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Дедал МЕДАКОВИЪ
Орпска академика наука и
умотности
Београд

ВИЛИЛАМ ДЕНТОН — ЛЕДАН ЗАБОРАВЛЬЕНИ СВЕДОК
О СРБИЛИ У XIX ВЕКУ
OöjaiBJbyjyhw 1961. г. ceojy cjajHy кн>игу Београд и Cp6uja у
списима француских савреленика, Радован СамарциИ je у предговору написао и ове оштроумне редове: „Да ли треба тражити
дал.е чин>енице да би се показало да прошлост Балканског полуострва под Турцима не може бити схваКена ако се у ньу не
крене и стопама европоких путника ко^и су нам, csojoM културом и менталитетом, сасвим блиюки?"1
Ако се те мисли односе на XVI и XVII век, оне не ман>е
важе и за поэни^е време, а посебно када je од тридесетих година
19. века отпочео процес е»ропеизаци]е и коначног ослобо^еша
српске државе од турске власти. И у том раздобл>у onnauiasajy
се бродни путници, чида сведочанства о Cp&njn и српском народу
заслужу) у нашу пажшу. Реч je о csoj еирсном, често тасвим ау
тентичном каэиважу Koje понекад верно одражава и шире токове оне европске политике 4Hja je пажиьа усмерена на тзв. источно питание. У том процеоу ме^усобног обрачунаван>а великих
сила младу српоку државу, сасвим природно, очекивала су и
бродна иокушеаа, a csaKojaKe дипломатске замке озбиллю су
нарушавале н>ену cnoKojHy изградоьу. Сложеност стан>а на Балкану отежана je и жилавим отпором „болесника на Босфору",
KOjw се, упркос дуго] агонией, join увек упорно одупирао конституисан>у националних држава. Било je то време великих планова, жигве дипломатске игре, ватреног родол>ублча и романтичарских, често нереалних процена, дирл.иве вере да je за све потла-

1 Р. Самарций, Београд и CpCuja у списима француских савременика
XV—XVII века, Београд 1961, 8.
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чене балканске народе куцнуо час одмаэде и коначног ослобоheiba од турског ропства.
Отуда, ниje никаква случа^ност што су Срби са посебном
пажнлм ослушкивали гласове свих оних ко]м. су са при]ател>ским разумеваььем пратили све те ослободилачке покрете на
Балкану, све нлхове борбане напоре да веп }едном измене oeojy
страдалну судбину. Mehy тим угледним прицателтима веома важно
место припада Енглезу Вилизаму Дентону (1815—1888), англикан
ском свенггенику, чи|а je ктьига Хришкани у Турско] (Лондон
1863) , описима турских наоюьа, у знатно] мери утицала на jasHO
мнен>е у Еиглеско] и Европи. Понесен успехом csoje кнлге, Денюн je н>ено друго издагье прошири», а штампао га je у Лондону
1876.2 Мегзутим, прво издание ььегове кн>иге, рано, seh 1864. годи
не, изашло je у Новом Саду, на српском jearacy и оно je, еасвим
разумлзиво, у Hauioj средини увеЬало пишчеву славу и дубохо
поштовагье. О томе оведочи и дечански архимандрит Серафим Ристип, Kojn му je 1864. „као великодушном пр^ател>у и бранител>у
народа србсжог", пооветио OBojy книгу: Плач старе Србие (Земун
1864) , у Kojoj je oöjaBMo многа потресна сведочаяства о зулуму
Kojn су Арбанаси вршили над орпским народом, нарочито у МеToxnjn. Разлоге због Kojux je гаьигу посветио Дентону, Ристай je
иоказао у посвети на енглеском и српском ]езику а она гласи:
„я посвепуем кньигу ову пречесном Господину Вилияму Дентону;
уздам се да he великодушни приятель мюга народа извинити
слободу, кою сам узео нарочито у той цели, да засведочим мою
дубоку признателност красноречивом и храбром борцу за стра
дание християнство. Што сам не давно видио и чуо страданя и
куканя несретног християнског народа на истоку — я не могу
преЬе обявити свету док то найпре не препоручим нарочной лажньи и заштити онога чсвека, кои е патньи санародника мош
велико орце свое отворио, и интересима човечанства свое перо
посветио".
Захвал^упи српском преводу ове Дентонове кшиге, посебно страсном и ангажованом ставу н>еног аутора у кориет потлачених хриппАана, а против турске тираните, яьегово друто дело
Servia and the Servians, об}авл>ено у Лондону 1862, остало je по
страни и ман>е je познато у cpncKoj средини. Па ипак, пишчев
несумаиви посматрачки дар, кьегов смисао да сликовигго опише
Лзуде и прилике у jennoj младо] балканс^ држави каква je била
Op&tja у време кнеза Михаила, одредио je Дентоновод юьизи
нешто друтачизу судбияу. За 1ьен садржа} эаинтересовао ce D.
v. Cölln, свештеник немачке евангелистичке олштине у Београду,
ко],и je за скоро шест година свога боравка у Hauioj средини имао
довольно времена да нас добро утюэна. Оценивши да Дентон CBojy
кшигу roije првобитно наменно jasHocra и да joj недоста]е „посj
1 W. Denton, M. A. The Christians of Turkey their condition under Mus
sulman Rule, London 1876.
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ледоьа дора^енаст", пошто je аутор због кратжог времена много
тога морао да остави необра^ено, а посебно што je станке хришЬана у TypcKoj оцртао jaico тамним бодама, а много тога у сувише noBOJbHOM светлу, Келн je одлучио да дело ревидира за пот
ребе немачког читателе. При томе, он нвце желео да кшиэи одузме првобитни карактер „енглеског погледа". За osaj посао он je
добио дозволу аутора, после чега се послужио делимично другим
литерарним изворима, делимично пановл^еним властитим путовашима и погледима, делимично службеним обавештегаима. РадеИи на кзьизи, Келн, према сопственом признальу, обраЬао се
за помой и научницима од Kojux je добио „сваку жел>ену инфор(Manjijy, а исто тако, за остварен>е овог цшьа, била му je на ове
Moryhe начине од помоЬи и Кнежевока влада". Своде проращено
издание Дентоиове гаьиге Келн je обогаггио са два ликовна прилога: литографиjом „Гуслар код манастира Раваиице", Kojy je
према познатсд групи Анастаса .ТовановиКа* израдио литограф
Fngelbach, употребивши за изглед манастира слику Феликса Ка
пица, и Географаком картом Cpônje, Koja je сачитьена на основу
бележака пуковника Франке Заха.
На Taj начин изашло je у Берлину 1865. Дентоново дело
Serbien und die Serben, Koje je, Д. Ф. Келн како je câM истакао,
и на HacnoBHoj страни „према другим изворима и властитом искустзу слободно обрадио' .Реч je о кшьизи у Kojoj je несумшиво
сачуван оеновни, добронамерни поглед на младу српску Кнежевину, а вера у н>ену будуйност .и MHonjy на Балкану Kojy je изрекао В. Дентон шце битно доведена у сумзьу. Зажвал>у}угш OBoj
дво^ици протестантских свештеника, Cpönja je као држава до
била ,и ]едаа целовити опис, сликовито je приказан и н>ен унутрашгаи живот, друштвени и економони одноои, pe4jy — добила
сведочанство о шено] убрзанод европеизацией.
За нас je нарочито занимл>иво оно што ова кшига доноси
о старо] и савремено] уметноети. Иако су у кгьизи коришНени
научки резултати Феликса Каница, тачии]е н^егово чувено дело
Serbiens Byzantinische Monumente (Wien 1862), итак, сумзье нема,
Дентон je имао довольно извежбано око да и сам ионаже нека caoja лична запажан>а. Тако, он onncyje цркву Св. Николе у Земуну, истичуЬи да je то „велика гра^евина, без иэраэитог характе
ра". Hiему je нарочито паю у очи ]едангвоздени перст, ггричвршЬен
спол>а на ]ужном зиду цркве, висок шест стопа, а украшен цвеЬем. Према Дентоновом мишл>ен>у, крет je на]вероватниj е итали]аноки рад, а без сумзье уклон>ен je са места где je првобитно
craijao.4 У III одежку esoje кн>иге Дентон говори о Београду, а са
посебном пажнэОм обращуje изглед и статье Калемегданске твр* Упор. В. M. JoBanDBuh, О лику Филипа Buuitbuha и других гуслара
Вукова времена, Зборник Матице Српоке за кнлжевност и je3HK II, Нови
Сад 1954, 74.
4 W. Denton — D, v. Cölln, Serbien und die Serben, Berlin 1865, 44—45.
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Ьаве, док за ]едан део српских куЬа каже да су эидане у цинцарском стилу, и да их карактеришу отворене галериде, кров од сламе или шиндре са дрвеким оцацима кощ покрива^у четврти део
крова.5
Од нарочитог je интереса IV глава, у Kojoj Дентон oratcyje
црквену архитектуру, а шомшье и разлику измену српских Хра
мова и других делова источне цркве, да^уЬи опис ]едие цркве. По
шеговом мишьешу, j едини чисти примери српске црквене архи
тектуре icy ретке цркве Koje су преживеле турска разаран>а. Мег>у шима, Дентон спамише гробл>аноку цркву у Омедереву, цркву манастара Раковице, Раванице и MaiHacnje. Сем ових, шима
припадав у и цркве манастира Жиче, 4wje су архитектонске ле
поте, истори]СКи, сликарски и археолошки детали покривени иеразумевааьем ]едне тзв. рестаурацизе.6 Слично je и са црквом у
Крушевцу, кода je таког>е несреЬяо рестаурирана, тако да je тешко ,,осавреме1ьаван>е првобитног детства' . Опоменута je и црква манастира Студенице, «ajseher, Hajcjajmnjer и Haj6oranijer ма
настира у земл>и, Koja ce cacTojn од jeflHe старее у мермеру изгра^ене графевине и jeflHe веома лоше доградн>е. Осланьазутш се
на Каницово дело Ueber alt und neuserbische Baukunst (Wien 1864),
Дентон y CBoja размишл>ата join yKJby4yje и лепу цркву Павлице на Ибру и цркву манастира Лэубостамье, док ван граница Ср6nje, као „HajcjajHHjy византи]|ску гра^евину", наводи и цркву
манастира Дечана. .
Веома су занимлдива Дентонова запажаша о савременом црквеном прадителзству. Он уочава да му као узор служи архитек
тура српских цркава у аустр^еким земл>ама, или „чистиje византидоке цркве Русид'е".8 Градителыи српских цркава у Славониди и
jyжн0j Угарскюд узели су влaдajyhи стил у Аустрид'и и задоволэили ау се тиме што су гьихову унутраипьост прилатодиди потребама иеточног обреда. Тако у цело-j cpncKoj BojeownHH цркве пра
вославие вероисповести ,редовно MMajy четвороугаоне тарн>еве са
шильцима у облику луковице, чи]и je бакарни кров због оксидиран>а попримио мрку 6ojy и по правилу je богато позлаКен. Сама
црква украшена je мешавином класичних детал>а, етрурских, юоринтских, или стубовима, палади] анским прозорима и порталима
без стила.9 Када су Срби у властитоЗ землей могли да отпочну са
поновним эидан>ем CBojnx цркава, било je природно да су они у
многим елуча]бВ1има упливисани стилом или недостатком стила
KojH су срели у Славонии и да су ове гра^евине без плана верно
напирали. Други делови источне цркве «ajBepoBaTHHje би се враКали на византа^'ске узоре. Али, орпока црква ниуе !никада била
• Ное. дело, 63—64.
• Ное. дело, 67—68.
7 Ное. дело, 68.
• Ное. дело, 69—70.
• Исто.
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тако ексклузивно оридентална, као на]веЬи делови велике правоолавне цркве Истока. Српсии архитекти средн>ег века, у перио
ду националне величине били су увек спремни да onoHainajy поЗединости итал^анске архитектуре, (нарочито оне Koje су видели
у Ломбардией и венецидюним провинци]ама са копима се одржавао и ]вдан посебан литерарни и уметнички caoopahaj. Док тако
старике цркве Cpönje сполна у основним цртама принада/jy ро
манском стилу, нир. због споллъег лука светилишта и хораких ап
сида, дотле су ишак често неки деталыи (као на пример прозори и
стубови) у карактеру дванаестог века. Облици врата и капители
стубова често су истог карактера. Путник налази кадгод у jefl«oj
MCToj гра^евини прозope са шшьатим луком и отворима у облику
детелине и прозоре са праволишцеюим украсима као у венециан
ским црквама, док фреске у унутрашньости ових цркава често
потичу из на}бол>ег раздобл>а итали]анюке уметности, а изведене
су у „стилу Тинторета или у pamijoj маимри Рафаела".10 У примедби ¡Koja следи, Дентон, позива^уЬи се на Капица, каже да ове
фреске, као и оне у свим источним црквама, припадазу школи
Kojy je у XI веку на Атосу ооновао Пагаоелинос, али се одлику^у
слободшцим покретом. Главе су лепо обликоване, шихов иэраз
озбил>ан, профили отмени, а понеки пут код крал>ева среЬно ин
дивидуализоваии. Код ших се ту и тамо губи иначе уобича]ена
шематизована обрада одеЬе.11
Правила критике, Koja je примешвива у црквама других делова ори]енталне вероиоповести, мораду стога, ако желимо да
говоримо о cpncKoj архитектури, да буду видно модификована.
Док скоро у 'свим деловима патриархата у Цариграду и у црк
вама Koje су с н>име у вези, недостачу по правилу сполдаи, видллши кракови юрста, цркве у Ср&и]и скоро увек показуху трагове
крстообразне конструкцеде на споллю] страни гра^евине, а код
веКине ших то je jacHo изведени карактеристични облик основе.
Тако, каже Дентон, лаЬ>а старе Богородичине цркве у Смедереву
яма само 14 стопа и 6 цола у ширину, хор напротив, kojh je зат
ворен у трансепту има у просеку нише од 22 стопе. Сем у оиромашним сеоским црквама од блата хор се увек oöpaayje ]едт<т
додатком ка ширини гра^евине, чиме je, наравно, црква спол>а
увек крстообразна.12
У свом дал>ем излаган>у Дентон раюправл>а о ознакама цр
кава источне веройоповести, при чему noKasyje добру обавештеност о разводу наихове архитектуре. íbera као свештеника заHMMajy и црквене сасуди, а исто тако и га^едини делови литурrnjcKor oflejaranja.13
w Денггон, нее. дело, 70—71.
и Исто.
" Дентон, нав. дело, 12.
и Нав. дело, 75—76.
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У V поглавлу Дентоиову пажшу привукла je катедрала Св.
Архангела Михаила у Београду. За iby он каже да на западно]
страки яма ]едап добро пропориионисан торан., са уобича^еяим
шшъком у облику луковице xoja je богато позлащена, украшена
венцима од цвеКа, урнама, роговима обил>а и сличним класиташ
украсима, као и }едним фризом или тимпаноном kojh почива на
jOHOKMM ступцима. Иако je спо.ъашььаст цркве без архитектонске
лепоте, н>ен положа} ствара ипак jeflaH пртцатни утисак. Нэена
викзина, KojoM она превазилаэи цами[е и минарете и све друге куhe Београда, чини je, са изузенкам Велике школе, на^изваиредниjj«M oöjeKTOM, са ко|им ce opehe око путника, чим се приближи
Београду.14
У ocMoj глави занимлжво je Дентоново запажан>е Koje се
односи на цркву св. Ъорг^а у Смедереву. Он каже да je реч о сасвим модерно] гра^евини, код коje je градител. себи поотанио задатак да спо^и византийски и западшачки нач!ин граг;ен>а, при
чему je западни део копиja београдоке катедрале, а источни са
CBojMx пет купола направл>ен je према цркви Манате.15
Са посебном топлином Дантон je огписао чувени крст и натпис деспота Ъур^а БранковиЬа из 1430, изведен у опеци на над4Bpnihoj кули тзв. малога града.
У IX потлавл>у, Дентон je у куйи оина CTojana ЗдравковиЬа,
parotje начелника окружда Ъупридског, запазио интересантну
збирку портрета српских родол^уба, дожавника и jyHaxa из рата
за ослобо1>ен>е и незавионост, чи]а уметничка вредност, разуме
ce, HHje много знача^на.18
У X поглавл>у описане су эидине манастира MaHacnje. Оду
шевлен целокупним изгледом озог апоменика, Дентон смело на
води да HMje претерано ако тврдимо да Манаоща сама, богато на
граде jaany иосету Срб^и. Као да je у суштини исказао мисао М. Ъ. МилиКевиКа да je од CBMjy српских старина у Србиди
HajBpe-ÄHHje видети MaHacnjy и Студеницу.18
За саму манаоиуску цркву Дентон каже да je племенито романско здан>е, крстобродна са три лолигоналне ап
сиде на рукама крста Koje у mcroj виюини са фасадама допиру до кровног венца. Главно кубе изнад пресека бре
дова опкол>ено je са четири мале куполе, док je нартекс
обележен joui и je-дном шестом. Првобитна лепота зидан>а исклесаним каменом, Koje je украшено црвеном линиjoM опеке, уништена je на жалост кречен>ем, а лепи стари венци
су веЬином разорени. Било би пожел.но да се }едн<ш je#Hoj руци
BM4Hoj уметности повери рестаурацеда ose прекрасне и каракте14 Ное. дело, 80—81.
15 Has. дело, 169.
и Нав. дело, 184.
" Ное. дело, 195.
" в. М. Ъ. МилиЬевиЬ, Манастири у Cpöuju, Гласник СУД XXI, Вво
дам 1867, 89.
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ристмчне лра!)евине. Разуме се, тиме 6и се изгубио контраст из
мену блештеЬег белог зида ирема TawHOCMBoj твр^ави. Док спюjbHy декоращ^у карактарише иввесии несклад, тиме што се по
лукружии прозори смен>у]у са готским, унутраниьи архитектонски одноои ове лene цркве, ко] a je дужином од 110 стопа истовременр и дедка од веЬих цркава CpÔiije, ствараду веома хармоничан утисак.19 И дал^и опис манасидоке цркве представла Вилидама Дентона и прераг>ивача оританалног текста Д. Ф. Келна, у
лeпoj светлости л^уди вичних пооматршьу уметничких дела. Ден
тон истиче да су четири ступца коди ограничавазу хор и носе глав
ку куполу округли стубови, коди CToje на четвороугаоним базама, а на аима су окружени са четири витка стубипа. Капители
ce cacToje од дведу плоча Koje тачно oflroeapajy ввнцима на зидовима, а лепи високи луци носе тамбур са дванаест уских прозopa
и представама дванаест апостола изнад ко]их je смела купола.
У иартексу и припрати стубови су осмострани, а светилиште има
сем главне апсиде joui и две ман>е за проскомидоцу и г^аконикон.
У припрати je joui сачуван !ЮОмад лепог подног мозаика, на жалост веома оштеНен, што се другачиде и не може очекивати, пошто je црква два или три века служила као штала. Оно што поCTojn довольно je да се мустра патоса препозна у CBojoj peracoj
лепоти. Састоди се из дедног крста унрашенот цвеЬем од белог
мермера, коди лежи на основи уобича]еног тамноцрвеног мермера Cpönje. НадвеКа слава цркве морала се састо]ати у некадашн*ем украсу н>ених зидова. Три реда фреако-слика, коде свахи де,лиК зида McnyH>aBajy. довршени су у време када je италидансхо
сликарство стад ало на нрхунпу 'свога цветаsa. Те слике су искварене, деградиране, прекречене а делимично и изгребане, али
ипак join л>упке и прекрасне у свод од оронулости. Са сценама из
старозаветне истор^е или из живота Господа и легендама светител>а, иэмешане су представе из националне историде земле,
нарочито партрети ранидих владара.20 Вотивяа слика оонивача
десно од врата нартекса, ко]и се поноюно наэива „Деспот Стефан,
господин ове орпске земл>е", вазал султана Бадазита, ущжос томе
што му je био шурак, joni je свежа, а н>егов портрет пун карактера и живота. Круна на глави; он носи оде]аниде истовремено
крал>евско и свештеничко. Извесно je да ове фреске Äyryjy своду
сачуваност великим делом кречу ко]и их je jeдном покривао;
сада скинут, вратио je животу дуто заколану величанственост.11
Из Манастце Дентон je отпутовао у манастир Раваницу, коду
je разтледао на исти, пажливи начин. Тако, он уочава у je,nHoj
кули на северно] страни остатке живописа. претпоставладуЬи да
су оне украшавале приватну капелу кнеза Лаэара. Он тачно приMehyje да je Раваница нише страдала од Манаюиде и да су обе
м Двиган, нав. дело, 197.
*• Двнгтон, нав. дело, 198.
» Исто.
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цркве у CBojoj onniToj основи веома сличне, пошто je градите.ъ
Манастуе имао <као узор цркву xojy je сазидао н>егов отац.и
Илак су димензиде Раванице манье, jep je црква само 88 сто
ла дуга, а 26 широка. Првобитно она je добила само светилиште,
хор и ла1>у; ]едяя двоструки нартекс и jeflHa прилрата приэидани
су у 16. столеКу и noxpHBajy лени троделни прозор на западно}
фасада брода. Унутрашн>а (конспрукци] а цркве je истоветна као
у Манаетци. Првобитно, фреске су доиста биле мале лепоте, а
сада су join више разорене, што je веома за жал>еьье — у археолошком и MCTopnjcKOM погледу.2'
Манэстирске зграде су веома ]едноотавне. На jywHoj страни
CTOjM стари манастир, Kojn je од Милаша сазидан у цинцарском
спилу, оа собама за слуге, кучном и малим опавайим собама коде
гледзду према ла^и на лрвом трату. На севернод страни диже се
нови манастир на немачтси начин са jeoHOM великом халюм са стубовима, acoja допушта нajлeIIши иоглед на цркву и тамне брегове.
Овде су собе архимандрита и три]у монаха, као и трпезарида, кода
je, с обзиром на мали 6poj становника, знатне величине. Ово двоспратно здаае дело je самог манастира, коди га je сазидао помоhy народа, владе и Pycwje.24
У XI поглавлэу, после кратких, скоро уопутних забелешии
о Аршьу и Жичи, гари чему je истакао првобитну лепоту н»еног
живописа, Дентон прелаэи на огьиоиванге Студенице. За цркву
он каже да je чудесна и да je од белог полираног мермера, она
буди наше 3anyiyyjyhe дишьензе као Haj латали сломеник старе српске архитектуре. Првобитна стара црква има облик крста, али
je он изведен на Taj начин што су оба крака настала noMohy да
леко избачених покривених бочних портала. Хор, брод и нартекс
раэдво^ени су мег^усобно зедним эидом, а лепа чеона фасада гра^евине сакривена je 2еднож доградгьом без икэкве уметничке вре
дности, тако да се славки главни портал сада налази у цркви. Уз
сполыну прилрату сазидане су две бочне капеле, у KojnMa се чува
црквено благо Koje делимично потиче joui од времена св. Саве,
а 1отетилиште има три апсиде. Леви бочни портал je д'едноставан,
деони seh богами у декорацией, главни портал украшен je на
нajлeпши начин.25 Тимпанон изнад врата садржи дедан двоструки
крст и друге орнаменте у лродубл>енод обради. Ступци су глатки
а лук на малим вратима затворен je дедним другим, украшеним
оквиром, Kojw je пун нajнeжнмjиx арабески и увиденот цвеКа, док
на попречно] греди среКемо животилье измену иопреплетене лозе.2в Са посебном пажнлм, ocлaн>ajyhи се на Капица, Дентон je
описао главни студенички портал, yo4aBajyhH да Христос на пре-

** Дейтон, нов. дело, 205.
м Исто.
14 Дентон, нов. дело, 206.
м Нов. дело, 234.
" Нов. дело, 235.
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столу са два ангела ко]и му ce miaitajy, показухе строго визан
тин ско схвата!ье en relief, у супротноети са обича]ем источне цркве. Архиволту великог спол.ног лука носе две фантастичне животинье, док у самом луку кентаури са луком, лавови и друге жи
вотинке у TexHMHKoj изведби flocrojHoj дивл>ен>а CTBapajy дивл>и
лов пун живота и покрета у детал>у.27
У истом, XI поглавл>у, Дентон je посветио неколико реченица и опису манастира Раковице, кра] Београда. Забележио je
и занимлзив разговор са зедним монахом kojm га je запитао зашто
енглесни парламент редовно узима у заштиту Турке када je реч
о тужбама нашега света на шихова насил>а. Како je то и мени
загонетка, каже Дентон, то нисам био «адар да на ово парадоксално питание одговорим, чиме je у кн>изи jaoHO посведочио Kojoj
страни npunaaajy н>егове симпатаце.
У Раковици, на иконостасу, Дентон je запазию старе слике
византицског стила. Два оомоугаона тамбура дижу се изнад кро
ва; зедан изнад западних врата а други изнад трансепта крстообразне гра^евине.28
У XII глави, Дентон je укратко говорио о уяутраипьем политичком ycrpojcTBy Cpcoije, о уставу, скупштини, кнежево] моЬи, париоком уговору, Сенату, закону, судству, финашяцама, ¿ojсци и политици европских аила. Jörn jeflHOM, испол>ио je csoje
пуне аиаталще за животне интересе срлаког народа. Драма око
консолидован>а српске државе за време кнеза Михаила, чеди je
учесник Дентон био, заоштрила ce у H>erOBoj авести нарочито по
сле турскюг бомбардOBaibа Београда 17. jyna 1862. Том дога!уаду
Дентон je посветио XIII главу своде кшиге, да би у XIV огоосао рад
народне скупштине Kojy je кнез Михаило отворио 16/28. августа
1864, и н>егову беседу у Kojoj je дао ceoje виденье државног напретка.
У opncKoj jaiBHOcTM Дентон ниje познат июкл>учиво по преводу кшиге Кристщани у Турско], об]авл>ене у Новом Саду 1864.
године. У београдском часопису Вила за 1866—1867, за време уредништва CTojaHa НоваковиКа, об^авлэена су два Дентонова путописа из Црне Горе: Похода у престолници црногорско^ и Неколи
ко дана кроз Црну Гору90 оба преузета из школског листа Good
words.13
На ово OBoje путован>е Дентон се одлучио после баравка у
Cp6njH. Очигледно, н>егова намера je била да са гьему CBojcTBeHOM
радозналопгпу, употпуни CBoja энаньа о ослободилачким хриш" Исто.
" Дейтон нов» ÖGJiOf 249
Вила II, 6poj 4, 50—53; 6poj 5, 66—71 и бр. 6, 90—96, Београд 1866.
»• Вила III, 6poj 7. Београд 12. фебруар 1867, 97—99; 6poj 9, 138—141;
6poj П, 174—177; 6poj 12, 185—188; броц 13, 203—206 и öpoj 14, 217—220.
" W. Denton, A Visit to the Capital of Montenegro. Good Words, Edin
burgh, January 1866, 57—63; исти, A Ride through Montenegro, Good Words
Edinburgh, September 1866, 636—644.
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панским покретима на Балкану. То му je омогуЬило да уочи Берлинског мира 1877. об}ави и кшигу: Montenegro, Its people and
their history (London 1877), ca доследно иапол>еним симпатидама
за средину и л>уде Koje je поэнавао из властитог искуства.
Па ипак, у путопионом делу Србща и Срби Дентонове посматрачке способности дошле су до Haj nonryrorj er изража^а. Он пише живо, сликовито, са смислом да дочара атмосферу и л>уде, а
ньегово познавание српске историде у функциди je ньегове основне намере да пред Европом, а посебно пред енглеоком дипломатиjoM, избори измену става и осигура подршку je;moM хришКанском
народу жод'и je ггрегао да се ослободи вишестолетног турског владаша. Ту н>егову традну приврженост Србиди и cpncKoj борби
истине и писац н^еговог некролога кади жаже да je Дентон за две
миели: за о~лобо})ен>е балканских народа и за удедшьенэе англиканске са православном истомном црквом.32 Уметнички спомегощи
о Kojra«a говори у cBojoj кнаизи представл>аду за ньега сведочанство, доказе да je реч о народу са богатом традицидом и стваралачким молима. Свештекик по позиву, Дентон ниje имао сигурних
знан>а да о Србиди и Балкану пише као историчар уметности, етнограф или географ, због чега често посеже за резултатима дру
гих. Када je реч о уметничким споменицима, ту су на првом ме
сту Каницова дела Serbiens byzantinische Monumente и Über alt
und neuserbische Kirchenbaukunst (1864), Koja наводи на више
места. Од других кныига о CpÖHjn, Дентон je, поред оеталих, по
энавао и користио A.A. Patona: Servia the youngest member of the
European family (London 1845), и S. A. W- v. Herder, Bergmänische
Reise in Serbien (Pesth 1846). Оасвим разуаыьиво, утицала je на
н>ега и Ранкеова книга: Die serbische Revolution (Berlin 1844).
Мег>утим, Дентон je ипак над'бшьи онда кад се Ослан>а на властите
посматрачке врлине, «ада се препушта ел октаном бележешу ви^енога. Захвал^упи таквом поступку, Дентон се прикл>учио оиим
писцима Kojn су као непосредни сведали оставили драгоцена сведочанства о Србиди и ерпском народу. Долазеки из разних сре
дина, ови писци, различитог образованна, покушали су да схвате
и опишу све оне бурне промене у копима ce pacana ерпска држава. Уколико су више успевали да се у сводим запажанэима ослободе притиска влада^уКе политике CBojnx эемал>а, шихови су судови драгацениди и веродосп^ници. Кшига Вил^ама Дентона:
Serbien und die Serben, дотлун>ена ионуством D. v. Cölln-a, такве
je врете. Овакав суд она 3aaiyjKyje, без обэира на то што се такс
иоасно yKa3yje на ньене врлине. Очигледно, судбина je и ове кидгге
да као мало открипе o6paflyje cBoje будупе читаоце.

" Упор. Видело, IX , Беотрад 1888, 3. jamyap, 6/3.
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