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УЛОГАКНЕЖИНЕУНАСТАНКУ
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА**

Сажетак
Установа кнеза и кнежине је првобитно била део
турскедржавнеорганизације,дабикасније,у18.ве-
ку,полакопосталанароднаустановакојајепомогла
у настанку нововековне српскедржаве.Уовомраду
сезаступатезадаје,поредтесвојеформалнеулоге,
управо кнежина омогућила и уобличавање национал-
ног идентитета, омогућивши међусобно усклађива-
њеипрепознавањеиначеразнородногстановништва
које се са свих страна скупљало у опустелу земљуи
доносилосвоје варијантепатријархалнедемократи-
јенуђењеммоделапремакомебисеуобличилаидеја
нације.
Кључне речи: кнежина, народ, национални иденти-
тет.

Nа ју жно сло вен ским те ри то ри ја ма у окви ру тур ског цар ства 
оформ ље не су, са по чет ком тур ске вла да ви не, но ве дру штве-

не ор га ни за ци је и уста но ве. Од сре ди не 15. ве ка по ја вљу ју се у 
исто риј ским из во ри ма кне зо ви, ко је тур ска власт по ста вља као вр-
хов не вла шке ста ре ши не,1) а у ве зи са на се ља ва њем Вла ха по опу-

* На уч ни сарадник
** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1) Ема Миљ ко вић-Бо ја нић сма тра да су уста но ву кне за и кне жин ску са мо у пра ву на сле-

ди ли Тур ци из сред њо ве ков не срп ске др жа ве („Кне жин ска са мо у пра ва у Сме де рев ском 
сан џа ку у дру гој по ло ви ни XV и пр вој по ло ви ни XVI ве ка», ЗборникМатицесрпскеза
историју, 1998, бр. 57, 88).
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сте лим се ли ма у срп ској де спо то ви ни.2) Де лат ност тих кне зо ва је 
об у хва та ла по гла ви то бри гу о на се ље но сти зе мље и ор га ни зо ва ње 
уби ра ња по ре за, а за уз врат су и они и њи хо ви по моћ ни ци има ли 
не ке еко ном ске по вла сти це. Ка сни је уста но ва кне за гу би зна чај, са 
уки да њем вла шког ста ту са 1530. го ди не. „По сле Ве ли ке се о бе Ср-
ба 1690. го ди не Ср би ја је опу сте ла, оста ла је мо жда де се ти на ста-
нов ни штва. Уз при ста нак Ту ра ка, да би се очу вао жи вот на зе мљи, 
об но вље не су уста но ве па три јар хал ног уре ђе ња, што под ра зу ме ва 
и кне зо ве“, пи ше Ра до ван Са мар џић, да би се ота да, кроз 18. век, 
по но во уста ли ла уста но ва кне за.3) Кра јем 18. ве ка кне зо ви су све 
ма ње би ли тур ски слу жбе ни ци, из гу бив ши по вла сти це за ко је су 
има ли за хва ли ти сво јој слу жби, а све ви ше су схва та ни и до жи вља-
ва ни као на род ни пред став ни ци пред стра ном вла шћу, ко ји су би-
ра ни на скуп шти на ма се о ских кне зо ва и кме то ва, као што све до чи 
про та Ма ти ја Не на до вић у сво јим се ћа њи ма.4) Та да је до шло и до 
те ри то ри ја ли за ци је кне жи на, што зна чи да су њи хо ве гра ни це по-
ста ле трај не. Уста но ва кне жи не је, по ми шље њу Ра до ва на Са мар-
џи ћа, „по ста ла јед но од нај и зра зи ти јих обе леж ја срп ске исто ри је у 
гра ни ца ма Тур ског Цар ства“. Она је раз ви ла по се бан об лик са мо у-
прав ног дру штва и па три јар хал не де мо кра ти је.5)

Та ко, ви ди мо уста но ву кне за при сут ну кроз ве ко ве на те ри то-
ри ји ка сни је Ср би је, као и ње но при ла го ђа ва ње то ком ево лу ци је 
укуп них дру штве них и по ли тич ких од но са. Са свим је из ве сно да 
се у чи та вом том пе ри о ду - од не ко ли ко сто ти на го ди на то ком ко јих 
кнез по сто ји на овај или онај на чин - на род сро дио са кне жин ском 
ор га ни за ци јом до те ме ре да је она, ко нач но, по ста ла при ро дан 
оквир за по ји ма ње дру штва, баш као што је то у ди нар ским обла-
сти ма би ло пле ме. За оче ки ва ти је, за то, да је кне жи на од и гра ла 
зна чај ну уло гу у ет нич ком уоб ли ча ва њу Ср ба, јер је реч о уста но ви 
ко ја је, бу ду ћи од го ва ра ју ћег кван ти та тив ног ни воа, мо гла да по-
слу жи фор ми ра њу тог груп ног иден ти те та.

Кне жи ну и пле ме је упо ре дио још Бра ни слав Ђур ђев, као па-
ра лел не про дук те вла шког на се ља ва ња на раз ли чи то при сту пач-

2) Бра ни слав Ђур ђев, „Те ри то ри ја ли за ци ја ка тун ске ор га ни за ци је до кра ја XV ве ка (ка тун 
– кне жи на - пле ме)“, Симпозијумосредњовековномкатуну, Са ра је во, 1963, 149-150.

3) Р. Са мар џић, Сеобеусрпскојисторији, Бе о град, 1991, 100
4) Про та Ма ти ја Не на до вић, Мемоари, Ма ти ца срп ска и Срп ска књи жев на за дру га, Но ви 

Сад – Бе о град, 69, 82-83.
5) Ра до ван Са мар џић, „Ср би и ре жим Тур ског цар ства“, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе-

о град, 1993, 70.
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ним те ре ни ма; а на том тра гу је њи хо ве ор га ни за ци о не су шти не 
па ра лел но по ста вио Ми ро слав Свир че вић у свом ра ду о кне жи-
ни у 18. ве ку, су ми ра ју ћи не ко ли ка раз ли чи та ми шље ња о њи хо-
вој срод но сти од но сно раз ли чи то сти. За кљу чио је из све га да су 
обе „те ри то ри јал не за јед ни це за сно ва не на на род ној са мо у пра ви. 
Пле ме је, ме ђу тим, крв но срод нич ка за јед ни ца са на гла ше ним вој-
нич ким ка рак те ром, што не ва жи за кне жи ну“.6) То јест, основ на 
раз ли ка се сво ди на при су ство код пле ме на од но сно од су ство 
код кне жи не ро дов ског ко хе зи о ног прин ци па, по ред оног те-
ри то ри јал ног ко ји је при су тан у об ли ко ва њу обе дру штве не 
гру пе.7) То мо же мо узе ти као мо дел ми шље ња у скла ду с ко јим се 
мо гао уоб ли чи ти од нос љу ди пре ма нај ве ћој гру пи ко ја се по ји ма 
као це ли на – пре ма ет но су од но сно на ци ји, ко ји су као иде је не што 
ка сни је, то ком 19-ог ве ка и у 20-ом, до би ле на зна ча ју. Ов де обе ове 
ре чи, и ет нос и на ци ју, узи ма мо у њи хо вом ко ло кви јал ном зна че-
њу: ет нос као по јам ко ји има ро дов ски (пле мен ски) при звук, док 
је на ци ја но си лац по ли тич ког зна че ња. У ре чи на род, ко ја у срп-
ском је зи ку сва ка ко за ме њу је оба из ра за, и ет нос и на ци ју, на ла зи-
мо не дво сми сле но ро дов ско зна че ње: на-род, ода кле про из ла зи да 
у срп ском ми шље њу и по јам на ци је на ги ње ка по ји ма њу за јед ни це 
кроз пле мен ске ве зе ви ше не го кроз мо дер ну ви зу ру по ли тич ких 
вред но сти.

Ов де је при ли ка да од ре ди мо иде ју срод ства о ко ме је реч у 
ве ли ким дру штве ним гру па ма где би о ло шког срод ства те шко да 
мо же би ти. Ра ди се ту, на рав но, о вр сти ду хов ног срод ства, али не 
лич ног ка кво је кум ство или по бра тим ство. Ра ди се о сим бо лич ком 
за јед ни штву, ка ко је то утвр дио Ду шан Бан дић, ус по ста вље ном на 
осно ви за јед нич ких осо би на ко је ује ди њу ју љу де у ет нич ке за јед-
ни це – по ре кло, ин те ре си и „дух“ (је зик, кул ту ра, мен та ли тет), као 
и са мо име – или на осно ви са мо не ке од њих.8) Ово за јед ни штво 
функ ци о ни ше исто вре ме но и у прав цу уну тра шње ко хе зи је 
гру пе и у прав цу ње не спо ља шње ди стинк ци је од дру гих гру-
па, чи ме омо гу ћа ва раз ви так и одр жа ва ње ко лек тив ног иден-
ти те та код сва ког при пад ни ка на ро да.9)

6) Ми ро слав Свир че вић, „Кне жин ска и се о ска са мо у пра ва у Ср би ји 1739-1788. Де ло круг 
и иден ти тет ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји од Бе о град ског ми ра (1739) до аустриј ско-
тур ског ра та (1788) и Ко чи не кра ји не“, Bal ca ni ca, 2002, 32-33, 192.

7) Исто, 190. 
8) Ду шан Бан дић, „Ет нос“, Царствоземаљскоицарствонебеско, 3. изд., Би бли о те ка XX 

век, Бе о град, 2008, 46-50.
9) Исто, 51-54.
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По во дом кне жи не и пле ме на Свир че вић ис ка зу је ми шље-
ње да они „пред ста вља ју ин сти ту ци о на ли зо ва не об ли ке ко-
лек тив ног жи во та срп ског на ро да ко ји су на ста ли и раз ви ја ли 
се у ве о ма раз ли чи тим по ли тич ким, еко ном ским и ге о граф-
ским при ли ка ма“.10) Пле ме на су, на и ме, фор ми ра на у усло ви ма 
си ро ма шне при вре де и ре ла тив не сло бо де од тур ског ме ша ња, тј. 
ве ће са мо у пра ве, што све до во ди до чвр шће дру штве не ко хе зи је 
не го усло ви у ко ји ма се фор ми ра кне жи на, за ви сна од тур ске др-
жав не ор га ни за ци је и ак ту ел на на пре вас ход но по љо при вред ном 
под руч ју. Ов де, ка ко ре ко смо већ, за сту па мо те зу да су ова два мо-
де ла ми шље ња, пле мен ски и кне жин ски, мо гла да ти са свим до во-
љан им пулс срп ском фор ми ра њу на род ног је дин ства. По ји ма ње 
на ци је ко је се ве зу је за ро ман ти чар ски по крет што је зра чио са За-
па да пред ста вља ло би он да тек по ли ту ру ко ју су срп ском иден ти-
те ту да ли ин те лек ту ал ци.

Срп ски на ци о нал ни иден ти тет се фор ми рао у устан ци ма, у 
ору жа ним бор ба ма, у рат ним усло ви ма, ко ји су мно го ви ше на лик 
на од ли ке жи во та ко је су из не дри ле пле мен ску ор га ни за ци ју са ње-
ним ро дов ским на че лом. Та ко ђе, на се ља ва ње Ср би је нај ма сов ни је 
из ди нар ских кра је ва, Цр не Го ре и Хер це го ви не, ко је тра ди ци о-
нал но пред ста вља ју пле мен ске обла сти, мо гло је у кне жи ну да до-
не се са мо она ква дру штве на схва та ња ка ква су вла да ла та мо. До-
се ље ни ци у Шу ма ди ју су, пре ма ми шље њу Ра до ва на Са мар џи ћа, 
сво јим дру штве ним ста во ви ма до при не ли ус по ста вља њу ло кал не 
са мо у пра ве као основ ног обе леж ја но ве Ср би је у на ста ја њу.11) Ми-
ро слав Свир че вић пи ше у слич ном ду ху: „Са мо та кво људ-
ство, осе тљи во на свој по ло жај, не на вик ну то на си сте мат ску 
др жав ну упра ву, при лич но не ди сци пли но ва но, са су ро вим 
сто чар ским на ра ви ма, с оном аван ту ри стич ком цр том ко ја је 
ина че свој стве на но ма ди ма, с мно го вре ле хај дуч ке кр ви у 
жи ла ма, с по себ ном скло но шћу за упо тре бу оруж ја, мо гло је 
по да ри ти Кар ђор ђу и Ми ло шу уста нич ку вој ску ко ја им је 
би ла по треб на за осло ба ђа ње Ср би је“.12) Та ко из ла зи да су 
кне жи не од кра ја 18. ве ка на ста ле као де ми ну тив ни из раз 
пле мен ског мен та ли те та при ла го ђе ног но вим ге о граф ским, 

10) Ми ро слав Свир че вић, нав. рад, 191.
11) Р. Са мар џић, Сеобеусрпскојисторији, Бе о град, 1991, 101.
12) Ми ро слав Свир че вић, „Ми гра ци је у Ср би ји XVI II ве ка и уста но ве па три јар хал ног дру-

штва, ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ, књ. LII, Бе о град, 2004, 315-316.
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еко ном ским и по ли тич ким при ли ка ма. Или, мо же мо ре ћи и 
да је уста но ва кне жи не, увре же на у ми шље ње ста ро се де ла ца 
на те ри то ри ја ма на ко ји ма су се на се ља ва ли из пле мен ских 
кра је ва, мо ди фи ко ва ла пле мен ско по ји ма ње дру штва ко је су 
до не ли до се ље ни ци и при ла го ди ла га жи во ту у но вом под не-
бљу.

У слич ном сми слу се о кне жи ни из ја шња ва Ру жи ца Гу зи на, 
ко ја је про бле му од но са из ме ђу кне жи не и мо дер не срп ске др жа ве 
по све ти ла чи та ву књи гу: „Из гле да ло ми је да су баш ове са мо у-
пра ве мо гле обез бе ди ти срп ском на ро ду из ве сну са мо стал ност у 
окви ру јед не др жа ве вер ски и на ци о нал но то ли ко ту ђе, те пре ма 
то ме и не ки по се бан и дру штве но-еко ном ски и по ли тич ки раз ви-
так“.13) Она не раз ра ђу је сво ју ми сао у том прав цу у ко ме ми ов де 
же ли мо да на гла си мо од нос из ме ђу кне жи не и на ци је, не го пред-
мет раз ма тра са со ци о ло шке стра не, као исто риј ски раз ви так уста-
но ва. Упра во у том окви ру ко ји је она по ста ви ла мо же се са гле да ти 
и исто ри ја иден ти те та, те кне жи на од 18. ве ка на да ље као идеј ни 
мо дел пре ма ко ме се фор ми рао мо дер ни срп ски ет нос.

Пи ше још Ми ро слав Свир че вић да „сво ја де мо крат ска пра ви-
ла из уну тра шњег уре ђе ња за дру га Ср би су пре не ли на кне жи не 
и се ла и та ко уда ри ли те ме ље но вој Ср би ји ко ја ће свој пре по род 
по сти ћи у 19. ве ку“.14) Ипак смо скло ни ји ми шље њу да су де мо-
крат ска пра ви ла сти гла из пле мен ских обла сти, ода кле је зе мља 
по гла ви то и на се ља ва на на кон ма сов них се о ба Ср ба пре ко Са ве и 
Ду на ва, 1690.  и 1739. го ди не. Ду хов но по ве зи ва ње тог но во до ла зе-
ћег на ро да, на ви клог на по ји ма ње за јед ни це у раз ме ра ма пле ме на, 
и ме ђу со бом и са за те че ним ста нов ни штвом, мо гло се са свим од-
го ва ра ју ће оства ри ти у окви ри ма кне жин ске кон цеп ци је дру штва и 
те ри то ри је. Кне жи на је већ знат но ап стракт ни ји ни во ор га ни за ци је 
не го што је то се ло као пр ви сле де ћи ни жи сту пањ. Јер у се лу се 
љу ди зна ју, док је ста нов ни штво кне жи не до вољ но број но и ра-
штр ка но да се мо гу ни ка да не оства ри ти лич ни ме ђу соб ни кон так-
ти, а опет се љу ди сма тра ти као при пад ни ци исте гру пе - што су 
исто вре ме но и од ли ке на ро да. Ни је, на рав но, не у ме сно спо ме ну-
ти кућ ну за дру гу као јед ног од но си ла ца кон це па та па три јар хал не 
де мо кра ти је, али су ма ли из гле ди да су за дру ге пре суд но ути ца ле 

13) Др Ру жи ца Гу зи на, Кнежинаипостанаксрпскебуржоаскедржаве, Бе о град, Кул ту ра, 
1955, VI II.

14) Свир че вић, нав. де ло, 317.
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на функ ци о ни са ње кне жи не, по што је не из ве сно да су уоп ште оп-
ста ле као рас про ста ње на по ја ва у тим пу сто шним вре ме ни ма код 
оно ма ло си ро ма шних ста ро се де ла ца ко ји ни су по бе гли на се вер и 
за пад пред Тур ци ма.15)

Кне жин ска ор га ни за ци ја под ра зу ме ва на че ла па три јар-
хал не де мо кра ти је ка ква вла да ју ма хом на чи та вој ју жно сло-
вен ској те ри то ри ји, у свим уста но ва ма ко је уоб ли ча ва ју дру-
штве ни жи вот. По ли тич ка и ду хов на до ми на ци ја му шка ра ца, 
те њи хов ве ћи дру штве ни углед, за јед но са скуп штин ским 
од лу чи ва њем и би ра њем гла ва ра, пра ви ла су ко ја са чи ња ва ју 
обра зац функ ци о ни са ња по ли тич ких уста но ва тра ди циј ског 
дру штва. Осо бе ност кне жи не ме ђу њи ма је ње но др жав но 
по ре кло и сто га ве ћа по ли тич ка функ ци ја у окви ру гло бал ног 
дру штва не го што то има ју уста но ве ко је су нај ве ро ват ни је 
са мо ни кле и пре вас ход но су имо вин ско-прав ног ка рак те ра, 
као што је, на при мер, за дру га или у пле мен ским кра је ви ма 
брат ство. Ру жи ца Гу зи на при ме ћу је да су кне зо ви из по зни јег 
пе ри о да, од 18. ве ка, би ли ви ше на род не ста ре ши не не го тур-
ски слу жбе ни ци, бу ду ћи оста ли без по вла сти ца ко је су ра ни-
је до би ја ли од др жа ве за сво ју слу жбу. Кне жи на та ко по ста-
је на род на по ли тич ка уста но ва уме сто до та да шње др жав не: 
„Чим су оста ли без бе ра та они су мно го ви ше би ли уз на род 
не го уз Тур ке, не ве за ни ма те ри јал ним ин те ре си ма за др жа ву 
до би ли су дру штве ну функ ци ју у сво јој сре ди ни“.16)

Та ко је кнез мо гао но си ти у исто вре ме не ко ли ко но вих иде ја. 
Пр во, спо ме ну то гу бље ње чвр сте ве зе са тур ским др жав ним апа ра-
том и при хва та ње кне жин ског кне за као на род ног гла ва ра омо гу-
ћи ло је спу шта ње др жав не иде је у на род: не ка да нај ни жи др жав ни 
управ ник по стао је нај ви ши у па три јар хал ној де мо кра ти ји. Дру го, 
он је као део тур ског управ ног си сте ма имао ис так ну ти ју чи сто 
по ли тич ку при ро ду сво је уло ге не го се о ски кнез и кмет, ко ји су 
би ли еле мен ти не ди фе рен ци ра не тра ди циј ске кул ту ре из ко је су 
из ни кли; ти ме је кне жин ски кнез омо гу ћио по ји ма ње по ли тич ког 
сег мен та дру штве ног жи во та у окви ри ма на шег на ро да, што је до-
при но си ло но вом раз ли ко ва њу ви до ва со ци јал не кул ту ре и жи во-
та, њи хо вој мо дер ној ар ти ку ла ци ји. Тре ће се од но си на углед ко ји 

15) Уста но ва кућ не за дру ге је мно го ис тра жи ва на у ет но ло ги ји, со ци о ло ги ји и пра ву бал-
кан ских зе ма ља, па са мо основ на ли те ра ту ра о овој те ми бро ји пе де се так на сло ва.

16) Др Ру жи ца Гу зи на, нав. де ло, 37.
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је кне жин ски кнез ужи вао у окви ри ма па три јар хал не кул ту ре, што 
је ка рак те ри сти ка па три јар хал ног по ји ма ња гла ва ра, иако је уста-
но ва кне жи не на ста ла од о зго, из по тре бе тур ске др жа ве; не ма ју ћи 
уисти ну ви шу ор га ни за ци ју од оне се о ске, на род је кроз кне жин-
ског кне за по нео уло гу ви шег ста ле жа, ис тре бље ног у бор ба ма с 
Тур ци ма и се о ба ма у Аустри ју, тј. се ља штво је до би ло ема на ци ју 
свог по тен ци јал ног су ве ре ни те та. Све у све му, кне жи на је, по ред 
то га што је ин те гри са ла еле мен те пле мен ских схва та ња дру штва, 
омо гу ћи ла на ста нак но вих кул тур них и со ци јал но-по ли тич ких по-
гле да ко ји су уче ство ва ли у уоб ли ча ва њу на ци је, на ко је је он да 
би ло са свим мо гу ће на до ве за ти и оне при сти гле из европ ских на-
ци о нал них по кре та.
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JelenaMiljkovic-Matic
THEROLEOF“KNEZINA”

INTHEEMERGENCEOFNATIONALIDENTITY

Resume
Knezina(Sr.кнежинa)isaninstitutionestablishedbythe
Turks,possiblywiththereferencetothesimilarmedieval
Serbian institution, primarily to secure the settlementof
thecountryandorganizetheraisingoftaxes.Knezinain
thefirstcenturiesoftheTurkishrulediffersfromtheone
established at the end of the 18th century. Knezevi (Sr.
кнезови)were earlier appointed by the Turkish govern-
ment,and theyhadcertainbenefitsdue to their service,
which,at least toacertaindegree,hadmade thempart
oftherulingclass.Thenewroleofknez(Sr.кнез)inthe
partitionedknezinabecomeacceptedbythepeopleasyet
anotherexpressionofthepatriarchaldemocracy.Knezina
inthe18thand19thcenturywastoagreatextentformed
bythepeoplefromthetribalregions,whichbroughttothe
prettydesertedSerbiancountryitsmentality,andrelated
to it, the comprehension of the social community in the
familyframework.Theunderstandingofthesocietywhich
wascharacteristic for the tribalmindset couldoffer fel-
lowship to thepopulationof knezina, supportedby knez
astherepresentativeofthepeople’sself-governance,not
astheTurkishservant.Itcertainlyprovidedtheformation
oftheethnicidentity,whichwaslatterarticulatedbythe
ideasofnationaluprisingfromtheRomanticmovementin
Europe.
Keywords:knezina,nation,nationalidentity.
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