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АЛЕКСАНДРА С. РАДОСАВЉЕВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУСПОМЕНИЦА АКАДЕМИКА МИЛОША БЛАГОЈЕВИЋА (1930–2012)(Бео$ра�: Филозофски факул�е�, Цен�ар за ис�оријску $ео$рафију и ис�оријску �емо$рафију, 2015, 250 с�р.)У знак сећања на ака:емика Милоша Бла;ојевића, ЦенPар заисPоријску ;ео;рафију и исPоријску :емо;рафију Aрире:ио јеС(оменицу ака�емика Милоша Бла$ојевића (1930–2012), којом се на-сPавници и сара:ници О:ељења за исPорију Филозофско; факул-PеPа у Бео;ра:у, на AосеLан начин, оAрашPају о: Aрофесора Ми-лоша Бла;ојевића, Aрилажући за С(оменицу ра:ове у којима су сеLавили Pемама којима се и сам Aрофесор Бла;ојевић Pоком својенаучне каријере AосвеPио и AосPи;ао значајне резулPаPе. Ака:емик Милош Бла;ојевић Lио је срAски исPоричар, :у;о;о-:ишњи Aрофесор О:ељења за исPорију Филозофско; факулPеPа уБео;ра:у и члан САНУ. Рођен је 17. окPоLра 1930. ;о:ине у Миле-Pићеву, ко: План:ишPа. Основно школовање и ;имназију завр-шио је у ро:ном месPу и Вршцу, а Војно-Aоморску ака:емију уСAлиPу завршио је 1951. ;о:ине. СPу:ије исPорије на УниверзиPе-1 alexandra_km91@yahoo.comИнформаPивни Aрило; је Aримљен 18. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанкуРе:акције ЗLорника о:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017404 АЛЕКСАНДРА С. РАДОСАВЉЕВИЋPу у Бео;ра:у уAисао је у :ва:есеP шесPој ;о:ини, ;:е је 1960. ;о-:ине :иAломирао. Каријеру насPавника исPорије заAочео је уосновној школи у ро:ном МилеPићеву, ;:е је ра:ио :о леPа 1962.;о:ине ка:а је изаLран за асисPенPа у ИсPоријском инсPиPуPуСАНУ у Бео;ра:у у којем је ра:ио :о 1972. ;о:ине. Ма;исPарскира:, Aо: насловом Планине и (ашњаци у сре�њовековној Ср%ији, о:-Lранио је 1966. ;о:ине, а 1970. ;о:ине и :окPорску Pезу Земљора�-ња у сре�њовековној Ср%ији. Научни сара:ник ИсPоријско; инсPиPу-Pа AосPао је 1971, а :оценP Филозофско; факулPеPа у Бео;ра:у, заAре:меP ИсPоријска ;ео;рафија, 1972. ;о:ине. Прошавши кроз сванасPавничка звања, о: 1977. као ванре:ни и 1983. ;о:ине као ре-:овни Aрофесор, у Aензију је оPишао 1996. ;о:ине. Као ;осPујућиAрофесор ра:ио је на Филозофском факулPеPу у Бањалуци. О:2000. ;о:ине Aрофесор Бла;ојевић је Lио изаLран за :оAисно;, ао: 2006. за ре:овно; члана СрAске ака:емије наука и умеPносPи.Преминуо је 27. јуна 2012. ;о:ине у Бео;ра:у.У свом научно-исPраживачком ра:у Lавио се AроучавањемсрAске исPорије сре:ње; века, AосеLно AиPањем а;рарних о:но-са, о:носно Aривре:ном и :рушPвеном исPоријом и исPоријском;ео;рафијом на AросPору сре:њовековне СрLије. Професор Ми-лош Бла;ојевић Aружио је изузеPан научни :оAринос у изучава-њу :рушPвених о:носа и оLавеза о:ређених каPе;орија сPанов-нишPва, и:еји и и:еоло;ији вла:авине и начина искоришћавањаAриро:них ресурса. Је:но о: ;лавних исPраживачких Aоља Aро-фесора Милоша Бла;ојевића Lила је исPоријска ;ео;рафија срA-ско; сре:ње; века којој је :ао :ра;оцени :оAринос, развијајући јеи уPемељујући као AосеLну научну :исциAлину. За више о: :ва-:есеP ;о:ина, као Aре:авач исPоријске ;ео;рафије, :оAринео јеAоPAуно :ру;ачијем сPаPусу и мо:ерној форми ово; Aре:меPа.Између осPало;, Aрофесор Бла;ојевић је је:ан о: ;лавних ауPораИс�оријско$ а�ласа.На самом AочеPку СAоменице, Јелена Мр;ић :оноси Aре;ле:ну„БиLлио;рафију ра:ова ака:емика Милоша Бла;ојевића 1930–2012“ (сPр. 11–26), која са:ржи целокуAни Lо;аPи оAус AрофесораМилоша Бла;ојевића, сасPављен о: моно;рафија и синPеза, чла-нака, сPу:ија и Aриказа, исPоријских караPа и аPласа.Ра: „Човек и Aриро:на сре:ина“ (сPр. 27–40), Aрофесора Мило-ша Бла;ојевића, који је AрвоLиPно оLјављен на иPалијанском је-зику, као изла;ање на конференцији L’uomo e l’ambiente naturale1979. ;о:ине, за С(оменицу је уз Pехничку оLра:у рукоAиса Aрофе-сора Милоша Бла;ојевића Aрире:ила Јелена Мр;ић. Ра: ;овори о



СПОМЕНИЦА АКАДЕМИКА МИЛОША БЛАГОЈЕВИЋА (1930–2012)АЛЕКСАНДРА С. РАДОСАВЉЕВИЋ 405о:носу човека и Aриро:не сре:ине на Aо:ручју Балканско; Aолу-осPрва, начинима на које човек AриAиPомљава Aриро:у или јојсе Aрила;ођава, и из којих разло;а је човек у AрошлосPи, савесноили несавесно, ексAлоаPисао Aриро:не ресурсе.Синиша Мишић, у ра:у „Сеоске међе у сре:њовековној СрLији“(сPр. 41–56), ;овори о разноврсносPи и важносPи сеоских међа усрAском сре:њовековном :рушPву. ВажносP AосPојања и AошPо-вања међа о;ле:ала се у Aоје:иначној о:;оворносPи :омаћин-сPва, али и неких колекPивних о:;оворносPи чиPаво; села које сусе Pицале оLавеза Aрема :ржави, о:носно вла:ару. У сре:њове-ковним Aовељама, Aосе:и се увек Aрилажу са међама и AравимаPо; села. Закључује се, на основу :иAломаPичке ;рађе, :а су међе,Lило сеоских аPара или унуPар њих, Lиле неAовре:иве, али Aро-менљиве. Јелена Мр;ић свој ра:, „ИсPорија живоPне сре:ине (Environ-mental history) у :елима Милоша Бла;ојевића“ (сPр. 57–64), Aосве-ћује анализи :ела Aрофесора Милоша Бла;ојевића, уPемељивачаисPоријске ;ео;рафије као AосеLне научне :исциAлине на О:еље-њу за исPорију Филозофско; факулPеPа у Бео;ра:у. Ра: се Lавиразноврсношћу Pема којима се унуPар ценPралне Pеме, исPоријеживоPне сре:ине сре:њовековне СрLије, Lавио Aрофесор Бла;оје-вић, чији су резулPаPи исPраживања и сPу:ија и :анас акPуелни.„Поло; Aо: срAском влашћу у сре:њем веку (исPоријско-;ео-;рафски Aре;ле:)“ (сPр. 65–94), ра: је Марије КоAривице, у коме јеAре:сPављена исPоријско-;ео;рафска слика Поло;а. У ра:у су ис-казане AолиPичке Aрилике, развој насеља и саоLраћајница ово;Aо:ручја кроз сре:њи век. Осим Pо;а, у ра:у је изнеPо ново ми-шљење о оLразовању и црквеној ор;анизацији Полошке еAиско-Aије.Половином XIV века, срAски сPонски :охо:ак је Lио Aре:меPнеоLично; захPева каноника Базилике СвеPо; Николе у Барију, :асе :ео :охоPка који је ДуLровник исAлаћивао срAском вла:ару ис-AлаPи Lазилици у Барију. Овакво AоPраживање изражено је наоснову фалсификоване Aовеље цара СPефана Душана, наво:но из-:аPој ДуLровачкој оAшPини, која, у сPвари, ника:а није из:аPа Pа-мошњим власPима. О заAлеPу који је Pрајао чиPавих шеснаесP ;о-:ина ;овори ра: Дејана Јечменице, „Око наво:но; усPуAања :еласрAско; PриLуPа цркви СвеPо; Николе у Барију“ (сPр. 95–108). Алексан:ар КрсPић се у ра:у „ДесAоP СPефан Лазаревић и Ба-Pочина“ (сPр. 109–122) Lави Aисмима које је :есAоP СPефан Лаза-ревић уAуPио ње;овим Aре:сPавницима на Aосе:има у СаPмар-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017406 АЛЕКСАНДРА С. РАДОСАВЉЕВИЋској жуAанији у У;арској. Ова лаPинска Aисма са:рже :о са:а нај-сPарији Aомен БаPочине, сре:њовековно; насеља Aоре:Цари;ра:ско; :рума. НасPанак ових :есAоPових Aисама може сесмесPиPи у Aерио: између 1411. и 1421. ;о:ине.ПреPAосPавку :а је Душанов законик имао :алеко већи уPицајна сре:њовековно :рушPво, које ;а је сAрово:ило и AошPоваловише не;о шPо се заAраво чини, :оказује Вла:имир Алексић ура:у „Гра:ски кнежеви у ’;рчким’ оLласPима СрAско; царсPва“(сPр. 123–138).Вла:еPа ПеPровић се у ра:у „Гра:ски меPох“ (сPр. 139–150) Lа-вио самим Aојмом ;ра:ско; меPоха и Pиме шPа се у СрLији у сре:-њем веку Aо: њим Aо:разумевало, шPа се оLично на Pом земљи-шPу ;ра:ило и налазило у зависносPи о: услова сре:ине, о:но-сно воље уживаоца Aосе:а на ;ра:ској земљи.„О;ле:и из исPорије земљора:ње у Вер;илијевим Геор$икама исрAским сре:њовековним изворима“ (сPр. 151–168) ра: је који суAрире:иле Снежана Божанић и Милица Кисић Божић, у којемуAоре:но анализирају :ело ПуLлија Вер;илија Марона, Геор$ике(Песме о (ољо(ривре�и) и срAске сре:њовековне изворе који :оно-се весPи о AољоAривре:и у СрLији. Ра: је насPао као :ео исPражи-вања у оквиру :ва AројекPа: „Војвођански AросPор у конPексPуевроAске исPорије“ и „Сре:њовековна насеља на Pлу Војво:ине“.ОAисане су и анализиране различиPе Pехнике оLра:е земље, ора-ње, не;а и зашPиPа жиPарица, оруђа која су се корисPила, кулPурекоје су се уз;ајале и AосPуAак уLирања леPине.Поје:иносPи о развоју злаPарско; занаPа и оLра:и AлемениPихмеPала на AросPору сре:њовековне СрLије, као и о улози и сPаPу-су злаPара у :рушPву као цењених занаPлија, исPражила је Алек-сан:ра ФосPиков у ра:у „ЗлаPарски занаP у сре:њовековној СрLи-ји“ (сPр. 169–190).Ра: КаPарине МиPровић, „ОAаP Трифун ЛамAров Болица и ли-велисPи на Aосе:има МанасPира Св. Ђорђа Aре: ПерасPом“(сPр. 191–202) Lави се са:ржајем Aарница које су вођене измеђукоPорско; Aлемића Трифуна ЛамAрово; Болице, оAаPа манасPи-ра Св. Ђорђа и ливелисPа Новака ДоLричевића и Марина Илији-но; у вези манасPирских Aосе:а. Ра: нам Aриказује на који начинсу се закуAци о:носили Aрема оLавезама које су имали Aрема ма-насPиру Св. Ђорђа, закониPом власнику закуAљено; Aосе:а.Борис СPојковски, ауPор PексPа „АрхиђаконаPи и жуAе на Pлусре:њовековно; Срема“ (сPр. 203–220), насPоји :а шPо је Lлижемо;уће Aре:сPави црквено уређење на AросPору Срема у којем су



СПОМЕНИЦА АКАДЕМИКА МИЛОША БЛАГОЈЕВИЋА (1930–2012)АЛЕКСАНДРА С. РАДОСАВЉЕВИЋ 407Aочевши о: XI века и оснивања Aрве, :еловале Pри LискуAије: Пе-чујска LискуAија, Калочко-Lачка на:LискуAија и Сремска Lиску-Aија. Свака о: ових целина :елила се на архиђаконаPе, и :аље нажуAе које су Aре AросPирале на PериPорији Срема.„ЗашPо нема СрLа у ’Вавилонској кули’ Јохана ШилPLер;ера?“(сPр. 221–236) наслов је ра:а који су Aрире:или Ра:ивој Ра:ић иМарко Шуица. У њему насPоје :а, колико криPика извора и Aозна-вање исPоријских чињеница :озвољавају, :ају о:;овор зашPо Lа-варски раPник Јохан ШилPLер;ер у свом AуPоAису не Aомиње Ср-Lе, иако је несумњиво знао за њих. У свом AуPоAису Aоменуо јењихове сусе:е и :о;ађај, о:носно LиPку у којој су учесPвовалиСрLи и сам Јохан ШилPLер;ер лично.У ра:у Алексан:ра Узелца, „ИсPочна и ју;оисPочна ЕвроAа у:елу анонимно; Pосканско; ;ео;рафа“ (сPр. 237–248) Aосвећена јеAажња краPком сAису анонимно; ауPора Aронађеном у ВаPикан-ској LиLлиоPеци. НајвероваPније је насPао између 1313. и 1315. ;о-:ине, а за нас су најинPересанPнији :елови који ;оворе о AросPо-рима СрLије, Бу;арске и У;арске. СрAска наука је о:ласком Aрофесора Милоша Бла;ојевића из;у-Lила је:но; о: својих најзначајнијих Aре:сPавника. Из:авање овеС(оменице у ње;ову часP и у знак сећања и захвалносPи за :оAри-нос науци и AосPизање изузеPних исPраживачких резулPаPа, ко-ле;е, сара:ници и ученици Aрофесора Милоша Бла;ојевића о:ајуму Aризнање.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


