
 

БАЛКАНСКА ПИТАЊА И МАЊЕ ИСТОРИЈСКО-ПОЛИТИЧКЕ БЕЛЕШКЕ  

О БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ 1886–1905, 1906. 

 

Садржај 
 

I. С Мораве на Вардар. 26–28 октобра 1886 

  I. С Мораве на Вардар 

 II. У Скопљу 

III. Низ Вардар 

II. Два дана у Скопљу. 14–15–16 јул 1905. Белешке и размишљања с пута 

  I. Цариградска мисија и пролазак кроз Скопље 1886. Полазак из Врањске Бање 1905. Први утисци по преласку границе. Разлика 
међу Турском и Србијом 

 II. Куманово. Српски и бугараски попови. Бугарски и бугарашки. Србомани. Три национализма у Македонији: српски, грчки и 
бугарски. Румунски национализам. Турско вешто повлађивање овоме хришћанском цепању 

III. Скопље у 1886 и 1905. Нова улога Вукова правописа у Македонији. Општи словенски покрет и националистички 
сепаратизам Срба и Бугара. Старински тип балканских вароши  

IV. Скопље VI, XVI, XVII и XIX века. Споменик цара Јустинијана. Водовод и Куршумли-хан. Стара гробља 

V. Црква Св. Спаса у Скопљу, српска и грчка. Грчке књиге у њој. Клепала место звона. Српско-грчки сукоб око те цркве. Поп 
Јован Бурко, његове књиге и његова автобиографија 

VI. Српске школе по Македонији. Бугарски и грчки отпор њиховом подизању. Дволично држање и потом оставка митрополита 
Пајсија. Митрополит Методије и концесије Србима. Српска гимназија у Скопљу 

VII. Бардовачки чифлик. Оризиште бардовачко. Харемлик и селамлик-дворови. Економија и доходци 

VIII. Бардовачки наследни господари. Цртица из феудалне Турске и њен лом 



 

IX. Српске традиције и сувремени српски покрет у Македонији 

III. Под зидинама Цариграда. Сабор светлога петка 1887 године 

IV. Бруса. Путничке белешке из Мале Азије, маја и јуна 1891 

V. Царица Мара. Историјске црте из XV века 

Угрофилска и туркофилска политика у Србији. Просидба и удаја Марина за султана Мурата II. Мара као удовица прошена за 
цара Константина. Уступање Београда, Мачве и Голупца Угарској. Рат с Турском и Сегедински Мир 1444. Марин повратак у 
Србију и одлазак из ње (1451–1457). Надмоћство угрофилске политике и пропаст Србије. Добротворна радња царице Маре после 
пропасти Србије и спомени о томе. Св. Јован Рилски, Срби и Бугари и царица Мара. Где је последњих година живела и где је 
погребена царица Мара. Завршетак 

VI. Црква Пантократорова (Зејрек-Џамија) у Цариграду  

VII. Џамија Мехмед-паше Соколовића (црква Св. Анастасије) у Цариграду 

VIII. Насеља Београђана од 1521 године у Цариграду и њихова црква Успенија Св. Богородице 

IX. Бугарске школе по Македонији (1888) 

  I. Управа и организација бугарског просветног покрета у Македонији 

 II. Бугарска Гимназија у Солуну 

III. Бугарска Виша Женска Школа у Солуну 

IV. Бугарска средња настава по варошима и варошицама у Македонији 

V. Бугарска основна настава по Македонији 

X. Законодавство и владаоци српски  XIV века и народности у Македонији 

Офејков и тумачење српских споменика. Законик Душанов и народности Српскога Царства. Краљ Вукашин и народности 
његове краљевине. Српски споменици о Македонији и њеним крајевима. Македонија у старих писаца у најширем географском 
значењу. Проглашавање Српског Царства и народности Македоније 

XI. Балканско Полуострво и етнографски спорови српски, грчки и бугарски 

  I. Општи погледи о политичко-народносним споровима Срба, Бугара и Грка 



 

 II. Начелне разлике грчких аспирација према српским и бугарским. Стара византијска традиција 

III. Грчке етнографске карте и њихова основица 

IV. Грчке мисли о етнографији Балканског Полуострва 

V. Неколике мисли о Балканском Полуострву у опште 

XII. Цариградска патријаршија и православље. Разматрања у прилог расправи црквено-просветног питања у Европској Турској 

  I. Узроци најновијих промена на патријаршијском престолу; црквени расцеп међу православнима у Европској Турској и његови 
узроци 

 II. Како су постале автокефалне народне цркве на Балканском Полуострву. Судбина словенских цркава наспрам грчких после 
најезде Турске. Укинуће свију автокефалних цркава у Европској Турској 

III. Црквене повластице у Турском Царству. Стање цркава и школа у православних Грка у половини XVIII века, при укидању 
Пећске Патријаршије. Два пута која су била отворена Великој Цркви кад је прихватила српске епархије 

IV. Стварно стање нових фанарских владика по српским епархијама. Какво су мишљење о свему грчком народу они створили 
међу Србима и Бугарима. Одвајање автокефалне цркве у кнежевини Србији. Значај и последице тога корака 

V. Поступно исправљање хришћанског стања и буђење народности међу Србима и Бугарима по Турској. Сукоб бугарски са 
грчком искључивошћу на пољу цркве и просвете. Тражење Бугарске Автокефалне Цркве и постанак садашње Бугарске Шизме. 
Злоупотребе грчке удвојене паралелним злоупотребама бугарским 

VI. Којим се начином може изравнати расцеп цркве православне у Европској Турској 

VII. Призив Његовој Светости Антиму VII при ступању на престо  

XIII. Црква и школа у националној пропаганди на Балканском Полуострву 

XIV. Нов грчки спис о Македонији 

XV. Српске и бугарске распре поводом једног бугарског списа о Хиландару 

XVI. Једна статистика средње Македоније 

XVII. Епархијалници Рашко-Призренске и Скопске Епархије за 1899 
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