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де ла са не сум њи во цар ским ви зан
тиј ским за штит ним пе ча том.  

И обо стра но сли ка на ико на 
Бо го ро ди це Оди ги три је са Бла го
ве сти ма из бе о град ског На род ног 
му зе ја, ина че по клон гра да Охри да 
кра љу Алек сан дру Ка рађор  е ви ћу 
из 1931. го ди не, би ла је из ло же на 
на атин ској из ло жби и об ја вље на 
у ка та ло гу (кат. бр. 61) с ис црп ном 
стил скоико но граф ском ана ли зом 
ку сто са Алек сан дре Ни тић.

У ка та ло гу се од спо ме нич ког 
бла га са про сто ра бив ше Ју го сла
ви је на ла зе и ре про дук ци је мо за и
ка, фре са ка, ико на, бо го слу жбе них 
утва ри из По ре ча, Не ре за, Охри да, 
Мар ко вог ма на сти ра, По га но ва, Сту
де ни це и Хи лан да ра, а у сту диј ским 
тек сто ви ма по ми њу се и срп ски 
сред њо ве ков ни ма на сти ри и цр кве 
Бо го ро ди ца Ље ви шка, Гра дац, Гра
ча ни ца, Де ча ни, Кон че, Кур би но во, 
Ле сно во, Мар ков ма на стир, Ма те
ич, Пећ ка па три јар ши ја, Ра ва ни ца, 
Со по ћа ни, Сту де ни ца, Тре ска вац и 
Хи лан дар, као и сте а тит ска ико ни ца 
по ре клом из Не ма њи не цр кве Све те 
Бо го ро ди це код Кур шу мли је, да нас 
у  бе о град ском На род ном му зе ју 
(инв. бр. 216), са ли ком Бо го мај ке 
ти па За ступ ни це Аги о со ри ти се.

У спи сак ода бра не ли те ра ту ре 
увр ште ни су ра до ви на ших струч

ња ка (Г. Ба бићЂорђе вић, Д. Бог да
но вић, М. Гли го ри је вићМак си мо
вић, В. Ј. Ђу рић, В. Ива ни ше вић, М. 
Ка ша нин, М. Ла зо вић, Ј. Мак си мо
вић, Д. Ме да ко вић, Д. Ми ло ше вић, 
М. Ни ко ла је вић, С. Пет ко вић, М. 
По по вић, С. Ра дој чић, Г. Су бо тић, 
М. Та тићЂу рић, Б. То дић, М. Ча
накМе дић, М. Ша ко та) и до ма ћи 
струч ни ча со пи си (Зборник за ли‑
ковне уметностиМатице српске, 
ЗборникНародногмузеја, Зограф, 
ЗборникрадоваВизантолошкогин‑
ститута, Старинар).

Ор га ни за то ри из ло жбе ни су про
пу сти ли да се и по и мен це за хва ле 
ака де ми ку Гој ку Су бо ти ћу и проф. 
др Ма ри ци Шу пут на не пре кид ној 
ко ле ги јал ној по др шци у ра ду као и 
упут ним струч ним са ве ти ма.

Срп ско сред њо ве ков но кул тур
но на сле  е и исто риј скоумет нич ка 
на у ка не са мо да су до би ли сво је 
ме сто на атин ској ми ле ни јум ској 
из ло жби 2000–2001, већ ће, уве ре ни 
смо, ду гим ве ком свог дра го це ног 
ка та ло га, не на ме тљи во али до стој но 
под се ћа ти све бу ду ће ис тра жи ва
че ви зан тиј ске и по зно ви зан тиј ске 
умет но сти на наш зна ча јан удео у 
тра га њи ма за њи хо вим искон ским 
и истин ским из во ри ма.  

ЉиљанаСтошић

шћан ских све ти ња у Све тој зе мљи, 
цр кви Хри сто вог Рође ња у Ви тле
је му и цр кви Све тог Гро ба у Је ру
са ли му, али не и у то ме ко би њи ма 
тре ба ло да упра вља. Ово је је дан од 
ко ре на та ко зва ног „Пи та ња Све тих 
ме ста“. Дру ги еле мент овог пи та ња 

је чи ње ни ца да су од арап ског осва
ја ња Па ле сти не у VII ве ку, са из у зет
ком пе ри о да кр ста шких ра то ва, ове 
све ти ње под по ли тич ком вла шћу 
исла ма. „Пи та ње Све тих ме ста“ је 
пи та ње ис хо да бор бе су прот ста вље
них хри шћан ских цр ка ва око њих и 

O. Pe ri:ChristianityunderIslaminJerusalem:TheQu e sti onoftheHoly
SitesinEarlyOttomanTimes,Le i den – New York – Këln: Brill 2001 

Све хри шћан ске цр кве су би ле је дин стве не у по што ва њу нај ве ћих хри
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ста ва не хри шћан ских по ли тич ких 
вла сти пре ма овим ме сти ма и на ве
де ној бор би. Од по чет ка XVI ве ка 
Па ле сти на је би ла део Осман ског 
цар ства и у том по ли тич ком окви
ру „Пи та ње Све тих ме ста“ је би ло 
при сут но све до XX ве ка.

Па жња исто ри ча ра је углав ном 
би ла усме ре на на раз вој овог пи
та ња у XVI II и, по себ но, XIX ве ку, 
ка да је оно по ста ло међу на род ни 
про блем и део ши рег „Ис точ ног пи
та ња“, од но сно ди ле ме ко ће на сле
ди ти Осман ско цар ство на ње го вим 
про стра ним по се ди ма. У то вре ме 
у овом по гле ду ко нач ну реч да ва ле 
су европ ске си ле. Ма ло ра до ва се 
ба ви ра ни јим раз во јем овог пи та
ња, углав ном без од го ва ра ју ћих 
од го во ра и ту ма че ња. Изра ел ски 
исто ри чар Одед Пе ри је у овој књи
зи по ста вио се би за циљ да про у чи 
по ли ти ку Пор те пре ма „Пи та њу 
Све тих ме ста“ то ком пр ва два ве ка 
осман ске вла сти над Па ле сти ном. 
За раз ли ку од ка сни јег пе ри о да, ово 
пи та ње је та да има ло уну тра шњо
по ли тич ки и чак ло кал ни ка рак тер. 
Цар ство је би ло сто га у при ли ци да 
во ди пот пу но не за ви сну по ли ти ку 
пре ма Све тим ме сти ма, без ути ца
ја и ме ша ња са стра не. Одед Пе ри 
је по ку шао да ис тра жи да ли је 
Осман ско цар ство та кву по ли ти ку 
за и ста има ло и, ако је сте, ко јим се 
на че ли ма она ру ко во ди ла. Пе ри је 
од го вор на ово пи та ње по тра жио 
у са мим осман ским до ку мен ти ма, 
као до ку мен ти ма зва нич них вла сти, 
да кле из во ри ма пр вог ре да, од ко јих 
су нај зна чај ни ји си џи ли, (суд ски 
ре ги стри) је ру са лим ског ше ри јат
ског су да, над ле жног и за Све та 
ме ста и ко пи је цар ских за по ве сти 
са чу ва них у Архиву Пред сед ни штва 
вла де у Ис тан бу лу.

Де ло се са сто ји од че ти ри по
гла вља. По што је у пр вом по гла вљу 

об ја снио основ не са стој ке „Пи та ња 
Све тих ме ста“ и раз вој пи та ња до 
кра ја XVII ве ка, Пе ри је у дру гом 
по гла вљу при ка зао за кон ски оквир 
ко ји је од ре  и вао по ло жај Све тих ме
ста и та мо при сут них хри шћан ских 
цр ква ва. Тре ће по гла вље је по све
ће но од го во ру Пор те на ис ку ше ња 
међу цр кве не бор бе око Све тих ме
ста, а че твр то фи нан сиј ској стра ни 
„Пи та ња Све тих ме ста“, на пр ви 
по глед мо жда не то ли ко уоч љи вој.

Код мно гих ис тра жи ва ча би ло 
је при сут но уве ре ње да пре ма Све
тим ме сти ма Пор та ни је има ла не ку 
ду го роч ни ју и план ску по ли ти ку. 
На осно ву про у ча ва ња осман ске 
грађе Пе ри је до шао до дру га чи јег 
за кључ ка. Јед на од осно ва осман
ске по ли ти ке у овом по гле ду је 
био за кон ски ре гу ли сан по ло жај 
не му сли ма на и њи хо вих вер ских 
обје ка та у ше ри ја ту ,а као ислам ска 
др жа ва Осман ско цар ство је би ло 
оба ве зно да се ру ко во ди од ред ба ма 
овог за ко на. Та ко су ис точ не цр кве 
ужи ва ле за шти ту за кон ског по ло жа
ја зи ми ја, док су пра ва фра ње ва ца, 
пред став ни ка ри мо ка то лич ке цр кве, 
би ла де фи ни са на у ди пло мат ским 
уго во ри ма Цар ства са за пад ним 
др жа ва ма, од но сно ка пи ту ла ци ја ма 
(ахд на ма ма).

У осман ској по ли ти ци пре ма 
„Пи та њу Све тих ме ста“ вр ло ва жан 
је био, и то је мо жда нај зна чај ни ја 
осо бе ност по ло жа ја хри шћан ских 
све ти ња, по ли тич ки мо тив. Ру ко
во де ћи љу ди Осман ског цар ства 
су, ка ко аутор ка же, би ли све сни 
по себ ног зна ча ја ко ја су она има ла 
у хри шћан ству. Мо гло се оче ки ва ти 
да би сва ка по вре да Све тих ме ста 
иза зва ла ве ли ко не за до вољ ство 
међу мно го број ним хри шћан ским 
по да ни ци ма Цар ства, као и ства ра
ње са ве за европ ских др жа ва про тив 
Осман ске вла сти у Све тој зе мљи. У 
при лог ова квој по ли ти ци је ишла 
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чи ње ни ца да су Све та ме ста и под 
свим ра ни јим ислам ским вла да ри
ма ужи ва ла сли чан иму ни тет, па 
је то био раз лог да и Осман ли је, 
при вр же не тра ди ци ји, на ста ве тим 
пу тем. 

Због свих на ве де них раз ло га 
Осман ско цар ство се тру ди ло да 
во ди што уме ре ни ју по ли ти ку пре ма 
хри шћан ским све ти ња ма и да не кад 
про ти ву реч не прав не од ред бе ту ма
чи у ко рист хри шћа на, за шта Пе ри 
на во ди низ ре чи тих и за ни мљи вих 
при ме ра. Сре ди шња власт је на сто
ја ла да за шти ти Све та ме ста од уз
не ми ра ва ња му сли ман ске око ли не, 
до зво ља ва ла је вр ше ње об ре да и ван 
хра мо ва, одо бра ва ла је по прав ке и 
об но ве чак и ка да би оне пре кр ши
ле од ред бе ше ри ја та. Углав ном, оне 
за кон ске од ред бе ко је су шти ти ле 
хри шћа не и њи хо ва пра ва при ме
њи ва не су стро го, а оне ко је су их 
огра ни ча ва ле убла жи ва не су или 
су за о би ла же не. Ова ква опре зна 
по ли ти ка је омо гу ћи ла Осман ском 
цар ству да без ве ћих по тре са очу
ва сво ју вр хов ну власт над Све тим 
ме сти ма, због че га је Пе ри оце њу је 
као му дру и успе шну. Ка же да се 
мо же чак до ћи и до, за хри шћа не 
не баш при јат ног, за кључ ка да је 
осман ска власт, као и власт ра ни јих 
му сли ман ских вла да ра, би ла је ди ни 
по ли тич ки оквир у ко ме су Све та 
ме ста би ла при сту пач на свим хри
шћа ни ма. То ни је био слу чај ка да су 
Па ле сти ном вла да ли хри шћа ни. За 
вре ме ви зан тиј ске вла сти при ступ 
мо но фи зи та Све тим ме сти ма је био 
не по же љан, а од вре ме на Ју сти ни
ја на и за бра њен. У до ба кр ста шких 
др жа ва слич на суд би на је по го ди ла 
све цр кве осим Рим ске.

Осман ска др жа ва је мо ра ла да се 
из бо ри и са за о штра ва њем међу цр
кве ног су ко ба на Све тим ме сти ма 
у то ку XVII ве ка. Од 30их го ди на 
овог ве ка пра во слав на цр ква је пра
те ћи пут сво је уну тра шње об но ве 

и хе ле ни за ци је, те жи ла да оја ча и 
свој по ло жај на Све тим ме сти ма. 
Нај ва жни ји про тив ни ци су јој би ли 
фра њев ци, ко ји су од пр ве тре ћи не 
XIV ве ка го спо да ри ли нај зна чај
ни јим све ти ња ма у Је ру са ли му и 
Ви тле је му, из међу оста лог и са мим 
Хри сто вим гро бом и Пе ћи ном Хри
сто вог ро  е ња. Да би по вра ти ла свој 
не ка да шњи по ло жај пра во слав на 
цр ква је мо ра ла да их по ти сне. Же
сто ко су прот ста вље не стра не че сто 
су се, ка ко на во ди аутор, за од лу ку 
обра ћа ле цен трал ној вла ди, тра же ћи 
од ње за шти ту или по др шку. Ова кви 
зах те ви су осман ску вла ду ста ви
ли у ис ку ше ње, и њен од го вор би 
от крио ко јим се на че ли ма Цар ство 
ру ко во ди ло у сво јој по ли ти ци пре ма 
Све тим ме сти ма.

Пор та је на мол бе раз ли чи тих 
цр ка ва из да ва ла про ти ву реч не фер
ма не у ко ји ма је сви ма да ва но за 
пра во, а опет ни ком ни је из ри чи то 
и пре ци зно га ран то ва но оно што је 
тра же но. Због то га су мно ги ис тра
жи ва чи за кљу чи ли да у по ли ти ци 
Пор те ни је би ло до след но сти, већ 
да су њо ме упра вља ли тре нут ни 
спољ но по ли тич ки ин те ре си или 
под ми ћи ва ње од го вор них љу ди. 
На осно ву ис тра жи ва ња осман
ских зва нич них до ку ме на та Пе ри 
твр ди да је ова кав став по гре шан. 
Он је за кљу чио да је Цар ство би ло 
у ства ри не за ин те ре со ва но за то 
ко ће да упра вља Све тим ме сти ма. 
Из да ва ње про ти ву реч них фер ма на 
је био на чин да се од го во ри на мол
бе цр ка ва за за кон ском за шти том, а 
да се са дру ге стра не из бег не др жа
ње стра не би ло ко ме, ка ко др жа ва 
не би би ла до ве де на у не згод ну си
ту а ци ју. Ко нач ну од лу ку до не ло је, 
ка ко Пе ри ка же, од ме ра ва ње сна га 
са мих су прот ста вље них цр ка ва у 
Све тој зе мљи, јер Цар ство ни је 
до зво ља ва ло ути ца је са стра не на 
спор ко ји је сма тра ло сво јим уну
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тра шњим пи та њем. Док су по чет
ком XVII ве ка фра њев ци др жа ли 
нај ва жни је и нај про стра ни је де
ло ве Све тих ме ста, у дру гој по ло
ви ни ве ка ство рен је но ви по ре дак 
ко ји је од го ва рао ја чи ни ло кал них 
вер ских за јед ни ца. Пра во слав ци 
су већ 1637. по ста ли го спо да ри 
Цр кве Хри сто вог ро  е ња у Ви тле
је му. Бор ба за цр кву Све тог Гро ба 
би ла је ду жа и те жа и тек 1675. 
пра во слав ној цр кви је по шло за ру
ком да по ти сне сво је про тив ни ке. 
Нај ве ће све ти ње и нај зна чај ни ја 
ме ста др жа ла је са да Је ру са лим ска 
пра во слав на па три јар ши ја. По уде
ли ма на Све тим ме сти ма за њом 
је сле ди ла јер мен ска цр ква, дру га 
по сна зи и бро ју вер ни ка, док је 
ри мо ка то лич ка цр ква по ти сну та 
на тре ће ме сто. Ма ње цр кве, као 
срп ска, би ле су у дру гом пла ну и 
би ле су уз гред не жр тве међу цр
кве не бор бе. Ка ко Пе ри на во ди, 
осман ска власт ни је че сто раз ли ко
ва ла Ср бе у Све тој зе мљи од мно го 
број ни јих Гр ка. Срп ски по се ди у 
Све тој зе мљи, ма на стир св. Са ве 
осве ће ног код Је ру са ли ма и св. 
Ар хан  е ла у са мом гра ду, пре шли 
су под над ле жност је ру са лим ског 
па три јар ха.

Пи та ње бо го слу же ња би ло је 
са свим дру га чи ји слу чај. Осман ске 
вла сти су би ле спрем не да упо тре бе 
и си лу уко ли ко би не ка хри шћан
ска за јед ни ца оне мо гу ћи ла дру гој 
да по се ти и вр ши сво ју слу жбу на 
Све тим ме сти ма.1 Раз ли чит при ступ 
пи та њу по се до ва ња хра мо ва и пи та
њу пра ва бо го слу же ња по ка зу је, по 
ауто ру, да је осман ска по ли ти ка и те 
ка ко има ла сми сла. Он сма тра да је 
глав но на че ло ове по ли ти ке ислам
ско на сле  е. Му сли ма ни су вла да ли 
овим ме сти ма већ ве ко ви ма и за то 
вре ме су ус по ста вље на основ на на
че ла ко ја су по што ва ле и прет ход не 
ислам ске вла де, па и осман ска. Та ко 

је Осман ском цар ству пре све га би
ло ста ло да: 

– Све та ме ста бу ду у сва ком тре
нут ку до ступ на свим хри шћа ни ма 
без об зи ра ко јој цр кви при па да ју и 

– да се из бе га ва ме ша ње у међу
хри шћан ске спо ро ве све док се не 
до во ди у пи та ње осман ски су ве
ре ни тет. 

Све та ме ста су има ла и свој 
фи нан сиј ски зна чај. Сви хо до ча
сни ци су при ли ком по се те Све тим 
ме сти ма мо ра ли да пла ћа ју про
пи са не да жби не осман ској вла ди. 
Њи хо ва ви си на за ви си ла је од то га 
из ко је је зе мље или по кра ји не био 
хо до ча сник. Ови при хо ди су, ка ко 
је утвр дио Пе ри, има ли ве ли ки 
зна чај за са му Па ле сти ну и еко но
ми ју гра да Је ру са ли ма. До бар део 
ових при хо да био је усме рен на 
одр жа ва ње му сли ман ских вер ских 
обје ка та у Је ру са ли му и њи хо вих 
слу жбе ни ка. Ова кво ста ње је би ло 
до дат ни под сти цај осман ској вла ди 
да из бе га ва све за пле те ко ји би мо
гли да сма ње или за у ста ве до ла зак 
хо до ча сни ка.

1 За ни мљи во је ка ко је ре ше но, на 
при мер, пи та ње пр вен ства у бо го слу
же њу. Оно је би ло по себ но при сут но 
у ве зи са про сла вом Ус кр са ко ји је, 
на рав но, би ло нај при род ни је сла ви ти 
у цр кви Све тог Гро ба. Ка ко су ка то
лич ка и пра во слав на цр ква сле ди ле 
два раз ли чи та ка лен да ра, нај че шће 
ни је би ло пре кла па ња. Ка да би, ипак, 
Ус крс за обе цр кве пао у исти дан, 
пр вен ство би до би ла пра во слав на, 
јер су осман ске вла сти по ка зи ва ле 
раз у ме ва ње за ње не ар гу мен те у ве
зи са про сла вом чу да Све те ва тре. 
С дру ге стра не, јер мен ска цр ква се 
из бо ри ла да њен па три јарх уче ству је 
рав но прав но са пра во слав ним у по
ме ну том чу ду.
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До про ме не у осман ској по ли
ти ци до шло је 1690. на ини ци ја
ти ву са ме Пор те ко ја је, ста ју ћи 
на стра ну фра ње ва ца у спо ру око 
Све тих ме ста по ку ша ла да ти ме 
до би је зна чај ни ју по моћ Фран цу ске 
у те шком пе ри о ду у ко ји је Цар ство 
ушло по сле не у спе шне оп са де Бе
ча. Ово ме ша ње спољ не по ли ти ке 
и „Пи та ња Све тих ме ста“ по ка за ло 
се као опа сан пре се дан, јер је отво
ри ло вра та те жња ма дру гих си ла 
да се при ти ском на Пор ту уме ша ју 

у ре ша ва ње спо ро ва у Је ру са ли му 
и Ви тле је му. За то је Пе ри узео ову 
го ди ну као гор њу гра ни цу сво је те
ме. По чео је но ви пе ри од у ко ме су 
основ на пра ви ла по ре ме ће на, што 
је има ло за по сле ди цу  све ве ће 
од у да ра ње по ли ти ке Цар ства од на
че ла ко ја су за Све та ме ста ва жи ла 
у пр ва два ве ка упра ве. Ре ша ва ње 
кон крет них про бле ма ко ји су из би
ја ли у Све тим ме сти ма све ма ње је 
за ви си ло са мо од Пор те.
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По ла зе ћи од чи ње ни це да не ста
бил ност од но са на овим бал кан ским 
про сто ри ма ле жи у сла бом међу соб
ном раз у ме ва њу, грч ки бал ка но лог 
Јо а нис А. Па па дри а нос ја вља се 
но вом књи гом исто риј ских огле да 
са до бром на ме ром и још бо љим до
при но сом ди ја хро ниј ском осве тља
ва њу тих од но са у пр вим ве ко ви ма 
њи хо вог на ста ја ња.

Реч је о књи зи Балканолошки
историјскиогледи, том пр ви, што 
са мо по се би отва ра про стор и за
ни ма ње за но ве огле де у на ред ној, 
дру гој књи зи. Већ пре ма ана ли тич
ком под на сло ву Балканскинароди
оддоласкаСловенадопојавеТура‑
ка(од7.досредине14.века), ла ко 
је схва ти ти са др жај и зна чај де ла. 
У пред го во ру, аутор сам ка же ка ко 
ова књи га тре ба да по пу ни ве ли ку 
пра зни ну у „скром ној грч кој би бли
о гра фи ји ко ја се од но си на исто ри ју 

на ро да Бал кан ског по лу о стр ва“. 
Ово је сва ка ко зна ча јан при лог це
ло куп ној бал каноло шкој на у ци, и 
ван Хе ла де.

Књи га до но си 17 син те тич ких 
и ис тра жи вач ких огле да ла, ко ји ма 
прет хо ди пред го вор пи сца, а све 
то пра ти би бли о гра фи ја, као и 17 
ка ра та и фо то са, ко ји упот пу ња ва ју 
сли ку ис тра жи вач ких ре зул та та. 

Те мат ска раз уђе ност огле да, од 
ко јих су не ки ра ни је об ја вљи ва ни 
као са оп ште ња са на уч них ску по ва 
или у пе ри о ди ци, нај бо љи је по ка
за тељ фи зи о но ми је и са др жа ја ове 
књи ге: Сло ве ни и њи хо во до се ља
ва ње на Бал кан, ста па ње Бу га ра 
са Сло ве ни ма, осни ва ње бу гар ске 
др жа ве, хри сти ја ни за ци ја Бу га ра и 
Сло ве на, сло вен ске др жа ве Бал ка на 
и њи хо ве ве зе са Ви зан ти јом, бу гар
ски цар Си ме он и ње го ва бор ба за 
пре власт на Бал ка ну, пр ве ве зе Ру са 




