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ИСТОРИЈА СЛАВЕНО-СРБА
Τριαντάφυλλος Δούκας, Ιστορία των Σλαβενο-σέρβων,
(Триандафилос Дукас, Историја Славено-Срба), превео Димитрије
Алексијевић, приредила Јованка Ђорђевић-Јовановић, Историјски архив
у Панчеву, Панчево, 2004, 315 стр.

Три године након изијања Пр
вог српског устанка (1807) у Пешти
је штампана Историја Славено-Срба
(Ιστορία των Σλαβενο-σέρβον) Триан
дафила Дуке, као прва књига о Пр
вом српском устанку на страном је
зику. На српском језику је објављена
1910. године, у преводу Димитрија
Алексијевића. Ова недовољно позна
та, чак скоро потпуно заборављена,
стихована хроника о борби Срба
против Турака налази се пред чита
лачком публиком захваљујући труду
приређивача Јованке Ђорђевић-Јо
вановић. Књига је објављена у изда
њу Историјског архива у Панчеву
поводом 200 година Првог српског
устанка (Панчево, 2004). Концепција
књиге је замишљена тако да преглед
но представи фототипско издање
Историје Славено-Срба на грчком
и њен превод на српски језик. Ово
издање поред 24 песме Дукине Исто
рије (Провиђење Божје. Устанак на
дахије; Фочоглија се враћа у Београд;
Срби објављују рат Турцима; Први
поход Срба на Београд, Смедерево и
Шабац и опсада тих градова; Прва оп
сада Београда, страх у Турака и пад
Шапца; О посланику кога дахије ис
пратише у Цариград; Диван решава
о коначном уништењу Срба и Србије
као области; Сулејман-ага производи
се на краљевски престо; Смрт дахија
у Ада-Кале. Додазак Бећир-паше;
Улазак Бећир-паше у Београд; При
мирје због помиловања које су Срби
с нестрпљењем очекивали од Високе
Порте; Друго Живковићево путова
ње у Цариград; Подмукле намере Ха

фиспашине противу Срба и други до
гађаји; Пораз и пропаст Хафиспаше;
Заузеће Смедерева. Установљење срп
ског Сената; Румелиски валија враћа
се у Ниш и подноси извештај дивану;
Срби по други пут опсађују Београд.
Мохасид се јавља у логору; Други од
лазак Ичкоглије у Цариград због не
послушности коју су Турци показали
према Ферлану; О положају турскога
предграђа; Бекство Кондино из Бео
града у српски стан; Срби јуришају
на Београд; О покољу што се догодио
после освојења Београда) садржи и
речник мање позатих речи, регистар
личних имена, регистар географских
назива. Од посебног значаја су два
текста приређивача Јованке Ђорђе
вић-Јовановић: Белешка о преводио
цу и Дукина песмарица: Божија про
мисао и историја, у којима је поред
биографских података о Димитрију
Алексијевићу, до сада науци непозна
тог преводиоца са старогрчког и но
вогрчког, дата исцрпна анализа овог
дела.
Дукина Историја Славено-Ср
ба као историјски извор само је ус
путно спомињана у српској и грчкој
научној литерат ури. Ово дело било је
познато на основу студије Светоми
ра Николајевића Једна грчка песма
рица о српском устанку (1883), па се
ова књига устаљено називала Дукина
песмарица.
Дука је књигу посветио Петру
Ичку, који му је највероватније пред
ложио да је напише. Историјске дога
ђаје изложио је у стиху петнаестерцу,
народним језиком тога доба у коме је
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било доста турцизама. Опевао је бор
бе за ослобођење српских градова,
учеснике на бојном пољу и прговара
че са невероватном тачношћу, јер су
чињенице које је изнео данас научно
потврђене.

У целини гледано, ово двоје
зично издање Историје Славено-Ср
ба од изузетне је важности не само
за истраживаче (историчаре, лингви
сте, етнологе): оно пружа могућност
вишеслојне комуникације и са ши
ром читалачком публиком.
Гордана Благојевић

РЕЛИГИЈА И ИДЕНТИТЕТ НА КОСОВУ
Ger Dejzings, Religija i identitet na Kosovu,
Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.
Ова књига угледног холанд
ског култ урног антрополога Гера Деј
зингса, професора на Универзитет
ском колеџу у Лондону (UCL), пред
ставља врло значајан допринос науч
ној анализи укупних етно-религиј
ских односа на Косову и Метохији до
јануара 1999, с освртом на многе исто
ријске догађаје, који су, по његовом
мишљењу, имали значајан утицај на
обликовање мултикулт урног иденти
тета ове трусне балканске регије.
Аутор је покушао да оспори уобичаје
ну аксиоматску теоријску премис у
да су ратови у бившој Југославији (а
посебно на Космет у), после слома
глобалног комунистичког поретка,
избили као последица древних и не
помирљивих анимозитета између ја
сно препознатљивих и омеђених ет
ничких група. Он истиче да је про
блем много комплекснији, доказују
ћи да етно-религијски идентитети
нис у неки јасно профилисани кул
турно-историјски ентитети него, на
против, врло флуидне и лабилне кате
горије, на које посебно утичу доми
нантни политички, економски, соци
јални и демографски чиниоци у да
том историјском тренутку. У перио

дима политичких промена људи могу
променити свој идентитет или – те
мљеније – изнова формулисати начи
не на које стварају групе и поистове
ћују се с другима. У том контексту,
ни косовски проблем се не може са
гледавати кроз уобичајену дихотоми
ју, српско-албанскo, него је потребно
применити један шири приступ, који
на тачнији начин одсликава сву ша
роликост косовско-метохијског моза
ика и свих његових пробелма. Профе
сор Дејзингс је посебно анализирао
колебљивост извесних етничких гру
па (косметски Цигани, Египћани од
носно Ашкалије, словенски муслима
ни – Бошњаци, Арнау таши) у погле
ду дефинисања свог национално-вер
ског идентитета, наглашавајући да је
та колебљивост вазда била условље
на акт уелним политичким кретањи
ма; затим судбину мањинских, прете
жно изолованих етничких група
(нпр. Хрвати из Летнице и Јањева),
међуверске односе унутар албанске
популације и у вези с тим, сукобе из
међу босанске улеме и албанских дер
вишких редова на Космет у, као и при
мере традиционалног ходочашћа му
слиманских верника на хришћанска

