
ЈЬУБОМИР 

ОСНОВНИ чИ'НИоци еу 
кретаља путева кроз 

политич;ки, економ

ски и к:ултурНЈИ. Велике ПЛЭЈН,wне и ра!В!Н.ИIJ~е 
условиле су 'река 

и 

земаља rюд:ржавали су 

'еу љима били rюгодни, не· 
су 'f\0 чинили !На првом месту 

iНЈИ:ЧКС>Г политичког 'и еЮОНQlМСКОГ 

ље, и то онако 

нацисн.ални иу.;f'Т'Е",n~~Сlvr. 

одржавали пут 

ни которск;и 

орпски 'I1pгО'ва,чки град 

служ·ио интересима 

стаНОiВRиштва с његове и друге 

не. поред 'осталог, 

12* 

БеОZрйда 
1975. 

),Мождй ле nе'Ко реnu да за ово вељи'Ки 
Но с nоверење.м. с.м.е.м. би пат 

uовци.м.й у nо.м.оћ за 08й'К80 

Алекса Симић 1850 

су 'и пут, су 

турски путеви в,одили у ............ "'~тrп ЊИХОIБИХ 
н а'дирањ а и центру а 

заставама 

ку, ;племена 

поникла и 

ководством 

миторцем 

што :мислите, ,сада 

не пропу:штамо за Бога". 

тим, противничке онаге при-морале еу МИ-

троr:юлита 1, да c€ca 
врати са Планинице изнад 
ЛО ГoР-oБ ао , а 'од докле 

је био ослободио земљу. Тиме 
ме, 
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ДР Љ "УБОМИР Д"УРКОВИЋ-Ј АКШИЋ 

Довоље на РеЈ.Ј;И Тари, Св. Т'ројице КОД Пље
в'аља и даље преко ЗЛarI1иб.ора за Беог.рад. 

Г,одине 1841. писано је на Западу о по
жару, који пламти 'ОД Боке Которске 'До 
Варне, о утицају Кнежевине Орбије на ста
новништво у Еугарск-ој, Бо,они, Херцегови
ни и Црној Гори, и,Q ТРГOlвачким ,везама из
међУ Црног и Ј адраяоК'ог мора, које ом'о
гућују реке. Али, ХОЛИК)Q је по знат,() , пита
ље пута .од Ве-ограда ДО Ј адр.3IИСК'ОГ мора ко
начно је покренуто 1843. када су, у Kpyry 
пољске емиграције у Паризу, на -qијем је 

челу био кнез Адам Чарториски, ([liР;ВИ пут 
формулисани идеја и П!редлог о ,грађењу 
трговачког пута од Београда до Јадрана, 
упраЂО до Улциња. Чарт·ориоки је још кра
јем 1841 . .године решио да отrю-qне своју 
акцију на Истоку, rНарочито југословенску 
на Балкану. Он је изабрао 'места за своје 
агенте , за ИСТ>ОI]{ - Цариград, где је била 

главна агенцј'а, а за Балкан - Београд, чи
ја је агенција била потчињена цариград
ској. У Цариград послао је 1841. за глав
но'г агента Михаила Чајк,анског, ·а у Бео
град лекара Адама л.ишчињоког, .на чије је 
MeC'I'O 1842. године дошао Лудвик (Леноар) 
Звјерк'овски: а од 1843. Фрања Зах, .поре
клом Чех. Отада почиње да }a-qa пољски 
утицај 'у ,нашој земљи, к,оји је био веома КlO
ристан, нарочито у .погледу формираља ју
ГОСЛQ!венске мисли. 

МеђУ најглавнијим проблемима, које је 
Ча:рт,ориски препоруч.ивао Кнежевини Ср
бији, да их он.а што пре ,реши, ·био је ОИ про
блем изградље т.ргооачког пута од Београ
да до Улциња, управо проблем бржег кре·
тања материј алних \Ц·обара преко области 
између та два града. Он је пре Заховог до
ласка на своју дужност у Београд , у јед
ном савету писа'Е)О'М }alНyapa 1843. а упуЋе
ном кнезу Александру, истакэ:о ,шта Кне
жеВИЈна Србија треба да у.ради да би испу
нила овоју мисију међу Словенима на Бал
кану, коју јој је била .наменила историј1а . 
Том приликом препоручивао је, да се Кне
жевина споразуме 'с Турском 'Q!KO уј едиње
ња са брдским племенима: Б аоојевиhима, 
Кучима, Пиперима .И БјелаПЭЈВЉИћима, која 
нису слуш,аља турску 'вла:ст и често .су би
ла у ратном стању и ,са ·слободном Црном 
Гором. По лрисаједињењу тих племена fИЗ
вршило би се уједињење и ·са Црном Гором . 
"После т,ога уједињења с.рбиј ,а би могла 
тражити ОД Перте да Јој ус-rупи извесни те
рен, или у најмању 'Руку с.љо60дап пут за 
овоју трговинуЦ. Самом Заху је Ча:РТОIРИСКИ, 
12. априла 1843, у упутству за рад у Бео
граду, на'редио да препоручи Кнежевини 
Срб.ији, да се споразуме са Црном Г,ором о 
раду на ослобођељу и уједињењу. 3ах је. 
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пред полаЗ'ак за Београд, 13. април,а, пре
дао Чарт'Ориском .рапорт, 'Који је наз'вао: 
"Ка'К'О ,сматрам 'своју мисију УСЛО\8енским 
земљаiма?(( Ту ј е 'ОН, поред осталог, рекао да 
би требало Његош.а у:по:знати ·с мисиј.ом ко
ја му је поверена и .куда путује. И он је 
нагла·сио да везе Црног.ораца, Брђана и Ср

бијанаца, "ПОlМоitу сигурне ~о!му.ник'ације не 
би сметале Турск{)ј, пошто би јој осигура
ли, ак!о :не под ан ств'о , али бар пр.иј ,атељс'I'ВoQ 
и добру в'ољу ОД 'C'DpaHe тих неразвијених 
племена ... Црногорци би се стараљи за из
лаз преко Скадра и Воја:не, к'оја утиче у 
Јадранско море . .. Део ту:роки над Јадра
ном (без Tora излаза) не би 'се Мtогаю разви
јати, јер не би имао 'Везу ,са покрајинама 

око дУНаЈВа. Србија и Црна Гора .добиле би 
по 'остварењу 'I'РГQlВа'ЧКОГ пута, 'К'оји би био 
К<орист.ан за целу Турску Ца,ревину, јер би 
се појачала 'I1РГОВИНiа поМ'оhу :HQlB-ОГ излаза 
на море." 

Зах је до,шао у Београд у ,октобру 1843. 
године и по·што је упознао прил.ике у Кне
жевиНlИ Србији, Цр.ној Гори И суседним по
крајинама, написао је 1844, у духу препю
рука Чарториск о:г, план Кнежевини Србији 
за њену будуЋу Д€ЛiС1'ГНоот, у 'iКюјем је иста
као да српска .ослободилачка и Iдржавнич
ка политика мора бити 'словенока, .на пр
вом ,меоту југословенска, јер, у противном, 

Кнеже-вина као држава мора 'бити разбије
на и раздробљена . Илија Гара'шанин, иску
сни и реаљн.и државник Кнежевине, кад је 
добио у руке овај план, редиго'вао га је у 
духу обј ектИ\В'НИХ .оВoQвремених могуЋно,сти, 
које су н ам е-т а ле Кнежевињи 'и Црној Го:ри 
акцију путем еволуције, тј. прв'о 'ослобође
ње Орба, а затим и ост-алих Ј УГО1сло(Вен:а. 
Отада је Кнежевина Србија дуго ,водила 
политику која се заонИ!Вала lНa ПОСТЭЈВка:ма 
013,0'1" плата. 

И у 3ах,овом :и IY ГарашЭЈНИН()В'ОМ тексту 
плана тавори се, готово подједнаRjО, о по
треби пута од БеQo~рада до У л.циња . Тамо 
се каже 'да је цела трговина КнеЖeffiине Ср
бије у .рукама Аустрије, Кioja ју је :везивала 
за ТЈРСТ и Ријеку. А зна ,се да је ·тада Ау
стрија :д:ржала у овојим шакама 'и т.РГОiВину 
из Црне Лоре прек'О к:ото;рск;ог пазара. Због 
тога је предлага.но да Кнежеви-на С:рбија 
потражи нов тргов'ачК'и пут, 'Који би ишао 
пре-ко Скадр.а за Улцињ, куда би се из кра
јева oiД Беог.рада до Улциња IИзвозила до
маћа, а увозила француска и енглеска ро
ба. На овај начин ·о.јачала би ,се трговина, 
кој.а би била корисна првенствено .к,рајеви
ма кроз које би пролазио пут; :роба !}Соја би 
се изв:озила ОSИМ путем, а не преКiО Аустри
је, ПРОДЭЈВаља би ,се скупље, .а У'везена роба 
била -би јефтинија. На ·сувај на:'Чин, крајеви 



О ИДЕЈИ И ПРЕДЛОЗИМА О П'Утv ОД БЕОГРАДА ДО ЈАДРАНА ПРЕ 1851. 

ОД (Мора, а затим и 

повезали се и "'Н,.. ..... ,'"'ТК" 

туroРСЂВа у трГОIВИНИ. 

з'ахOlВИМ ОД 17. QK-

и 8. :FJJO.BeIiIl:DJ:}a 

градио 

пут преко и 

је препо:ручивао 

турске владе, да она продужи пут до 

не, ка'да су се већ чиН'иле припреме за IIJiИjру 
за овеопште .народно 

ОСМОГ априла те 

званог 

родом из Ва-

ОВОМ чла,;нКУ пут био 

Предлозu пута од Беоzрада до Јадраuа 1847-1850. и 1iовоuзzрађеuе желез'Нuце БеО2рад-Бар 

La route menant de BeLgrad а la сбtе adriatique idees et propositions avant 1851 

ња, би прогласили Iприста
ништем, као ПРОТИЈвтежу пристанИЈШТУ у 

та 

Његошевог времена, пут од Бео
.Ц.L~УШD·(:I. оцењ'И'вали су и КЭЈО сред-

.се лакше и ИЗВРШИЛО 

прво 
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пут пресеца 

тога, наrлЭЈСИО 

министар 

о из

На 
ће 

за 

подухват. 

и прва о 

за пут до .мора, за 

·спре'ман да га 

cpeДCTB:wмa. 

ТV,РС]!{ИМ посланИКОМ! коме 

пута. Пољска интервен-

код 

ли у Тlрга.вини, и им 

ло у интересу да неКЈО други има приста:ни

ште 

се направи 

и тиме 

.од прев{)за 

пут био неоцењмве ко-
кроз пролазио, 

их Повезао са светом, -ооамосталию их и 



О ИДЕЈИ И ПРЕДЛОЗИМА О ПVТУ ОД БЕОГРАДА ДО ЈАДРАНА ПРЕ 1851. 

вину, чи.ме би помогла 
ла га. 

до где би се раз'вило 
nтриотаниште. 

у то .в.реме 
премали ,су за 

време када се 

ми'слило 'о путу ОД .lJС:Џl'јЈ,Q,да 

-паша Лата.с кре.нуо 

босанских 

преме за 

градњи пута. 

LA ROUTE MENANT DE А LA 
ЕТ PROPOSITIONS AVANT 1851 

Dr 

Les facteurs decisifs qui ont agi виг 1а 
sition des routes travers notre sont 
dres 

l'Est а 
interets. 

Аи XIXe siecle, pendant 
ration nationale, les Serbes 

0'110>'7'''''' де НЬе

d'etablir 

Durkovic 

lе contact avec 1а Mer Adriatique, роuг 
Leurs amis 

premier Неи les Polonais. Leur 
avait suggere аих Serbc5, 

de nA,,,ctrl1;,,a ипе route commerci-
,.LH: • ..I.F.'.o.u,,,:; а Ulcinj, en vue de 1а circulation 

et р1UБ libre de marchandises. СеНе 
ete soulevee dans 1а де Bel-

1847. Depuis lors, оп а di-
que сеНе aurait еи 

monde etait d'accord 
et qu'elle dut гаШег 

lа сбtе раг le chemin le рlиэ court. 
теmе propose de 1а construire а. l'aide d'un 
prunt nationa1. 




