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Рад  доноси резултате компаративне анализе три репрезентативна 
споменичка комплекса и представља значајан допринос познавању начина 
привређивања становника  средњовековних српских земаља у области 
сточарства, али се знатно употпуњују и сазнања на тему исхране.

Може се закључити да је Споменица врло успешан зборник радова, 
ефектног назива, добро конципираног садржаја, квалитена штампе и 
дизајна, и што је најважније са квалитетним радовима. На крају остаје 
нада да ће заслужни појединци из српске наукеза живота чешће добијати  
Споменицу, као знак  поштовања од стране колега и признање за научне 
резултате и прегалаштво.

Дејан БУЛИЋ

Antal Molnár,  
Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics  

between Roman Reform and Ottoman Reality,  
Roma: Viella, 2019, 266 p.

Антал Молнар припада кругу мађарских историчара средње генерације 
који се, у протеклих двадесет година, профилисао као стручњак за црквену 
историју, посебно у области проучавања католичких заједница Балкана и 
Угарске и њиховог односа са Римском куријом у контексту мисионарских 
акција организованих током 16–17. века. Бивши је директор Мађарске 
академије у Риму (2011–2016), а тренутно је директор Института за 
историју у Хуманистичком центру истраживачких наука при Мађарској 
академији наука и ванредни професор на Катедри за рану модерну 
историју на Универзитету Етвеш Лоранд (Eötvös Loránd) у Будимпешти.

Књигу коју представљамо објављује водећа италијанска издавачка 
кућа у области хуманистике – Виела (Viella) из Рима, унутар серије In-
teradria – Culture dell’ Adriatico. Књига представља сублимацију резултата 
вишегодишњих истраживања аутора и јасно приказује констатно 
прегалаштво у проширивању истраживачких тема и презентовању 
резултата из културне историје католичких заједница на Балкану и 
османској Угарској у периоду друге половине 16. и током 17. века. Рукопис 
није настао као резултат засебног рада на монографији већ представља 
одабране текстове аутора обједињене под идејним насловом књиге. Осам, 
од укупно девет текстова, објављено је у периоду 2007–2014. године на 
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енглеском, италијанском, немачком или мађарском језику, с тим да су 
за потребе ове монографије ревидирани и допуњени у складу с новим 
истраживањима аутора, у ситуацијама где је то било потребно. С обзиром 
да аутор долази с мађарског говорног подручја одабир енглеског језика у 
презентовању истраживачких тема омогућава далеко већу видљивост у 
ширим научним круговима.

Концепт конфесионализације у основи означава историографски 
метод у интерпретацији раномодерне историје Европе и подразумева 
укључивање политичког и друштвеног контекста у проучавању верских 
заједница и друштава. Настао је у оквирима немачке историографије 
крајем 70-их година 20. века у склопу истраживања питања из историје 
римокатоличке реформе и противреформације током друге половине 16. 
и првих деценија 17. века. Конфесионализација је омогућила чвршћу 
интерграцију раномодерних држава и њихових друштвених система 
али уједно била и узрочник сукобљавања са верским и политичким 
групама које су се противиле „друштвеном дисциплиновању“ како 
су то формулисали Рајхард и Шилинг, аутори који су сковали термин 
„конфесионализација“. Разлике у доктрини и верској пракси нису биле од 
значаја већ су далеко битније сличности у развоју између конфесионалних 
цркава – католичка, калвинистичка (реформисана) и лутеранска конфесија 
које се паралелно развијају доводећи до крајњег резултата – непосредне 
сарадње између државе и цркве усмерена ка „дисциплиновању“ најширих 
слојева становништва. Значајно полазиште у том процесу представљао је 
Тридентски сабор и реформе које су почеле да се спроводе у католичким 
срединама, у великој мери утемељене на рационалности језуитског реда. 
Мада је концепцијски приступ модела конфесионализације довео до 
критике која сматра да се метод не може једнако применити на сваку 
европску државу, основне идеје, процеси и последице које су простекле 
из методологије приступа представљају једно од основих полазишта у 
идејном настанку Конфесионализације у пограничном подручју Антала 
Молнара. Аутор поставља питање на који начин се такав концепт може 
применити на католичке заједнице Османског царства, на Балканском 
полуострву, и да ли се помоћу њега може превазићи искључивост и 
разлике у националном приступу балканских историографских заједница. 

Основне методолошки принципи изложени су у уводном поглављу (In-
troduction, pp. 7–15), уз важно полазиште да је османска држава приступала 
верским заједницама и институцијама искључиво из прагматичних 
потреба не дајући предност посебној конфесији. Балкански католицизам 
карактеришу међуконфесионалне везе, недостатци у индоктринацији, 
проблем црквене дисциплине и недефинисане судске ингеренције – 
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специфичности које Молнар дефинише као периферне карактеристике 
посматране у односу на процесе европске конфесионализације. 
Географски истраживачки простор, одређен као Балканско полуострво, 
обухвата словенско-албански свет и османску Угарску (аутор је сагледава 
као засебан део османског Балкана), изузев грчких области и словенске 
Охридске архиепископије.

Поглавље Bosnian Franciscans between Roman Centralization and Bal-
kan Confessionalization (pp. 17–29) указује на улогу фрањевачког реда као 
једине институције у Босни која је постојала, без прекида, још од краја 13. 
века. Преживевши османско освајање она је, према речима аутора, била 
мост између средњег века и данашњег времена, повезујући тако Босну са 
западном културом. Босанска фрањевачка провинција је током османског 
периода представљала најзначајнију католичку институцију на Балкану, 
и под њеним руководством основано је неколико манастира у Угарској, 
Далмацији, Дубровнику у јужној Италији док су њени мисионари стизали 
и до Влашке и Бугарске. Велики отпор локалних институција реформама 
Рима представљао је карактеристику засновану на средњовековним 
традицијама и специфичним околностима османске верске политике 
што је, у крајњем домету, довело до посебног, фрањевачког модела 
конфесионализације. Иако је римска курија настојала да на тридентским 
начелима реформише епископалну организацију, босански фрањевци 
су задржали право номинација по парохијама ограничавајући тако 
утицај бискупа Босне који је задржао само право потврде. Модел је 
био суштински другачији од модела који је прокламован тридентским 
реформама и често је стајао у супротности с начелима који се држала 
римска курија у политици руковођења и организацији католичке 
цркве на Балкану што је повремено доводило до озбиљних сукоба и 
размимоилажења унутар различитих средишта моћи у институционалној 
структури католичке цркве у Османском царству.

Наредна целина, The Holy Office and the Balkan Missions before the Foun-
dation of the Congregation of Propaganda Fide (1622) (pp. 31–46), доноси 
приказ слабије проученог периода мисионарске активности у раздобљу 
пре оснивања Конгрегације за пропаганду вере (1622) с посебном 
пажњом на улози, утицају и моделима деловања римске инкивизије 
пре њеног формалног инстутуционализовања као примарне инстанце 
у руковођењу мисијама. Мада је римска курија и раније задржавала 
непосредну контролу над одобравањем мисија и посебно арбитражу у 
домену доктринарних питања, успостављање пуне контроле након 1622. 
године, означава институционални искорак у мисинарској активности. 
Како је у претходном периоду успех мисије стајао непосредно у вези с 
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личним капацитетима и способностима особа које су их организовале, 
мисионарска политика инквизиције је током прве две деценије 17. века 
формулисала основне принципе на којима ће Света Столица организовати 
мисије на Балкану након 1622. године.

У поглављу Venetian South-Eastern Europe and Ottoman Hungary (pp. 
47–63) аутор у средиште пажње доводи питање конфесионализације, 
гледано с позиције Венеције као најзначајније поморске силе на Јадрану. 
Без обзира на политички утицај заснован на разгранатим трговинским 
везама широм Медитерана, Венеција није успевала да прошири свој 
утицај ван приобалног појаса и непосредног залеђа у Далмацији иако 
су постојали културни и економски предуслови на којима би се идеја 
конфесионализације могла спроводити. Аутор анализира предлог 
шибенског каноника Ивана Томка Мрнавића из 1625. године, изнетог 
у осам тачака, о реорганизацији католичке цркве у Далмацији и њеној 
централној улози коју би, таквом реформом, стекла у унутрашњости 
Балкана и османске Угарске. На крају поглавља објављен је интегрални 
текст овог предлога. Молнар је предлог означио као непрактичан и 
временски анахрон назначавајући више чинилаца у немогућности 
реализације: централизација мисионарске делатности под непосредним 
руководством Рима након 1622. године; немогућност проширења црквене 
јурисдикције далматинске цркве и примат надбискупа Дубровника у 
унутрашњости Балкана непосредно заснован на разгранатој трговачкој 
мрежи Дубровачке републике; немогућност црквених ауторитета млетачке 
Далмације да успешно организују мисије и успоставе ауторитет у 
непосредном залеђу под османском влашћу; преклапање интереса с 
босанским фрањевцима и црквеним ауторитетима османске Угарске и 
различити приступи у спровођењу начела конфесионализације.

Наредна два поглавља Struggle for the Chapel of Belgrade (1612–1643) 
(pp. 65–121) и The Struggle for the Chapel of Novi Pazar (1627–1630) (pp. 
123–134) представљају чврсто документовану анализу супротстављених 
интереса, различитих концепата спровођења црквене реформе, у 
зависности од припадности верском реду главних актера и делатности у 
оквиру католичких заједница у Београду и Новом Пазару. Оба поглавља 
су писана с позиције микроанализе великог броја изворних података, при 
чему су неки по први пут презентовани, посебно у случају Београда где 
је спор унутар католичке заједнице трајао с великим интезитетом преко 
три деценије. Посебно је занимљиво што је проблематика постављена 
у контексту анализе економске историје првих деценија 17. века. Сукоб 
око католичке капеле у Београду у потпуности исказаје противречности 
у различитим приступима по питању конфесионализације. Београдска 
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капела, устројена половином 16. века на економској снази и привилегијама 
Дубровника, представљала је стожер окупљања католичких заједница 
у наредним деценијама. Растући значај босанских трговаца у првим 
деценијама 17. века којима су били блиски босански фрањевци, који су 
опслуживали капелу и у 16. веку, пореметио је устаљене структуре моћи 
и темељно угрозио положај Дубровника. Појава језуита у Београду (1612) 
и мисионарског бискупа (1618. и 1625), као представника реформисане 
политике Рима, који су се нашли на истој линији с Дубровчанима, изазвала 
је вишедеценијски сукоб око контроле над црквеном организацијом 
и приходима што је у крајњем исходу резултирало забрањивањем 
рада језуита и њиховим протеривањем из Београда као и потпуним 
угрожавањем егзистенцијалног опстанка католичке цркве у овом 
граду, тиме што су се као пресудни актери појавили и представници 
османске власти. С друге стране кратка историја сукоба у Новом Пазару 
између Дубровчког надбискупа као браниоца дубровачких, у основи 
средњовековних привилегија, и надбискупа Бара као представника 
мисионарске, реформисане цркве око права постављења капелана 
завршила се потпуном превагом последњег што у извесној мери указује 
и на слабе позиција Дубровчана и малу економску улогу Новог Пазара у 
систему дубровачке трговине првих деценија 17. века.

Поглавље The Catholic Missions and the Origins of Albanian Nation-Build-
ing at the Beginning of the 17th Century (pp. 135–156), први пут објављено 
у оквиру приказане књиге, написано је услед намере аутора да сагледа 
настанак раних облика албанске националне свести истражујући их преко 
католичке мисионарске активности у Албанији. Мада основне обрисе у 
настанку тих манифестација проналази у хуманистичком образовању 
и делатности католичког свештенства с краја 16. века, Антал Молнар 
је појаву Петра Мазарекија (Pjetër Mazreku), апостолског визитатора 
(1623) и надбискупа Бара (1624–1633), сагледао као централну личност 
у процесу настанка католичког албанског националног идентитета. 
Настанак католичког албанског идентитета је почетком 17. века био 
обележен тенденцијом појачаног отпора према бискупима који су, 
углавном, долазили из Далмације и захтевима да се уместо дубровачких 
мисионара постављају бискупи пореклом са албанског говорног подручја. 
Идеја Мазарекија да албански католицизам може опстати искључиво 
стицањем признате позиције у оквирима међународног католицизма тј. 
јасним издвајањем из „илирског“, односно јужнословенског католицизма, 
представља етапну фазу у дефинисању илирског католицизма на области 
Хрватске, Славоније, Далмације и Босне. Последице преломних догађаја 
с краја 17. века, довеле су до тога да је албански католицизам, попут 



572

Прикази

босанског и бугарског, претрпео велике губитке у људству, и током 18–
19. века је маргинализован у толикој мери да није допринео стварању 
модерне националне свети када је главну економску и друштвену снагу 
представљала муслиманска Албанија.

Конфесионализам се исказивао и преко унионистичких тендеција 
католичке цркве и посебно односа са Српском православном црквом 
тј. Пећком патријаршијом која је својом културном и националном 
позицијом онемогућа сваку унијатску акцију католичке цркве. Преглед 
ових дешавања изложен је у поглављу The Serbian Orthodox Church 
and the Attempts at the Union with Rome in the 17th Century (pp. 157–167) 
с упориштем у постојећој литератури, „национално“ оптерећених 
историографија. Молнар сагледава унијатске акције католичке цркве 
као саставни део конфесионализације али их посматра у контексту 
периферних дешавања, ограничених на погранични простор Венеције и 
Османског царства (Црна Гора, Херцеговина и Далмација) или у оквиру 
делатности црквених достојанственика који су већ били под влашћу 
хришћанске Аустрије (случај Марчанске уније као једине успешне 
унијатске тековине католичке цркве). Тиме се сваки покушај уније 
завршавао у рубним просторима Пећке патријаршије док изоловани 
покушаји појединих епископа и монаха нису били засновани на чврстој 
подршци највиших црквених и световних кругова. Молнар сматра 
посебно индикативним одсуство локалних католичких свештеника, 
посебно босанских фрањевца и капелана дубровачких колонија, у 
овом процесу. Став Петра Мазарекија (1623), надбискупа Бара, да је 
сваки покушај мисионарске активности међу Србима унапред осуђен 
на неуспех услед великих културних разлика између правосланих и 
католика, посматра као алтернативни приступ локалног свештенства 
које се у начелу разликовало од ставова црквених представника у Риму 
који нису унапред одбацивали унијатске идеје. До краја 17. века и у 
Риму долази до промене становишта те се унијатске намере српског 
свештенства прихватају са све већим подозрењем.

Период папе Иноћентија XI обележен је прокламовањем реформи 
у циљу строге централизације мисионарских активности у оквиру 
Конгрегације за пропаганду вере, о чему се говори у поглављу The 
Balkan Missions under the Pontificate of Innocent XI (1676–1689): from 
Apogee to Ruin (pp. 169–182). На тај начин би права и привилегије 
верских редова били ограничени увођењем секуларног свештенства 
образованог у посебним семинарима и под директном контролом Рима. 
Мисионарске активности на Балкану су до последње трећине 17. века  
стекле пуну институционалну организацију и у највећој мери су биле 
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прилагођење границама некадашњих средњовековних краљевстава, 
мада с недовољно јасно дефинисанима границама дијецеза, што 
је повремено доводило до интезивних сукоба унутар католичких 
заједница. У тренутку прокламовања реформи (1678) мисионарске 
активности католичке цркве на Балкану су биле суочене с проблемима 
растућег антихришћанског расположења османских власти, притисцима 
православне цркве, превасходно у пореском домену, сагледавани као 
покушај асимилације католичких заједница, захтевима Хабсбурга као 
угарских владара у коначном избору црквених достојанственика и 
нереформисаним, аутономним положајем фрањевачке цркве у Босни. 
Формирање Свете лиге у контексту избијања Бечког рата (1683–1699), с 
намером протеривања Османлија из централне Европе, означава се као 
веће достигнуће понтификата Иноћентија XI. Међутим, иако се његов 
политички програм може окарактерисати као успех у Централној Европи, 
где је отпочео процес реинтенграције новоовојене османске Угарске 
у оквире хришћанске Европе, с друге стране је је католичка црква на 
Балкану несумњиво доживела потпуни колапс. Процес је праћен великим 
ратним разарањима на широком простору, милитаризацијом католичке 
заједнице и свештенства, сеобама становништва и потпуним нестанком 
или драстичним смањивањем бројности католичких верника у матичним 
областима (у Албанији, Бугарској и Босни). Губитком градског обележја, 
католицизам је сведен је на сеоске области што је, уз пропаст дубровачке 
трговачке мреже на ширем простору Балкана, оставило велике последице 
у 19. веку када долази до формирања модерне националне свести.

Последње поглавље La Schiavona: A Bosnian Girl between Catholic Hag-
iography and Balkan Female Transvestism (pp. 183–203) засновано је на 
биографији Магдалене Переш-Вукасовић (1606–1640), рођене у Јелашкој 
у централној Босни, коју је написао њен исповедник у Риму. Биографија 
представља јединствено историјско сведочанство живота једне 17. вековне 
босанске жене и документовани пример мимикрије жене у традиционално 
мушком друштву која је, вођена заклетвом невиности, прерушена у 
мушкарца тражила лични пут побожности, завршивши као монахиња у 
Риму. Аутор интерпретира биографију кроз неколико тема: отмица жене, 
присилна удаја, трансвеститизам, положај жене у друштву, традиционални 
мушко-женски односи, католички женски мистицизам, исламизација, 
свакодневни односи између хришћана и муслимана, народни обичаји, и 
повлачи паралелу с добро познатим балканским феноменом тобелија о 
којима су писали етнографи 19. века.

Књига садржи речник важних или мање познатих термина (Glossary 
of Ottoman and South Slavic Terms, pp. 205–206), укупно 12 пропратних 
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карата (pp. 209–220), библиографију необјављених и објављених извора 
и коришћене литературе (pp. 221–257) и именски и географски индекс 
(Index of names and places, pp. 259–266).

Вишегодишњи студијски рад Антала Молнара, документован 
изворима ватиканске провенијенције, успешно обједињен монографијом 
Конфесионализација у пограничном простору, омогућава увид у 
аутономни поглед аутора на друштвени и политички контекст верских 
феномена и интеракција између католичких заједница на Балкану. 
Монографија за циљ има предмет истраживања који је, према ауторовом 
мишљењу, у знатној мери оптерећен дискурсима националних, балканских 
историографија, услед чега не постоји општи консензус у сагледавању 
питања конфесионализације, односа између православних и католичких 
заједница које су облике националних идентитета, у значајној мери, 
стицали током 16–17. века. С обзиром на малобројност радова из ове 
области, књига Антала Молнара се сврстава у ред обавезне литературе при 
сваком будућем истраживању која тек треба да донесу суд о успешности 
примењеног метода и засебним закљуцима аутора.

Александар ЈАКОВЉЕВИЋ

Fahd Kasumović,  
Na periferiji svijeta islama: osmanska poreska politika  

u Bosanskom ejaletu (1699–1839),  
Sarajevo: Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, 2021, 794 str.

Порески систем, темељ сваке државе од антике до данас, изузетно је 
важна мада за широку читалачку публику, па чак и многе истраживаче, 
не тако привлачна тема. У османистици је, последњих деценија, све мање 
оних који се одлучују да јој поклоне пажњу, иако је без њеног разумевања 
немогуће одговорити на друга, „звучнија“ питања као што су: османска 
империјална идеологија, концепт праведне државе тзв. „круг правде“, 
адаптабилност централне администрације спрам различитих конфесија, 
обичаја и традиција и друга. 

Фахд Касумовић, ванредни професор на Одсјеку за хисторију 
Филозофског факултета у Сарајеву, увидео је значај проучавања пореза и 
пореске политике Османског царства још на постдипломским студијама. 
Након одбране магистарског рада In’am – ослобађање од таксита у 


