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СИМБОЛИЧКО МАПИРАЊЕ КОСОВА, СТАРЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 
НА СТРАНИЦАМА БОСАНСКЕ ВИЛЕ*

У ра ду се пра ти иде о ло шка и по ли тич ка ма три ца ли те рар ног 
кон стру и са ња на ци о нал ног иден ти те та у књи жев ном ча со пи су 
Бо сан ска ви ла (1885–1914). Пра ти се сим бо лич ки то пос еп ског Ко-
со ва из аспек та уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са, као и стра те ги ја 
ан га жо ва ња чи та лач ке пу бли ке у прав цу иден ти фи ка ци је са иде јом 
срп ске на ци је за сно ва не на је зи ку, књи жев но сти и тра ди ци ји, од-
но сно кон со ли да ци је „свих срп ских зе ма ља“ на тој осно ви. У ра ду 
се да је при каз ли те рар не, исто риј ске и ет но граф ске за ин те ре со-
ва но сти за те ри то ри је ко је су се у том тре нут ку на ла зи ле ван гра-
ни ца Кра ље ви не Ср би је. Из бор на род них пје са ма, ет но граф ске 
би ље шке, ли те рар не и пу то пи сне фор ме, ви је сти и огла си, кри-
ти ке и ко мен та ри у функ ци ји су до ка за ко јим се по твр ђу је при-
пад ност Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је срп ској на ци ји и по сред но 
алу ди ра на исто вјет но „исто риј ско“ опре дје ље ње Ср ба из Бо сне и 
Хер це го ви не.

Кључ не ри је чи: Бо сан ска ви ла, Ко со во, Ста ра Ср би ја, Ма ће-
до ни ја, на род на књи жев ност, пу бли ци сти ка, кул ту ра пам ће ња, 
на ци о нал ни иден ти тет.

Бо сан ска ви ла је пр ви, нај зна чај ни ји и нај ду го вјеч ни ји књи жев ни ча со-
пис Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни (Ђуричковић 1975). Из ла зио је два де сет и 
де вет го ди на два или три пу та мје сеч но и до ми нант но оби ље жио кул тур ну 
и по ли тич ку сце ну на раз ме ђи 19. и 20. ви је ка. Се лек тив ност у при сту пу овом 
из у зет но обим ном, те мат ски и жан ров ски ра зно вр сном кор пу су усло вље на 
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нистарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
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је прет ход но на ја вље ним и при хва ће ним смјер ни ца ма1, и од но си се на уо ча-
ва ње, од но сно из два ја ње тек сто ва ко ји упу ћу ју на дис кур зив но об ли ко ва ње 
ко сов ске ле ген де и ука зу ју на се ман тич ки по тен ци јал Ви дов да на у оно вре-
ме ним иде о ло шким и ге о по ли тич ким ре ла ци ја ма. Фо кус је, да кле, на ре кон-
струк ци ји уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са ко ја се од но си на ма пи ра ње свих 
срп ских зе ма ља по сред ством из бо ра и ор га ни зо ва ња тек сто ва нај ра зли чи-
ти јег ти па, при че му је на род на књи жев ност2 има ла на гла шен зна чај и функ-
ци ју (Пандуревић 2008; 2015: 16–25). Про цес про ми шља ња ових не ко ли ко 
(на зна че них) про блем ских аспе ка та пра тио је ри зик да текст бу де об ли ко ван 
као не хо мо ге на и дис па ри тет на цје ли на, сто га је на са мом по чет ку би ло 
нео п ход но раз ја сни ти кон цеп ту а ли за ци ју кључ них син таг ми из на сло ва.

1.БосанскавилаудуховномПространству„свихсрПскихземаља“.Бо
сан ска ви ла је по кре ну та по сљед њих да на 1885. го ди не, да кле, са мо не ко-
ли ко го ди на на кон Бер лин ског кон гре са и ау стро у гар ске оку па ци је Бо сне 
и Хер це го ви не, у усло ви ма бес ком про ми сне цен зу ре (Богићевић 1953: 441–
443; кruševac 1978: 305–332) ко ја је ус по ста вље на као ва жан ин стру мент гео-
по ли тич ки про ми шље ног, ин стру и са ног, и свим ад ми ни стра тив ним сред стви-
ма по др жа ног про це са ства ра ња бо сан ске на ци је (краљачић 1987: pas sim). 
Ова ква стра те ги ја Мо нар хи је про из ве ла је, из аспек та ње них им пе ри јал них 
пре тен зи ја не при хва тљи ве, али и оче ки ва не по сље ди це3, бу ду ћи да се упра во 
тих го ди на на Бал ка ну ус пра вља ла не за ви сна срп ска др жа ва, као (не су ђе ни) 
Пи је монт, срп ски и ју жно сло вен ски4. Ка да је ри јеч о Бо сан ској ви ли, цен-
зу ра се у пр вом ре ду од но си ла на оба ве зу из бје га ва ња по ли тич ких и кон-
фе си о нал них пи та ња, и на по ме ну да „тре ба та ко ђе па зи ти да у са ста ви ма 
за бав ног и по уч ног ка рак те ра не бу де су ви ше на гла шен срп ски на ци о нал ни 
еле ме нат“ (Бесаровић 1967: 65–66). На кон смр ти Бе ња ми на Ка ла ја, кре а то ра 

1 Рад је из ло жен у фор ми ре фе ра та на на уч ној кон фе рен ци ји Са вре ме на срп ска фол
кло ри сти ка 7 – Ко сов ска бит ка (1389) у исто ри ји и тра ди ци ји, ко ја је ре а ли зо ва на у окви ру 
ма ни фе ста ци је Ви дов дан 2019 у Кру шев цу.

2 „Ма ло број на пи сме на ели та ма лог на ро да, ко ри сте ћи се за те че ним на род ним усме-
ним кул ту ра ма као основ ним ма те ри ја лом, нор ми ра и стан дар ди зу је но ве ви со ке кул ту ре, 
да би на сле де ћем ко ра ку ис та кла за хтев за соп стве ном др жа вом“ (Gelner 1997: 87–93); „У 
то ме је, да кле, глав ни за да так ет нич ке ин те ли ген ци је: мо би ли са ти ра ни је па сив ну за јед-
ни цу да об ли ку је на ци ју око но ве вер на ку лар не исто риј ске кул ту ре ко ју је та ин те ли ген-
ци ја по но во от кри ла“ (Smit 1998: 105).

3 Те о риј ски кон цеп ти сту ди ја на ци о на ли зма по ла зе од основ не ди хо то ми је у те о риј-
ском од ре ђе њу на ци је, и у том сми слу је кон цепт бо сан ске на ци је, за сно ван на ка те го ри ја-
ма ад ми ни стра тив но огра ни че не те ри ти то ри је, за ко ном де фи ни са не за јед ни це и гра ђан ске 
кул ту ре су прот ста вљен кон цеп ту срп ског на ци о нал ног по кре та у БиХ ко ји на гла ша ва 
ет нич ке ве зе, вер на ку лар ну кул ту ру, ми то ло ги ју, исто ри ју и на род ну мо би ли за ци ју.

4 Ме та фо ра че сто упо тре бља ва на у ме диј ском, по пу ли стич ком, али и на уч ном дис-
кур су (уп. страњаковић 1932; од но сно ча со пис Пи је монт ко ји је као днев ни лист из ла зио 
у Бе о гра ду, у пе ри о ду 1911–1915).
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и за го вор ни ка стра те ги је ства ра ња бо сан ске (ка сни је, бо шњач ке) на ци је, 
1903. го ди не, о пи та њи ма на ци о нал ног иден ти те та се све отво ре ни је рас пра-
вља и у књи жев ној пе ри о ди ци (vervaet 2010: 1–2). Стијн Вер ва ет сма тра да 
је на фор му ла ци ју на ци о нал не ре то ри ке у пе ри о ди ци ути ца ла не са мо ве ћа 
сло бо да штам пе, не го и шко ло ва ње бо сан ско хер це го вач ке ин те ли ген ци је у 
ино стра ству: Бе чу, Гра цу, За гре бу, Пра гу, или ван Ау стро у гар ске, у Бе о гра ду 
или Истам бу лу (исто). 

Исто риј ску смје ну ве ли ких си ла у Бо сан ском ви ла је ту пра ти ла је и екс-
панзијa све о бу хват ног по кре та срп ског на ро да за на ци о нал ну кон со ли да цију 
и про свје ти тељ ски пре по род5. Бо сан ска ви ла је по у здан ар хив за про у ча ва-
ње вре ме на6 у ко ме је ви зи ја осло бо ђе ња, и ује ди ње ња у јед ну на ци о нал ну 
др жа ву усмје ра ва ла дру штве но, кул тур но, еко ном ско и по ли тич ко ор га ни-
зо ва ње Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни (Цвијић 1908; Besarović 1968; PaPić 1972; 
кruševac 1978; маџар 1982; екмечић 1983; Kraljačić 1987; маџар 2001)7. 

На сла ња ју ћи се на тра ди ци ју срп ских ча со пи са у Вој во ди ни и ба шти-
не ћи иде је Ује ди ње не омла ди не срп ске, Уред ни штво Бо сан ске ви ле већ од 
пр вих бро је ва из ри чи то и ја сно на гла ша ва нео п ход ност ет но граф ског ра да 
и ства ра ња књи жев но сти за сно ва не на мо де лу на род не кул ту ре и усме не тра-
ди ци је. У кон цеп циј ском осми шља ва њу то ком пр ве го ди не из ла же ња (Duj
mović 2006) оно по зи ва „све на ше све ште ни ке, учи те ље и дру ге пи сме не љу де“ 
да по ста ну Ви ли ни са рад ни ци та ко што ће опи са ти „око ли ну свог мје ста, 
оби ча је, но шњу и го вор на ро да, и исто риј ске по ме ни ке“ (Бв 1886/18: 283). У 
европ ским окви ри ма већ по ма ло ана хрон, а у бал кан ским оче ки ван и не из-
бје жан, ро ман ти чар ски кон цепт на род не кул ту ре и на ци о на лог бу ђе ња до био 
је пу ни за мах тек на раз ме ђу ви је ко ва, у бур ном вре ме ну ге о по ли тич ког и 
стра те шког ма пи ра ња Бал ка на од стра не ве ли ких си ла. Овај про цес пра ти-
ло је исто вре ме но и има ги нар но ма пи ра ње срп ских зе ма ља на стра ни ца ма 
днев не штам пе и пе ри о ди ке. Укр шта ју ћи сег мен те ве ли ких усме но по ет ских 
и књи жев них на ра ти ва са пу то пи сним би ље шка ма и ет но граф ским цр ти ца ма 
из „но во от кри ве них“ (уп. атанасовски 2014) кра је ва Ста ре и Ју жне Ср би је, 
Бо сне и Ма ће до ни је, ис цр та ва ле су се гра ни це срп ског кул тур ног про сто ра, 
уз ар гу мен та ци ју ко ја би тре ба ло да бу де не по ре ци ва и пре суд на:

5 „Бу ђе ње на ци ја“ на Бал ка ну је про цес ко ји, у од но су на оста так Евро пе, за по чи ње 
мно го ка сни је. Раз ло ге у ве ли кој мје ри тре ба тра жи ти у исто риј ским окол но сти ма, од но сно 
у уну тра шњем устрој ству Ото ман ске им пе ри је у ко јој је со ци јал на стра ти фи ка ци ја по чи-
ва ла на кон фе си о нал ној, ни ка ко на на ци о нал ној осно ви. 

6 У том сми слу, 1907. или 1908. го ди на узи ма ју се као гра нич не. У пр вом пе ри о ду су 
до ми ни ра ле ет но граф ско-фол кло ри стич ке пре о ку па ци је и иде ја срп ског на ци о нал ног је дин-
ства, док су дру ги пе ри од оби ље жи ле мо дер ни стич ке тен ден ци је и иде ја ју го сло вен ства.

7 По сма тра но у ши рем кон тек сту „ду гог де вет на е стог ви је ка“, екс пан зи ја и ма сов ност 
штам па них ме ди ја су пре суд но ути ца ли на ства ра ње ам би јен та у ко ме је ве ли ки број љу ди 
мо гао да „за ми сли“ (anDerson 1983) на ци о нал ну за јед ни цу и прет по ста ви сво ју при пад ност 
њој на осно ву је зи ка, за јед нич ке про шло сти, кул ту ре пам ће ња, сен ти мен та, сим бо ла и ври-
јед но сти ко ји има ју ин те гра тив ни ка рак тер (Smith 1998: 310).
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До кле хва та је дан на род, до тле се про сти ру и ње го ви оби ча ји, ње-
го ве осо би не, ње го во ми шље ње, ње го ве пје сме, при че, по сло ви це и дру-
ге ум не умо тво ри не ње го ве. И као што по је ди ни кра је ви јед ног истог 
на ро да има ју раз ли чи то зе мљи ште, раз лич но за ни ма ње и ви ше или мање 
раз ли чи ту про шлост, исто им та ко и умо тво ри не ни су јед на ке, и јед на 
иста иде ја се ја вља у ви ше раз ли чи тих об ли ка, јед на иста ми сао у раз-
но ме ру ву (...). За то су у по чет ку ово га ве ка, кад је по че ла да се ра ђа сло-
бо да срп ска, кад је и књи га срп ска про пе ва ла, уви ђав ни ји љу ди у на ро да 
на ше га по че ли да ку пе то ум но бла го, те да га из но се све ту и пре да ју 
нај бо ље му чу ва ру – књи зи. (...) На ро чи то се обра ћам бра ћи ван гра ни ца 
да на шње кра ље ви не да ми се ода зо ву, бо је ћи се да ми срп ске зе мље ван 
кра ље ви не оста ну не за сту пље не (...). (Бв 1889/18: 285).

2. наративнаимагинаЦија,колективнаносталгијаинаЦионалнаидео
логија:изгуБљенаЦарстваиПредјелижудње

2.1.косово.Већ и ле ти ми чан пре глед упу ћу је на за кљу чак да би се уре-
ђи вач ка по ли ти ка Бо сан ске ви ле, на ро чи то у пр вом пе ри о ду (до 1907. го ди не) 
мо гла пред ста ви ти на осно ву до при но са из град њи кул тур ног пам ће ња по-
сред ством те ма ти за ци ја, ан га жма на и из вје шта ва ња о до га ђа ји ма ко ји, ути-
сну ти у ма три цу ве ли ких на ра ци ја, не ма ју са мо ло ка ни ка рак тер и зна чај, 
по пут све то сав ских при ред би, ху ма ни тар них ак ци ја, осни ва ња за ду жби на, 
штам па ња књи га са ро до љу би вом те ма ти ком. Ин фор ма ци је о про свјет ним 
и кул тур ним ак тив но сти ма раз ли чи тих срп ских удру же ња, о ус пје си ма и 
угле ду Ср ба у сви је ту и сви је тлим при мје ри ма па три о ти зма, усмје ре не су 
на кон со ли да ци ју чи та лач ке пу бли ке ко ја сво ју при пад ност на ци ји за сни ва 
на све то са вљу, ко сов ском за вје ту, сло бо дар ском от по ру и иде ја ма про свје ти-
тељ ства. На ро чи то су ин ди ка тив ни те мат ски бро је ви по све ће ни ју би ле ји ма 
као што су сто го ди шњи ца ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 1888. го ди не 
(Пандуревић 2017), три ста го ди шњи ца ро ђе ња Ива на Гун ду ли ћа 1889, че-
тири сто го ди на Обод ске штам па ри је 1893, за тим сто го ди шњи ца пр вог срп ског 
устан ка 1904, де таљ но из вје шта ва ње о све ча но сти при ли ком кру ни са ња 
кра ља Пе тра и сл. У по за ди ни го то во сва ке све ча но сти, го то во сва ког го во ра 
Ср би ма и о Ср би ма, под ра зу ми је ва но и па те тич но тре пе ри Ко со во. Ви дов-
дан ски култ об у хва тио је и на дах нуо све об ли ке овог при та је ног и упор ног 
от по ра ау стро у гар ској по ли ти ци, при су тан у раз ли чи тим кон тек сти ма, као 
не из о ста ван за чин де кла мо ва ном и про кла мо ва ном па три о ти зму уред ни ка 
и са рад ни ка Бо сан ске ви ле. У сјен ци Ви дов да на, на ро чи то то ком „пет сто те“ 
(1889) го ди не об ли ко ва ла се и стал на ру бри ка под на сло вом Срп ске на род не 
умо тво ри не, по зи ви на прет пла ту, при ка зи књи га и ча со пи са8, по ле ми ке и 

8 „У овој књи зи има 14 срп. нар. пје са ма ко је је уче ни про фе сор Кра ков ског уни вер-
зи те та г. Ко пер ниц ки пре вео на пољ ски је зик, а на по чет ку је по ду жи исто рич ни чла нак од 
Т. Т. Је жа о Ви дов-да ну, од но сно о про па сти на шој на Ко со ву. Књи га је вр ло уку сно из ра-
ђе на, а по све ће на је на ро ду срп ском. Пред ло же но је да се је дан при мје рак ове књи ге узи да 
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кри ти ке, ре клам ни огла си9, ома жи и при год ни тек сто ви, по сред ством ко јих 
би се у дру га чи јим окол но сти ма пре вас ход но ре кон стру и са ла исто ри ја при-
ват ног жи во та – по пут че стит ке ко ју је „срп ска омла ди на на уни вер зи те ту 
у Пе шти“ упу ти ла до бро тво ру Пе ри Др ља чи, тр гов цу, а ко ју је уред ни штво 
Бо сан ске ви ле об ја ви ло у цје ли ни:

Вр ло по што ва ни го спо ди не!

Бла го оном ко до ви јек жи ви
Имао се ра шта и ро ди ти!
Срп ска омла ди на ва зда па зи буд ним оком све оно што се до га ђа у 

по је ди ним кра је ви ма рас ту ре но га срп ства. Она се ра ду је и оду ше вља ва 
уз ви ше ним тре ну ци ма у жи во ту на ше га на ро да, а пла че са на ро дом кад 
га за де се те шки уда ри жа ло сне суд бе на ше. И са да ка да се сје ћа пет сто го-
ди шње пат ње сво га на ро да, те шки јој се уз да си оти ма ју из гру ди. Ми се 
сје ћа мо, и цио на род мо ра се сје ти ти.

Кад се ви не мо ми сли ма у про шлост, из ла зе нам пред очи сви је тле 
сли ке на ше не гда шње сла ве. Ми се по но си мо њи ма, али успо ме не на ста-
ру сла ву сла бе су, да одр же је дан на род. Из ла зи нам пред очи и Ко со во. 
Ми пла че мо за јед но са гу сла рем срп ским над тим стра ти штем, на ком 
је за ко па на срп ска сло бо да и ве ли чи на. Али, те шко на ро ду ко ји у те шким 
да ни ма уми је са мо да пла че. Слав не успо ме не из про шло сти ве зу ју нас за 
се бе, али нај ви ше због то га, да се уз њих учи мо бо ри ти за бу дућ ност сво ју 
(Бв 1889/7: 110).

У је да на е стом бро ју Бо сан ске ви ле из 1889. из два ја се не ко ли ко тек сто-
ва, до вољ но илу стра тив них да су ко мен та ри су ви шни, сто га ће на овом мје-
сту би ти пред ста вље ни де скрип тив но и у из во ди ма. На на слов ној стра ни ци 
штам пан је текст Прах ко сов ских ју на ка, ко ји на кон ко лек тив ног ис ку ства 
у 20. ви је ку па жњу при вла чи ин фор ма ци ја ма ко је се од но се на кон текст и 
ау то ра, из вје сног Ан то ни ја Стра жи чи ћа, „оп ћин ског тај ни ка на Мље ту“ 
ко ји на ка то лич ку чи сту сри је ду 1889. го ди не пот пи су је па не ги ри чан текст 
по све ћу ју ћи га „Ср би ма без раз ли ке вје ре“. Ни жу се при год ни тек сто ви као 
што је од ло мак дра ме Кнез Ла зар Ми ло ша Цве ти ћа, за тим цр ти ца из срп ског 
жи во та под на сло вом Вид, по е ма Ди о ни си ја Ми ко ви ћа Ко со во, за тим ју нач ка 
гу слар ска пје сма По ги би ја ко сов ска и сл. У бро ју 12, на три стра не, пре но си 
се де таљ но цен трал на це ре мо ни ја „ко сов ске пет сто го ди шњи це у Ср би ји“, а у 
на став ку сли је де на ја ве о оби ље жа ва њу ве ли ког ју би ле ја у За гре бу, Бе о гра ду, 
Гра цу, Па ри зу и Цр ној Го ри. У на ред ном бро ју до но се се из вје шта ји о про-
сла ва ма у Са ра је ву, Мо ста ру и Чај ни чу:

у ка мен те ме љац у Кру шев цу. Ср дач на хва ла бра ћи По ља ци ма на овом кра сном по кло ну и 
врат ској љу ба ви“ (Бв 1889/13: 208).

9 „До са да је ваљ да иза шла из штам пе но ва књи га „Ко со во“, але го ри ја у че ти ри чи на 
с пје ва њем. По на род ним пје сма ма на пи сао Ми лан Ст. Ћу ри чић, про фе сор. Књи га се мо ре 
до би ти са мо код пи сца у Бе о гра ду, Обре но ва ули ца бр. 9“ (Бв 1889/10: 159).
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По сли је го во ра, дру штво је от пје ва ло у три гла са ту жну пје сму 
про па сти ко сов ске: „Зна те л’ се стре оно мје сто, гдје је Ми лош за ко пан“. 
По сли је то га, де кла мо вао је је дан ђак из че твр тог раз ре да на род ну пје сму 
„Ко сов ка дје вој ка“, на оп ште за до вољ ство ци је ле пу бли ке; Иза ово га, 
от пје ва ла су дје ца у два гла са уз прат њу дру штве ну пје сму „Ој Сло ве ни, 
још сте жи ви“. На по шљет ку, пре ча сни г. про та пре лио је ко љи во, при 
том је дру штво от пје ва ло „Вјеч на ја па мјат“, по сли је че га је г. про та опо-
ме нуо при сут не да је пр ва вр ли на сје ћа ти се сво јих ста рих пре да ка и да 
ту вр ли ну пре не су и на сво је по том ке. (Бв 1889/13: 208).

2.2.старасрБија.Гра ни це Ср би је у 19. ви је ку ни су об у хва ти ле све обла-
сти сред ње вје ков не срп ске др жа ве. Под тур ском вла шћу, све до бал кан ских 
ра то ва, оста ле су те ри то ри је за ко је се у исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци 
упо тре бља вао по јам Ста ра Ср би ја. Ста ра Ср би ја об у хва та ла је Ста ру Ра шку, 
Ко со во, Ме то хи ју, и нај ве ћи дио Вар дар ске Ма ке до ни је, а у ши рем сми слу, 
на зив се од но сио и на кра је ве у Егеј ској Ма ке до ни ји. За рје ша ва ње ста ту са 
ових те ри то ри ја на кон по вла че ња Ото ман ске им пе ри је би ле су за ин те ре со-
ва не све ве ли ке си ле, бу ду ћи да је у пи та њу био ва жан сег мент „Ис точ ног 
пи та ња“, а ди пло мат ске ак тив но сти на ро чи то су ин тен зи ви ра не у вре ме ну 
Ру ско-тур ског ра та (1877–1878) и Бер лин ског кон гре са (1878). Кра ље ви на 
Ср би ја је ула га ла ве ли ке на по ре да ста ње на те ре ну одр жа ва и усмје ра ва у 
срп ском на ци о нал ном ин те ре су. На по чет ку ХХ ви је ка функ ци о ни са ла је 
мре жа цр кве но-школ ских оп шти на у Ко сов ском, Со лун ском и Би тољ ском 
ви ла је ту, а ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва ве ли ку па жњу по све-
ћи ва ла су кул тур ним и про свет ним ак тив но сти ма. С дру ге стра не, и Бо сан
ска ви ла је са ве ли ким ин те ре со ва њем пра ти ла и ко мен та ри са ла про це се 
рје ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња, ко ји су се у усло ви ма ау стро у гар-
ске оку па ци је и анек си је мо гли још је ди но ис по ља ва ти на по љу кул ту ре. У 
та квом кон тек сту ал ном окви ру, те ма Ста ре и Ју жне Ср би је при сут на је на 
раз ли чи те на чи не, у фор ми раз ли чи тих књи жев них, на уч них и пу бли ци-
стич ких жан ро ва. Пре глед ко ји сли је ди ни ка ко не пре тен ду је на пот пу ност 
и би бли о граф ску ис црп ност. На мје ра је да се ука зи ва њем на ка рак те ри стич не 
тек сто ве на зна че обри си уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са и из во ри за јед но 
(мо гу ће) ин сај дер ско кре и ра ње Ру ри та ни је (уп. GolDsvorti 2000).

Зна чај ове те ме на стра ни ца ма Бо сан ске ви ле не дво сми сле но је на ја вљен 
још 1889. го ди не, у из у зет но обим ном и ис црп ном при ка зу пр вог из да ња 
књи ге Спи ри до на Гоп че ви ћа Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, ко ја је об ја вље на 
у Бе чу, на ње мач ком је зи ку. При каз је из ла зио у на став ци ма, кроз три бро ја, 
а пре по ру ка за да ље чи та ње и про цје на из у зет не ва жно сти ове пу бли ка ци-
је по сре до ва на је кроз на по ме ну у ко јој је раз от кри вен цен зу ром усло вљен 
крип то грам ски код: По што се у овој књи зи на ла зе и мно ге ства ри по ли тич
ке при ро де, а „Бо сан ска ви ла“ ни је та кав лист, то се ни је смо упу сти ли у 
ду бо ку рас пра ву, не го хо ће мо са мо да при ка же мо на ши јем чи та о ци ма ову 
кра сну књи гу (Бв 1889/16: 254).
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Би бли о граф ски пре глед усме но по ет ске гра ђе са овог те ре на (maKsimović 
1989: 49–51) по ка зу је да је и за овај кор пус ка рак те ри стич но ин си сти ра ње на 
ло ка ли за ци ји (уп. Пандуревић 2015: 295–304). Под на сло ви у окви ру ру бри-
ке Срп ске на род не пје сме гла се: Из Ста ре Ср би је; Из Ма ће до ни је; Бр сјач ке 
пје сме (из око ли не При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји); Из Дор ја на, ви ла јет 
со лун ски; Из до њег По вар дар ја, Ђев ђе ли је, Се ре за... Об ја вље не су и Срп ске 
на род не при по вет ке из Ста ре Ср би је (Бв 1910/20–22: 333–334). У на по ме-
на ма уз са ку пља че и ка зи ва че на ла зе се по да ци о ло ка ли те ти ма и ет нич кој 
при пад но сти: Ову сам пје сму при би ље жио 20. 8. 1889. од јед нног мом че та 
срп ског из се ла Бу фа шест са ти од Ма на сти ра (Би то ља) у Ма ће до ни ји 
(Шарпла ни на и три чо ба на, Бв 1895/15: 237). По сма тра но у цје ли ни, оче ки-
ва ни те мат ско-мо тив ски ре ги стар „жен ских пје са ма“ жан ров ски де фи ни сан 
као об ред но-оби чај ни, љу бав ни, по ро дич ни, у кор пу су Бо сан ске ви ле ис ка-
зу је и јед ну спе ци фич ну но ту, у сми слу на гла ше ног усло вља ва ња лич них 
суд би на и ин тим них дра ма тур ским и ар на ут ским зу лу ми ма, хај дуч ким и 
ко мит ским мен та ли те ти ма и опре дје ље њи ма (уп. Сит ни ца кр ва ва; Срп ска 
по се стри ма; Бе ла Не да и Ај дук Вељ ко; Же на ај ду ка Бог да на; Ју нак и ара ми је; 
Ко мит ска; Бв 1903/1: 14; Бв 1903/2: 34–35; Бв 1910/20–22: 332-333; Бв 1911/7–8: 
122–123). Уо че на спе ци фич ност мо же би ти по е тич ко свој ство ре ги о нал не 
усме но по ет ске тра ди ци је, али и спон та ни из раз ак ту ел ног тре нут ка у ко ме 
се пје сме ства ра ју и за пи су ју. И на рав но, лич ни из бор са рад ни ка и уред ни ка 
Бо сан ске ви ле. 

Осим књи жев них тек сто ва (нпр. пје сма Ми ла ди на К. Ни ко ли ћа Ра син-
ског Срп ском ро ду у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји, Бв 1904/17–18: 315) и 
на род них умо тво ри на, об ја вљи ва не су и фо то гра фи је. У бро ју 15. из 1889. 
го ди не об ја вље на је и па но рам ска фо то гра фи ја При зре на (стр. 229), од но сно 
твр ђа ве у При зре ну (стр. 233). Ове фо то гра фи је су на ја ви ле пу то пи сно-етно-
граф ску би ље шку Уз на ше сли ке (Бв 1889/18: 285). Ет но граф ске и исто ри о-
граф ске би ље шке те мат ски су гру пи са не у не ко ли ко бро је ва, као нпр. у 
бро ју из 1910. го ди не, у ко ме се на ла зе и тек сто ви: При зрен ски трг за срп ског 
вре ме на; Не што о ја њев ском ди ја лек ту; Про свјет не при ли ке Ср ба у Тур ској, 
Књи жев ност у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји и др.

То ком 1892. го ди не Бра ни слав Ну шић је по слао Уред ни штву Бо сан ске 
ви ле пу то пи сну гра ђу ко ја је (у на став ци ма) об ја вље на под на сло вом „Из 
не у ре ђе них пут нич ких за би ље жа ка“ (Ко со во, При шти на, Му ра тов гроб, 
Са мо дре жа, Ву чи трн, Пан ти но, Треп ча, Ли пљан, Се ло Сло ви ње, Ја ње во...), 
че му је прет хо ди ло пи смо упу ће но глав ном и од го вор ном уред ни ку, Ни ко-
ли Ка ши ко ви ћу:

Про пу то вао сам у на крст Тур ску, про пу то вао сам онај њен дио гдје 
жи ви до бар и че стит Ср бин. До ље до мо ра, го ре до Ко со ва, а од Вар да ра 
до ал бан ских пла ни на. Имам ти, мој дра ги Ни ко ла, тму Бож ју хар ти ја 
и па пи ри ћа; на њи ма је за би ље же но и што сам ви дио и што сам чуо. Тре-
ба ми по сло ва ти го ди ну да на да из то га ство рим ка кву цје ли ну, па кад 
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то учи ним, он да ми тре ба ку ми ти го ди ну да на ко га, да ми да нов ца, или 
тре ба про ћи још го ди ну да на, па да та ман то ли ко за ра дим, да не мо гу ни 
штам пу пла ти ти. Знам ја то, а ти дра ги мој Ни ко ла, знаш кан да још по 
бо ље. За то, ве лим, узе ћу ја ове мо је би ље шке, па јед ну по јед ну сла ћу 
ти, а ти их штам пај у Бо сан ској ви ли (Бв 1892/2: 23).

2.3.маћедонија. На јед ном мје сту у овој књи зи на во ди се раз го вор, 
ко ји је Бу га рин Ба шма ков имао с не ким Ен гле зом ко ји је де сет го ди на жи вио 
у Ма ће до ни ји. Тај раз го вор, ко ји је об ја вљен у Ст. Пе терс бу р шким Вје до мо-
сти ма 1899. го ди не, гла си по пи сцу ова ко:

Ка ко се чи ни Ва ма, да ли хри шћан ско ста нов ни штво у Ма ће до ни ји 
тре ба ра чу на ти у Ср бе или у Бу га ре?

Ја ми слим да су они Ср би, од го во ри до ма ћин, г. Х-сон. Ја их упо ре-
ђу јем са ста нов ни ци ма Бо сне и на ла зим слич ност... (Бв 1910/20–22: 327)10

„Ма ке дон ско пи та ње“ је јед но од нај зна чај ни јих ге о по ли тич ких жа ри-
шта на раз ме ђи ХIХ и ХХ ви је ка, а сам по јам тре ба ло би ра зу мје ти као 
„збир но име за мно штво уну тра шњих про бле ма ко ји су по тре са ли Осман-
ску им пе ри ју у обла сти ма Ко сов ског, Би тољ ског и Со лун ског ви ла је та, од-
но сно, за ди пло мат ску ак тив ност ве ли ких си ла и бал кан ских др жа ва на рје-
ша ва њу на ци о нал ног пи та ња и бу ду ћег те ри то ри јал но-по ли тич ког ста ту са 
европ ских де ло ва Тур ске“ (антић 2017: 9). Ин тер на ци о на ли за ци ја овог про-
бле ма, по ја ча на на кон Илин ден ског устан ка (1903), ин тен зи ви ра ла је и ак тив-
но сти Ср би је на пла ну школ ства и кул тур не ди пло ма ти је (антић 2017: 60‒72; 
новков 2014: pas sim).

Са рад ни ци Бо сан ске ви ле у овом пе ри о ду су не са мо Бра ни слав Ну шић, 
срп ски кон зул у При шти ни11, и Иван Ива нић, кон зул у При шти ни, Ско пљу 
и Би то љу, не го и чла но ви ђач ке дру жи не Дој чин ко ја је 1900. го ди не осно-
ва на у со лун ској гим на зи ји. Ау то ри тет „кон зул ских“ име на и функ ци ја12 
усмје ра вао је па жњу чи та ла ца Бо сан ске ви ле на при ка зе тек сто ва ко је до-
но си Ца ри град ски гла сник13, а не што ка сни је и Вар дар (1906–1914)14. Овај 
ка лен дар био је зва нич но гла си ло Ко ла срп ских се ста ра, а ње го ва па три-
от ска, про свје ти тељ ска и ди дак тич ка про ве ни јен ци ја учи ни ла га је бли ским 
и чи та о ци ма и са рад ни ци ма Бо сан ске ви ле (Бв 1910/20–22: 339).

10 Гри го ри је Ха џи Та шко вић, при каз књи ге Ива на Ива ни ћа, Ма ће до ни ја и Ма ће дон ци.
11 Из овог пе ри о да Ну ши ће вог спи са тељ ског ра да су и пу то пи си С оба ла Охрид ског 

је зе ра (1894) и С Ко со ва на си ње мо ре: бе ле шке с пу та кроз Ар ба на се 1894. го ди не (1902). 
Књи га Ко со во. Опис зе мље и љу ди (1902) за сно ва на је на ет но граф ским и пу то пи сним би-
ље шка ма, али сти лом и ин тен ци ја ма пре тен ду је да оста ви ути сак на уч не рас пра ве.

12 Што ни је би ла пре пре ка Уред ни штву да у по сљед њем бро ју из 1910. го ди не об ја ви 
из у зет но не га тив но ин то ни ра ну кри ти ку Ива ни ће ве књи ге Ма ће до ни ја и Ма ће дон ци.

13 Је ди но срп ско гла си ло у Тур ској (1895–1909), из ла зио на срп ском је зи ку. У јед ном 
пе ри о ду уре ђи ва ли су га Дел фа и Иван Ива нић.

14 Бв 1910/20–22.
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Мно го број ни члан ци из књи жев но сти, исто ри је и ет но ло ги је, ин фор-
ма ци је о про свјет ним и кул тур ним де ша ва њи ма (уп. симијановић 2008: 
191–201), као и ди пло мат ским ак тив но сти ма гра ди ли су ди на ми чан и жи во-
пи сан мо за ик на ко ме се уоб ли ча ва ла сли ка Ма ће до ни је као срп ске зе мље. 

Со ли дар ност са ста нов ни штвом Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је, уз пу но 
ра зу ми је ва ње про бле ма на ста лих осло ба ђа њем ових кра је ва, уред ни штво 
Бо сан ске ви ле на гла ша ва ло је у не ко ли ко на вра та, у бро је ви ма ко ји су има-
ли оби љеж ја „те мат ских“. Да нас не по зна ти са ку пља чи, из Ско пља, Би то ља, 
Ку ма но ва, Ки че ва, При ле па, Кру ше ва, Ве ле са и дру гих мје ста сла ли су 
уред ни штву „Срп ске пе сме из Ма ће до ни је“ и „Ма ће дон ске на род не пе сме“, 
при по ви јет ке и за го нет ке из „Ста ре Ср би је“ и „Ма ће до ни је“ ко је је уред ни-
штво на ја ви ло ри је чи ма: До но си мо ове ма ће дон ске на род не пје сме, да се 
ви ди, е је и у њи ма тра ди ци ја срп ска. У ма ће дон ским на род ним пје сма ма 
не ма бу гар ске тра ди ци је, што је, сјем оста лих, је дан до каз ви ше да Mаће-
донци ни су Бу га ри, већ – Ср би (Бв 1903/1: 14).

Славянскїи В(јат)кь“ ја вља, да је ру ска ака де ми ја на у ка за кљу чи ла 
да ље тос по ша ље у Ма ће до ни ју на уч ну екс пе ди ци ју, ко ја ће се на ли цу 
мје ста увје ри ти о ста нов ни штву Ма ће до ни је, да ли је срп ско, или бу гар-
ско. Она ће про у чи ти Ма ће до ни ју у по гле ду је зи ка и ста ри на. У екс пе ди-
ци ји су: про фе сор и исто рик Ми љу ков (бу га ро фил), Кон да ков, ви зан ти-
нист, и Ла вров, сла ви ста. Чи та мо да ће се овој екс пе ди ци ји при дру жи ти 
бу гар ски на у че ња ци, а срп ски че ка ју го то во га по сла. Ми би упу ти ли ту 
екс пе ди ци ју да про чи та на род ну пје сму у про шлом бро ју на ше га ли ста 
„Со бет ца ра и ве зи ра“, па ће и без ис пи ти ва ња зна ти да у Ма ће до ни ји 
жи ве Ср би. (Бв 1900/12: 166)

При по вјед на гра ђа об у хва ће на је под на сло ви ма Срп ска на род на при
по вет ка из Би то ља (Бв 1906/4: 60–61; Бв 1906/5: 78; Бв 1908/14: 221–223; Бв 
1908/24: 380–381; Бв 1908/26: 411–413), Срп ске на род не за го нет ке (из Ма ће-
до ни је, у око ли ни Ки че ва) об ја вље не су 1893 (Бв 1893/4–5:63), а Срп ске на
род не пи та ли це из Ма ће до ни је 1910. го ди не (Бв 1910/20–22: 333). Нај ви ше 
лир ских пје са ма, из вла сти те збир ке Ма ће дон ске на род не пе сме по слао је 
Иван Ива нић, за тим Д. Ни ко лић ко ји је у Бо сан ској ви ли об ја вљи вао пје сме 
под за јед нич ким на зи вом Срп ске на род не пе сме из Ма ће до ни је. Жен ске 
пје сме, и Ан ђел ко Јан ко вић, чи ја збир ка но си на слов Бр сјач ке пје сме (из око
ли не При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји). Срп ске на род не при по вет ке из 
Би то ља пот пи сао је као са ку пљач Ла зар Ми шко вић, а ме ђу са ку пља чи ма 
се на ла зе и име на Или је Дим ко ви ћа, Ста но ја Ми ја то ви ћа, Јо ва на Ми три-
но ви ћа, То ме Ја на ћи је ви ћа и дру гих.

Пје сма Бо шњак ју нак об ја вље на је у 9. бро ју 1903. го ди не, а за пи сао ју је 
Ко ста Дим че вић у Дој ра ну, ви ла јет Со лун ски. То је ри је дак и дра го цјен примјер 
„сти хо ва не бај ке“, из у зет но ар ха ич не са др жи не. Ипак, чи ни се да је пје сма 
Бо шњак ју нак у Бо сан ској ви ли об ја вље на ви ше због про во ка тив ног на сло-
ва и кон тек ста у ко ме се на шла, не го због не по но вљи вог те мат ско-мо тив ског 
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скло па и ин спи ра тив не ар ха и ке ко јом се ви ше од сто ти ну го ди на ка сни је 
на мет ну ла као гра ђа за чи тав је дан рад (Пандуревић 2008).

3. еПистемолошкомаПирањесавременесрПскефолклористике:часоПиси
каоархивикњижевногикултурногнасљеЂа. Про у ча ва ње књи жев не пе ри о-
ди ке је ве о ма иза зов но са ста но ви шта исто ри је књи жев но сти и исто ри је 
иде ја, кул тур не по ли ти ке и кул тур ног пам ће ња. С тим у ве зи, на ода бра ном 
кор пу су Бо сан ске ви ле раз ма тра ни су кон цеп ти из ми шља ња тра ди ци је и ма-
пи ра ња на ци он лног иден ти те та. Из ми шља ње тра ди ци је (HoBsBom и др. 2011) 
схва ће но је у скла ду са исто и ме ним те о риј ским кон цеп ци ја ма, не као ин ди-
ви ду а лан и не ча стан чин у до ме ну ми сти фи ка ци ја и фал си фи ка та не го, пре-
вас ход но, као про јек тов на ак тив ност с ци љем осми шља ва ња, одр жа ва ња, 
про мо ви са ња и про бле ма ти зо ва ња на ци о нал ног иден ти те та пу тем ет но граф-
ске и пу бли ци стич ке дје лат но сти. Уре ђи вач ка по ли ти ка Бо сан ске ви ле била 
је усмје ре на на жи вот не и ак ту ел не про бле ме срп ског на ро да на Бал ка ну, и 
на ро чи то, на ства ра ње ду хов не и кул тур не кли ме ко ја би омо гу ћи ла дру га 
и дру га чи ја рје ше ња за срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни. Укљу чи ва ње 
у са вре ме не то ко ве књи жев не, кул тур не, про свје ти тељ ске и по ли тич ке ми-
сли схва ће но је као „ви зи ја и ми си ја“ ма ло број не, али из у зет но ак тив не и 
ан га жо ва не за јед ни це срп ских ин те лек ту а ла ца у Бо сни и Хер це го ви ни. Ди-
стри бу ци јом ча со пи са, из град њом мре же пре ну ме ра на та и са рад ни ка, из-
бо ром са др жа ја и те ма, оби ље жа ва њем ју би ле ја из на ци о нал не исто ри је, те 
кри тич ким ко мен та ри ма у обла сти књи жев не, на уч не и пу бли ци стич ке 
дје лат но сти, ства рао се има ги нар ни оквир „свих срп ских зе ма ља“ и ис по ља-
вао до сље дан гра ђан ски ак ти ви зам срп ске за јед ни це у усло ви ма по ли тич ке 
цен зу ре. „Бо сан ска ви ла ће“, ка ко пи ше Мух син Ри звић, „у то ку три де це ни је 
свог из ла же ња, пра ти ти и об ли ко ва ти кул тур ни раз вој и дру штве ни жи вот 
Ср ба у Бо сни и Хе р це го ви ни, пред ста вља ју ћи, под фир мом књи жев ног и 
по ро дич ног ча со пи са, на ци о нал но-кул тур ну од бра ну од на ср та ја ту ђин ске 
кул ту ре и по ку ша ја од ро ђа ва ња, али и од ре ђе ну плат фор му на ци о нал не по-
ли ти ке. (...) Фре квен ци јом срп ског име на и афир ма ци јом срп ских кул тур них 
и књи жев них ври јед но сти, шти ти ла је Ср бе од аси ми ла ци је и раз ви ја ла 
њи хо ву на ци о нал ну сви јест“ (ризвић 1992: 25). 

Про у ча ва ње ча со пи са као спе ци фич них ар хи ва ко ји ну де увид у нај ра-
зли чи ти је аспе ка те при ват ног и јав ног жи во та (из до ме на кул тур не пре зен-
та ци је и сва ко дне ви це, по гле да на сви јет, по ли ти ка, од но сно стра те ги ја ко ји-
ма се об ли ку је јав но мње ње и кон со ли ду је чи та лач ка пу бли ка, ре кон стру и шу 
би нар не струк ту ре на ре ла ци ји „ми/они“, „свој/ту ђи“ итд.) пред ста вља кључ 
истин ског ра зу ми је ва ња епо хе чи је ре флек се, жи вот но и упе ча тљи во, уо ча ва мо 
и на кон ви ше од јед ног ви је ка. И у том сми слу, про у ча ва ња и ра зу ми је ва ња 
ет нич ких ко лек ти ви те та из ван пре мо дер ног кон тек ста, кре и ра ње и ма пи-
ра ње „зна ња о на ро ду“ и на ци о нал ног пам ће ња у усло ви ма ма сов не кул ту ре 
и кон крет них дру штве них, исто риј ских и по ли тич ких окол но сти, пред ста-
вља ју је дан од ма ги страл них то ко ва са вре ме не срп ске фол кло ри сти ке.
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Je len ka J. Pan du re vić

SYMBOLIC MAPPING OF KOSOVO, OLD AND SOUTH SERBIA  
IN THE JOURNAL BOSANSKA VILA

S u m  m a r y

Using a selected sample, the paper presents a complex activity of the literary 
construction of the national identity in the literary journal Bosanska vila (1885–1914). 
This popular and influential journal was one of the most significant centres of literary, 
ethnographic and educational work, while its relatively stable editorial policy was designed 
towards the homogenization and strengthening of national awareness. The paper presents 
the literary, historical and ethnographic interest for the territories inhabited by Serbs, which 
were at that time beyond the borders of the Kingdom of Serbia. The authors indicate 
literary and publicist intensification of epic Kosovo and, in connection with that, a strategy 
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of engaging literary audience towards identifying with the idea of the Serbian nation 
based on language, literature and tradition. The selection of folk poems, ethnographic 
notes, literary and travel forms, news and advertisements, criticism and commentary serve 
the function of proving that Old Serbia and Macedonia belong to the Serbian nation and 
indirectly refers to the same “historical” choice of Serbs from Bosnia and Herzegovina. 
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