русије nрема устанку од 
nочетка рата са Турском до Букурешког мира 1812. и 4) срnски уста
нак и Русија у вријеме Наnолеоновог nохода на Русију и угушење 

устанка 1813. Периодизација nрвог срnског устанка је била нешто дру
гачија, тим nрије што је он до буне против дахија веt1 наредне 1805, 
прерастао у ослободилачки рат nротив Османске Империје. До уласка 

Русије у рат, српски устаници су однијели најзначајније nобједе над 
турском војском (на Иванковцу 1805, на Мишару и Делиграду 1806). 
Друга фаза устанка завршена је Ичковим миром и заузимањем Бео

града и Шаnца, чиме је nрактично београдски nашалук био ослобо

ђен. 

Још октобра мјесеца 1804. године, у Петербург је стигла српска 
делегација коју је nримио помоhник министра иностраних nослова 

Адам Чарториски. Њима је тада било обеhано· да he Русија nодржати 
захтјеве устаника nред Портом. До nочетка рата са Турском, nоли

тика Русије nрема устанку се заснивала на помоhи устаницима под 

условом сачувања мира са Турском. Србија је прихватила сарадњу 
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са Русијом и у борби nротив Наnолеона, мада је у томе имала соn
стве~и ратни nлан који је био усмјерен на Босну и Херцеговину, 
а КОЈИ се уклаnао у Будбергов утолико што је требало организовати 
заједнички nродор Руса и Срба nреко Босне и Херцеговине у Далма
цију. Kapaljopljeв nокушај да усnјешно води операције у босанском 
nашалуку није донио значајније резултате, а руско-срnска војна са
радња 1807. се је исцрпјела у акцији деблокаде Миленка Стојковића 
оnкољеног на Штубику. 

Војне и друге везе Русије са срnским устаницима су остварива
не nреко руских конзулата у Букурешту и Јашију, званичног nред
с-rавника Министарства иностраних nослова Русије К . . К. Родофини
кина, хсао и руског nосланства у Цариграду. Најзад, као врло важан 
извор о збиваљима у Србији, служе и извјештаји владара Вла:шке 
Константина Иnсилантија, које је он редовно достављао руском nо
сланству у Цариграду и руској влади. У nреnисци са руским чиновни
цима, командантима nојединих војних формација, руском nладом и 

црквеним круговима са српске стране су учествовали Карађорђе 

Петровић и друге старјешине и црквена лица. 

Тематика грађе сачуване у совјетским архивима врло је разно
врсна. Ту су разни материјали који свједоче о молбама устаника 

руском цару Александру I за nомоћ и подршку, о nружаљу руске nо
моhи Србима, затим о заједничким војним акцијама, међусобном гло

жењу устаничких вођа, односима устаника и сусједне Аустрије, итд. 

ПрШiрема овог зборника је nочела 1967. године, на основу сnо

разума између Института славистике и балканистике Академије нау

ка СССР у Москви и Срnске академије наука и уметности у Београ

ду. На његовој nрипреми је радило по десетак историчара са обје 

стране. У овој првој књизи, која обухвата nериод од 180-l. до 1807. 
године, објављено је 328 докумената из Архива сnољне nолитике Ру
сије, Централног државног војно-историјског архива СССР, Централ

ног државног историјског архива СССР, Централног државног архива 

војне-nоморске флоте СССР, Централног државног архива древних 

аката, затим Централног државног архива Молдавске ССР, Лељин

градског државног историјског архива, Државног архива Одеске об

ласти, те рукоnисних одјељеља Библиотеке В. И. Лењин, Библиотеке 

Академије наука у Лељинграду и Државне јавне библиотеке Салти

кова- Шчедрина. 

У зборнику су документи nоредани хронолошким редом. Тако је 
формиран и садржај зборника који, поред nредговора, обухвата цје

лине: 1804. година, документи бр. 1-33 (стр. 14- 79); 1805. година, док. 
бр. 34-116 (стр. 80-195); 1806. година, док. бр. 117-192 (стр. 196-311) 
и 1807. година, док. бр. 193-328 (стр. 312--443). Поред списка искори
штене литературе, зборник садржи списак докумената, регистар име

на и географских назива и терминолошки рјечник. Документи су nу

бликова.ни nрема данас важећим nравилима• објављиваља докумена
та у Совјетском Савезу. Сви документи су дати на језику оригинала, 

с тим utтo је иза докумената. на француском јези·ку публикован и 

nревод на руски, док документи на српскохрватском језику н~су nре

ведени већ су дата самD објашњеља nојединих маље nознатих рије-
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чи. Публиковање је обављено уз употребу савремене ортОl'рафије уз 

чување свих језичких и стилских особености и утицаја. Датирање до

кумената остало је онако како је то учињено у ориrиналу, што значи 

по старом календару. Објављени документи су снабдјевени неопход

ним коментарима. 

Међу публикованим документима за 1804. годину налазе се, по
ред осталог, извјештаји руског конзула у Букурешту .;1:. Г. Кирика, 

генералног конзула Русије у Јашију А. А. Жервеа и руског посла

ника у Цариграду А. Ј. Италинског, које су они међусобно размјењи

вали, или су, пак, о ситуацији у Србији извјештавали помоliника ми
нистра иностраних послова А. Чарториског. Међу тим извјештајима 

посебну занимљивост представљају »Забиљешке букурешких и за

дунавских вијести«, које су од краја XVIII вијека до 1306. састав
љали руски конзулИЈ у Јашију и Букурешту једном до три пута 

мјесечно, с циљем да се хронолошким редом укратко изнесу најва

жније новости у политичком, економском и војном погледу у Вла

шкој, Молдавији и у другим подунавским земљама. Такви извјештаји 
су отпремани у Петроград, посланствима у Цариграду, Бечу итд. У 

овој збирци нашли су мјесто веома значајни документи који освјет

љавају велики број догађаја из устанка. Ту је, између осталог, текст 

договора устаник:а и команде шабачког гарнизон<;, :жалба српских 

кнезова и представника свештенства упућена посланику И·галинском, 

у којој се наводе злодјела дахија и моли руско покровитељство, за

тим пуномоћ српским посланицима у Петербург, те молба коју су 

они предали Чарториском. Ту је апел вођа устанка Александру I, у 
којем се тражи подршка и заштита интереса устаничке Србије. Овдје 

је објављено и писмо Петра I Петровића Александру I, у којем се 
говори о тешком положају хришћана под турском влашћу и спрем
ности Прногораца. за борбу, као и позив устаничких вођа Арсенију 

Гаговиt1у и Херцеговцима да се прикључе борби против Турака. 

Од докумената из 1805. године, поред конзулских извјештаја из 
Букурешта и Јашија и упутстава из Петербурга, издвајамо :молбе 

упућенЕ- у име српског народа султану Селw.м:у III од краја априла, 
1. маја и 30. новембра 1805, захвалницу српских вођа Александру 1 
за азражену спремност пружања помоћи Србима, пуномоћ српској де

путацији упућеној у Цариград и писмо српских вођа К. Ипсилантију, 

у којем га моле да посредује у преговорима с Портом. Из неколико 

овдје објављених докумената посредно сазнајемо о ситуацији у Хер

цеговини. То се види из писма, Петра I упућеноr Синан-паши 30. се
птембра 1805, као и из писма којег је први 17. октобра 1805. упутио 
С. А. Санковском. Већи број објављених докумената свЈедочи о ру

ској помоћи Србима на дипломатском пољу и у новцу, затим о одно

сима Аустрије према устанку, помоћи Русије Црној Гори итд. 

Из 1806. године, у зборнику је објављено 75 докумената. Грађа 
је још разноврснија. Ту су извјештаји Родофиникина и Кирика из 

Букурешта генералном конзулу у Јашију И. Ф. Болкунову о ситуа

цији у Србији. Један број докумената говори о односима Аустрије, 

Русије и Француске према Турској у контексту збивања у Србији. 

Овдје су објављени извјештаји ИтаiЛинског Чарториском, као и на-
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ређеља посљедљег цариrра.дском посланику и генералном конзулату у 

Јашију. Ту су неки од реферата Чарториског поднесених Александру 
I, затим ноте Александра I Селиму III и овог посљедљег руском цару. 
Не мали број докумената свједочи о односима Карађорђа према Ру

сији. Објављена су његова писма, И. И. Михељсону, Италинском, Пет
ру I и другим лицима. Публиковала грађа говори о дјелатности Прави
тељствујушћег совјета, његовој кореспонденцији, односима у редови

ма устаника, настојаљима да се изађе усусрет српском опуномоће

нику за преговоре са Портом Петру Ичку, затим услови мира којег 

је овај закључио 1808. Најзад, овдје се налази неколико занимљи
вих писама Петра 1 упућених Карађорђу и Правитељствујушliем 
совјету. 

Највеhи број докумената публикованих у овом зборнику, њих 

135, потичу из 1807. Из разумљивих разлога, највеhи број тих доку
мената се односи на преписку, извјештаје и процјене руских војних 

команданата, у првом реду И. И. Михељсона (командант Молдавске 

армије), И. И. Исаиева (командант руског одреда који се састао са 
српским устаницима у источној Србији и учествоuао у борбама. око 

Штубика). Осим тога, овдје су публиковани извјештаји С А. Санков

ског, Радофиникина, упутства и наређеља генерала Прозоро:Јског, 

те разни документи који говоре о дјелатности појединих личности 

које су у руској војсци или посланствИ1'1Iа на Балкану играли зна

чајаију улогу везану за српски устанак. Овдје је објављен дио до сада 

непубликоване кореспонденције Карађорђа Петро:юthа, Миленка Стој

коnиhа, Младена Миловановиliа, Јеремије Гагиhа, 1-штрополита Леон

тија, архимандрита Ивековиhа, и др. 

Посматрано у цјелини, прва књига. зборника Праи срnс1ш уста

-па'~: 1804-1813 и Русија доноси драгоцјене и до сада непознате пода
тке с првом српском устанку, а нарочито јасно освјетљава руско

-српске односе, који су се у току устанка развијали у зависности rд 

низа конкретних околности. Овај зборник показуј':! да је Русија у 

почетку устанка имала веома слабе непосредне контакте са Србима. 

Како је устанак одмицао, ове су везе постајале све бројније и непо

средни] е. То одражава и овај зборник, по броју заступљених докуме

ната за поједине године. 

Редакциони одбор на челу са академиком Басом Чубриловићем 

и недавно преминулИ1'1I професором С. А. Ник.итином је уложио огром

ни труд у припрему и публиковање овог зборника који, ван сваке 

сумље, има трајну вриједност и који ће постати незаобил>lзан код 

изучавања не само првог српског устанка и односа Русије према љему 

већ и проучавања шире проблематике из историје баm<анских народа 

у првој деценији XIX вијека. Какво мјесто заузима ова проблема~ 
тиха у југословенској и совјетској историографији ПОI{азују резулта

ти округлог стола кога су, поводом изласка из штампе прве књиге 

овог зборника, организовале Српска академија. наук::t и уметности и 

Академија наука СССР, а који је одржан у Беогреду од 18. до 20. 
новембра 1980. године, под називо·м: Ју1-ословекске .зе.м..,ъе и Русија за 
вре.АI.е nрво1, cpnc1e01- уста-пка 1804-1813. 1,оди-пе. На овом скупу су 

поднесена 22 реферата, а у дискусијама је учествовала ~охеколико де-
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сетина истакнутих научних радника из Југославије и Совјетског Са
веза. Остаје нам да изразимо наду да he приређиваqи истрајати на 
започетом пројекту и да he се ускоро појавити и друга кљига овог 
зборника. 

Мр Ибрахим Тепиh 

Мидхат Ша.АI.иh, ФРАНЦУСКИ ПУТНИЦИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГО

ВИНИ У XIX СТОЉЕЋУ (1836-1878) И ЊИХОВИ УТИСЦИ И ЉОЈ, 
)>Веселин Маслеша«, Сарајево, 1981, 330 стр. 

Богатој библиографији др Мидхата Шамића недавно се "'ридру

жило још једно дјело: Фра11.цуски nут11.uци у Бос11.и и Херцеzови11.и у 
XIX стољеhу (1836-1878) и њихови утисци о њој. Хронолошки, ова 
књ1~га се наставља на ауторову књигу: Фра11.цуски nуТ'IшЦи у Бос11.и 

11.а npazy Х!Х стољеhа и њихови утисци о њој, публиковану на фран
цуском језику 1960., а неколико година касније (1966) и на нашем 
језику, у издаљу исте издавачке куhе, у серији Библиотека 1~ултур11.о 
11.асљеђе. За разлику од прве књиге која обухвата наполеоновско ври

јеме с краја XVIII и почетка XIX вијека, ова књига обрађује шире 
временско раздобље, чији је почетак аутор омеђио доласком у Бос

ну познатог географа и путописца Ами Буеа 1836. и аустроугарском 
окуnацијом Босне и Херцеговине 1878. године. Богатство материјала, 
сасвим природн(), упутил() је аутора да највећу пажњу nосвети nе

риоду између оснивања француске конзуларне агенције у Сарајеву 

13Ь3. и окуnације 1878. Појам nут11.ик Шамиh узима у његовом нгј
ширем значењу. Он обухвата цијелу лепезу занимања и дужности 

које су Французи обављали заузимајуhи конзулске, вицеконзулске 

положаје или, пак, служеhи као чиновници у тим установама. Нису 

из()Стали ни они који су се бавили научним, књижевним или ликов

ним стваралаштвом мотивисани босанскохерцеговачким поднебљем. 

Књиrа М. Шамића подијељена је, слично првој, на два основна 

дијела. У првом дијелу, који носи наслов Фра11.цуски nутници у Бо

схи и Херцеzовихи у XIX стољеhу (1836-1878) (13-112 стр.), аутор 
се ()Сврнуо на готово све Французе који су о свом боравку, или, пак, 

у свом дјелу оставили неке материјале у Босни и Херцеговини. Међу 

књижевнике Шамиh је сврстао Проспера Меримеа кој.v. никада није 

борави() у Босни и Херцеговини, али је на основу одређених извора 

написао збирку балада Гусле. Године 1851-1852. у Босни. је боравио 
сликар Теодор Валерио, аутор веhег броја сликарских остварења на 

тему ликова и предијела из Босне. 

Сасвим оправдано, на прво мјесто међу истраживачима аутор 

станља име познатог географа Ами Буеа, који је између 1836. и 1838. 
године неколико пута прокрстарио балканску Турску, између осталог 
и Босну и Херцеговину и о томе оставио грандиозна д]ело Евроnсха 

Турска, објављено у Паризу 1840., у три тома на преко 2.200 стра-
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