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Otkrivamo šta se desilo s potomcima Vuka Brankovića!  
СКИДАЊЕ ПРАШИНЕ   

Milonja Veljić iz crnogorskog plemena Bratonožića u ekskluzivnom intervjuu za 
Telegraf otkriva gde danas žive potomci srpskog velikaša Vuka Brankovića i šta 
povezuje kneza Miloša Obrenovića, vladiku Nikolaja Velimirovića, književnika 

Borislava Pekića i teniserku Jelenu Janković 
Ekonomista Milonja Veljić zajedno sa članovima svoga plemena Bratonožića, potomak je 
poslednjeg srpskog velikaša Vuka Brankovića! Plemića koji je pored kneza Lazara 
Hrebeljanovića bio najznačajnija politička figura Srbije poslednje dve decenije 14. veka, ali 
koji je ostao upamćen i kao izdajnik u boju na Kosovu 1389. godine. 
Dokaz o tome da pleme Bratonožića koje čini više od 140 bratstava vodi poreklo od slepog 
Grgura Brankovića (1416-1459) najstarijeg sina Đurađa Brankovića i unuka Vuka 
Brankovića iscrpno je izloženo u studiji čuvenog srpskog etnologa dr Jovana Erdeljanovića 
„Kuči, Bratonožići i Piperi”. 

A, potvrda je prema Veljićevim rečima pohranjena i u Istorijskom arhivu Srbije koji čuva 
stablo Bratonožića od kojih nema ni „prostorno manjeg plemena ni većih ljudi!” 

Pomenućemo samo neka od bratstava koja ga čine - Šoškići, Savovići, Veljići, Stanišići, 
Brakovići, Mihajlovići, Čađenovići, Pekići, Otaševići, Novovići... 

Od davnina bili su naseljeni između plemena Kuča, Moračana, Vasojevića i Pipera, na 20-om 
kilometru od Podgorice prema Kolašinu i svi su ih zvali - plemići. 
- Slepi Grgur Branković imao je vanbračnog sina Zmaja Ognjenog Vuka i legitimnog 
naslednika - Brata, direktnog potomka Bratonožića, po kome je pleme dobilo ime - počinje priču 
za Telegraf Milonja Veljić naslućujući koje će biti naše naredno pitanje. 

- Znam da ćete me pitati kako kao Vukovi potomci reagujemo na povezivanje Brankovićevog 
imena sa izdajom u Kosovskom boju - primećuje uz osmeh Veljić odmah nastavljajući - Prema 
najnovijim istraživanjima Vuk Branković je bio jedan od najuglednijih, najsposobnijih i 
najbogatijih srpskih, a i evropskih plemića. Bio je mudar i racionalan vojskovođa, koji se zalagao 
za to da srpski narod i vlastela ne izginu. Tražio je da se plaća harač Turcima, ali je istovremeno 
i plaćao taj harač za sve i to iz svog rudnika zlata i srebra Novo Brdo. 
Njegovo povlačenje iz Kosovskog boja, pak, ovako komentariše: 

- Vukova konjica je maltene dobila boj, međutim kada je Vuk primetio da se približavaju 
nove turske snage na čelu sa sinom sultana Murata - Bajazitom I, povukao se da bi spasio srpsku 
vojsku od suludog ginjenja. Dokaz da su ove tvrdnje tačne je ne samo činjenica da je despot 
Stefan Lazarević ustupio svoj presto Đurađu Brankoviću, već i to što Turci nisu postavili 
Vuka da vlada Srbijom. Zar mislite da mu ne bi ponudili tako nešto da je bio izdajnik?! Vuk je 
zapravo pomešan sa gospodarom Huma, vojskovođom bosanskog kralja Tvrtka I, Vlatkom 
Vukovićem Kosačom koji se, kako istorija piše, povukao iz Kosovskog boja - objašnjava Veljić. 

 
Oko 17. veka Brankovići su, saznajemo, promenili prezime u Balević (po izvesnom Balu).  
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Ovo prezime je važno, jer ga je nosio niko drugi do još jedan velikan koji potiče od Brankovića, 
a pripada Bratonožićima - dr Jovan Stefanov Balević daleko poznatiji pod imenom lažni car 
Šćepan Mali. 
Veljić i o ovom pretku razbija uvrežene predrasude. 
- Dr Rastislav V. Petrović autor knjige „Šćepan Mali, zagonetka je rešena” dokazao je da je dr 
Jovan Stefanov Balević koji je doktorirao u Haleu zapravo Šćepan Mali, ali i da nije bio nikakav 
„lažni car” poreklom iz Dalmacije ili Hrvatske, već od Bratonožića - otkriva Veljić dodajući 
da ga je crnogorska vladarska dinastija Petrović-Njegoš iz čiste ljubomore proglasila lažnim. 
- Jovan Stefanov Balević zapravo je postavio temelje modernoj Crnoj Gori. U 18. veku Crnom 
Gorom su „vladali” krvna osveta, lopovluk, hajdučija i razjedinjena plemena. On je ujedinio 
plemena, ukinuo krvnu osvetu, i zabranio krađu i zato ga nisu voleli - objašnjava Veljić 
opisujući do detalja dovitljiv način na koji je Jovan izveo ovaj zahtevan posao. 

- Pored puta bi prosuo zlato tako da namami lopove, a onda bi svakome ko bi ga se latio, 
odsekao ruku! Jovan je dizao škole, gradio puteve... Za sedam godina vladavine više je uradio 
nego svi Petrovići zajedno na čelu sa knjazom Nikolom - kategoričan je Veljić završavajući priču 
o Šćepanu Malom podsećanjem na njegovu tragičnu sudbinu. 

Naime, nakon što je prilikom izgradnje jednog puta oslepeo od dinamita, neki Grk mu je na 
prevaru odrubio glavu. Tako, kaže, eto završavaju veliki ljudi. 

Od ostalih velikih predaka koji vuku korene od Brankovića, Veljić između ostalog pominje i: 
Kneza Miloša Obrenovića, koji je udario temelje modernoj srpskoj državi, Svetog vladiku 
Nikolaja Velimirovića, književnika Borislava Pekića, proslavljenu teniserku Jelenu Janković... 

Iako su slavni preci Bratonožića podigli brojne crkve, obnovili tvrđave, i imali nepreglednu 
zemlju, potomci od toga imaju samo ono što je ostalo u udžbenicima. 
- Od slavnih predaka, ostalo nam je ono mnogo vrednije od materijalnog - inteligencija, vrednoća 
i želja za sticanjem novih znanja. Naši preci su tri puta pisali istoriju jugoistočnog dela 
Evrope - prvo je to učinio despot Đurađ Branković, pa dr Jovan Stefanov Balević (lažni car 
Šćepan Mali) i naposletku knez Miloš Obrenović. 

O tome kako je Đurađ Branković podigao Smederevo, a žena slepog Stefana Brankovića sveta 
mati Angelina koja potiče iz najuže porodice Skenderbega - manastir Krušedol, o čuvenom 
"Pejovom zakoniku" koji je napisao još jedan od slavnih potomaka Brankovića, vojvoda Pejo i 
još o mnogo čemu piše prof. dr Milorad Milo Marković u monografiji „Bratonožići kroz 
istoriju”. 

Pokazujući nam grb Bratonožića (i Brankovića) sa prvih stranica ove opsežne monografije, 
Veljić nam objašnjava da je knjiga pisana punih 10 godina. 
- Nažalost, Milorad nije doživeo da ova monografija čiji je izlazak pomogla Vlada Crne Gore 
ugleda svetlost dana. Preminuo je pre godinu i po dana. Pored promocija u Podgorici i 
Beogradu, knjiga je predstavljena i u Novom Sadu, a akademici su je ocenili kao veliki doprinos 
kulturi i istoriji Crne Gore i Srbije - završava priču za Telegraf jedan od potomaka Vuka 
Brankovića uz poziv da se sretnemo ponovo, i to ne bilo gde. 

- Bilo bi mi drago da se vidimo na okupljanju Bratonožića na Pelevom brijegu. Svake godine 
bude više od 3.000 ljudi. Živi bili, pa se videli!    (Katarina Vuković) 
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Шћепан Мали је био Јован Балевић! 
Непосредно пошто је објављена моја 
књига ,,Шћепан Мали–загонетка историје“, 
на српском 1992. и руском 1996. године, 
почео сам да проучавам живот и дјело 
Јована Стефанова Балевића. Временом 
сам, ишчитавајући документе и текстове о 
Балевићу, дошао до сазнања да је управо 
он тај мистериозни Шћепан Мали. Као 
резултат тога, из штампе је изашла књига 

,,Шћепан Мали – загонетка је решена”. 
Живјећи у Братоножићима, вјероватно у селу Пелев бријег, до своје девете 

године, Јован Балевић је слушао гусле, пјесме и приче о бојевима против Турака, 
под чијом влашћу су били, и да на тим примјерима буди и развија своју машту, која 
ће се временом показати као врло бујна, што ће бити судбоносно за његова будућа 
опредељења. 

Рат Аустрије против Турске и устанак породбљених хришћана почели су 
истовремено 1737. године, управо онда када је Јован Стефанов Балевић напунио 
девет година. Иако дјечак, држећи се оцу за руку, постао је устаник. 

После угушеног устанка, Турци су се, као и увијек, сурово обрачунавали са 
Србима и многи су од њих, да би се избавили од смрти, промијенили вјеру. Тај 
процес превјеравања Срба нарочито се одвијао у Босни и Херцеговини, новој 
постојбини Ј. С. Балевића, који је у личности архиепископа Умилинковића нашао 
новог оца и старатеља. Тако је у Сарајеву почео да се школује. 

Потом се као питомац темишварског презвитора Пантелејмона 
Стратимировића, школовао у Темишвару и Халеу гдје је 1752. године објавио своју 
,,академску десертацију“ чији се једини познати примјерак налази у Националној 
библиотеци у Бечу, архивиран под бројем 133207 – Б. Захваљујући овом податку и 
доброти Добросава Веизовића, бившег амбасадора у Бечу, брзо сам добио копију 
књиге-дисертације Ј. С. Балевића. 

Године 1757. Балевић је стигао у Русију. Обраћајући се руској царици 
Јелисавети Петровној са молбом да добије руско држављанство, он је обавјештава: 
,,Тамошњи је народ (мисли на Брђане, устанике) вјером својом најискреније одан 
Русији, а није непознато када су Русија и Ћесарија биле у рату са Турцима 1737. 
године, да су Срби и Малисори до краја ратовали. Заједно са њима био је и мој отац 
и моја родбина. Ја сам, доље потписани, тада био заробљен и настојањем мојих 
родитеља и заузимањем босанског архиепископа Умилинковића коначно 
ослобођен…” 

О Балевићевом животу у Русији највише се зна из текста руског историчара 
Ј. В. Косташјова, који је написан на основу поуздане грађе из руских архива: 
„Дошавши у Русију и желећи да ступи на службу као официр, Балевић исправља 
своју биографију и сада се представља као војно лице које је било у аустријској 
војној служби. У љето 1757. године, поднио је молбу царици за добијање руског 

http://www.sedmica.me/wp-content/uploads/2018/01/scepan-mali-featured.jpg


4 / 21 
 

поданства. И према решењу Сената, упућен је, као капетан, у Слабоцки хусарски 
пук. Тако високи војни чин бивши чиновник добио је у знак његове учености. Одиста, 
тешко да би неко од ондашњих руских официра могао да се похвали таквим 
записом у рубрици о писмености у својој биографији. Говори руски, латински, 
њемачки, грчки, јеврејски и влашки. Од наука познаје филозофију, право, 
математику, геологију, геодезију и астрономију…” 

Ја се са ове двије последње реченице не слажем са Костјашевим, зато што 
сматрам да је Јован Стефанов Балевић, православни Србин из Братоножића и 
доктор филозофских наука, био у ствари Шћепан Мали, и да је као такав служио 
Русији још неколико година и то у Црној Гори гдје је 1767. г. представио и као руски 
цар Петар Трећи (који је претходно био убијен) и као Шћепан Мали. 

Кад су га питали „ко је он”, 
Шћепан Мали је одговарао: 
„Што испитујеш тако велику 
тајну. Буди задовољан с тим 
што чујеш да сам ја Шћепан 
Мали. Ја нисам послат ни од 
ћесара ни од цара него од 
самог Господа Бога Саваота за 
спасење рода хришћанског”. 
Манастир св. Николе у Брчелима у 
Црмници 

Тако је живио, владао и 
окончао свој вијек један „цар”, 
један „краљ”, самозванац или 

„шарлатан и кукавица”, „Стефанино”, „брадјага” или „Шћепан Мали”, а потомству 
није оставио податке ко је и шта је био и одакле је дошао. 
 
И док се ми мучимо да то одгонетнемо, он почива поред 
манастира светог Николе у Брчелима, у безименом и 
травом прекривеном гробу, у вјечном миру, и као да нам и 
тим својим поступком доказује да је живио за вјечност. 
(др Растислав Петровић, Исток, 2001.) 

 
• Crna Gora 
• Kosovski boj 
• Lažni car Šćepan Mali 
• Milonja Veljić 
• Petar II Petrović Njegoš 
• Potomci 
• Turci 
• Vuk Branković 
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KOMENTARI 
gaga 
9. april 2017  | 23:56 
Postoji jedan potomak pravi koji je umro u jednoj zadano evrospkoj zemlji. ja pisem knjigu o tome 
,.znam gde je i grob tog potomka! imam i sliku a ovi ovde kažu ima u arhivu neka potvrda pa što 
je ne pokažu? 
silni dusan 
9. jun 2015  | 14:02 
pogledaj te se u oledala i videćete koliko osmanliskih gena imate u sebi a geni su čudo. 
markos 
16. novembar 2014  | 13:50 
Naravno da postoje potomci svih velikih vlasteoskih rodova, kakav bi to promisao bio kad ne bi 
postojali... Samo malo se o tome priča a trebalo bi, svugde u svetu oni su cenjeni i vrli ljudi, samo 
kod nas su potcenjeni, a svi treba da težimo da poznamo svoje pretke! 
 

Jovan Stefanović Balević (1728—1773) 
 
Balević Stefanović, Jovan, pravnik, oficir, pisac (Pelev Brijeg, Bratonožići, 1728 — man. Sv. Nikola, Brčeli, Crmnica, 
1773). 

Kao dečak pao je u tursko ropstvo. Otkupio ga je sarajevski mitropolit i školovao u Sarajevu. Iz Sarajeva prešao je u 
Temišvar i 1745. kao pitomac tamošnjeg prezvitera Pantelejmona Stratimirovića otišao na studije u Hale i završio 
pravni fakultet (1750). U Haleu je 1752. štampao svoju akademsku disertaciju iz oblasti kanonskih prava i istorije 
crkve. To je bila prva filozofska disertacija kod Srba. Kao svršeni pravnik došao je u Karlovce i postao gradski sindik, 
potom ađutant graničarskog kapetana Gavrila Novakovića u Banatu pa ponovo, oko dve godine, karlovački sindik. 
Tada je stupio u vezu sa Rusima i pravio lažne pasoše za Srbe koji su, i pored zabrane, odlazili u Rusiju. Kada je to 
postalo opasno, otišao je u Beč ruskom poslaniku Hermanu Karlu Kajzerlingu koji ga je kao učenog čoveka i znalca 
latinskog i nemačkog (a navodno i ruskog, grčkog, vlaškog i jevrejskog jezika), kao i poznavaoca prava, filozofije, 
matematike, geologije, geodezije i astronomije, toplo preporučio carici Jelisaveti Petrovnoj. Primljen je u rusku službu 
1757. kao kapetan husarskog puka u Beloj Slobodi, ali se uskoro vratio u Karlovce da bi prodao imovinu i da bi 
porodicu preveo u Rusiju, što je i ostvario početkom 1759. Posle raspuštanja svog husarskog puka prešao je na službu 
u Sumski, a potom u Harkovski husarski puk, gde je stigao do čina sekund-majora kojim je završio vojničku karijeru. 

Poznat je samo njegov „kratki i objektivni opis sadašnjeg stanja Crne Gore” (Petrograd 1757) u 18 sažetih paragrafa, 
sastavljen na latinskom a preveden na ruski jezik, koji se smatra vrednim prilogom zbog geografskih i etnografskih 
podataka u njemu i opšte slike koja se u ruskoj diplomatiji na osnovu njega, i njemu sličnih memorijala, stvarala o 
Crnoj Gori i Crnogorcima. 

Prema najnovijim istraživanjima istoričara dr Rastislava Petrovića, zagonetni crnogorski samozvanac Šćepan Mali — 
bio je, zapravo, Jovan Balević! Ubijen je 1773. u man. Sv. Nikole u Brčelima u Crmnici. 

DELA: Dissertatio Philosophica de Propagatione Religionis armara, Halae MDCCLII... publice defendet respondes 
Boianus Ioannes Stephanowitz Baleowicz Bratonoszicia-Albanus philos. ac iurium cultor; Kratak i objektivan opis 
sadašnjeg stanja Crne Gore, u: Rastislav Petrović, Vladika Danilo i vladika Sava, Beograd 1997, 128—130, 213—
216. 

___________ 
LITERATURA: Mita Kostić, Srpska naselja u Rusiji: Nova Srbija i Slavenosrbija, Beograd 1923, 81—88; Izveštaj o 
doživljajima Simeona Stepanova Piščevića, ZMSKJ, knj. IX—X, 1962, 66—69, 77; Georgije Mihajlović, Srpska 
biobliografija XIX veka, Beograd 1964; Milorad Pavić, Istorija srpske književnosti baroknog doba XVII i XVIII veka, 
Beograd 1970; Borivoje Marinković, Vesti o Jovanu Stefanoviću Baloviću, ZMSI, sv. 1, 1975, 196—197; Miroslav 
Pantić, Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka, Beograd 1990; Rastislav Petrović, Vladika 
Danilo i vladika Sava, Beograd 1997, 126—132; V. J. Kostjašov, Nova svedočenja o životu Jovana Balevića, ZMSI, 
sv. 57, 1997; Rastislav V. Petrović, Šćepan Mali, zagonetka je rešena, Beograd 2001. 
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KO JE BIO LAŽNI CAR 
Čitalac smatra da je jedino tačan izvor koji pominje da je vladar Šćepan Mali bio Stefanov Balević,  

u stvari Jovan rodom iz Bratonožića 

U Oslobođenju, u rubrici „Na današnji dan”, 11. septembra objavljen je ovaj tekst: „1773. Ubijen Šćepan Mali, 
lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladar. Tokom vladavine od 1667. izmirio je plemena, uveo 
sud, počeo popis stanovništva i imovine i počeo graditi puteve. Prema predanju ubio ga je sluga, mletačko-turski agent, 
prema nalog skadarskog paše”. 

Slični podaci o Šćepanu Malom nalaze se u svakoj istoriji o Crnoj Gori, udžbenicima istorije i enciklopedijama 
u kojima se obrađuje ovaj pojam. Trebalo je da prođe dva i po vijeka da nauka riješi ko je Šćepan Mali. Istoričar 
Rastislav V. Petrović, poslije dugog istraživanja, uspio je da dokaže ko je ovaj samozvani car. Prije tri godine objavio 
je knjigu „Šćepan Mali zagonetka je rešena”. Postavlja se pitanje kako su Crnogorci mogli vjerovati nepoznatom čovjeku 
da je car Petar III (sin carice Ane, unuk cara Petra Velikog, muž carice Katarine II, vladao 1761—1762, pogubljen 5. 
jula 1762). Autori koji su pisali o Crnoj Gori isticali su da je crnogorski narod pošten. Za njih je istina bila svetinja. Nisu 
ni sanjali da može postojati takav drzak lažov kao Šćepan Mali. Crnoj Gori bilo je suđeno da često ratuje, a pomoći 
niotkuda. Nadali se u Rusiju, a Rusija preko svijeta. Ali: „Ljubav prema Rusiji i povjerenje prema svemu što je povezano 
za Rusiju bilo je mnogo jače od trezvenog rasuđivanja i svestranog ispitivanja ko je taj misteriozni čovjek” (Jagoš 
Jovanović, Stvorenje crnogorske države... Cetinje, 1947). 

Istoričar Rastislav V. Petrović tvrdi da je Šćepan Mali u stvari Jovan Stefanović Balević, rodom iz Bratonožića 
(Crna Gora). Kada je Austrija 1737. objavila rat Turskoj, stanovnici brdskih plemena digli su se na ustanak protiv 
Turske. Stefan Balević je učestvovao u ustanku. Sa sobom je poveo devetogodišnjeg Jovana. Tako je mali Jovan u 
devetoj godini postao ustanik. Međutim, obojicu su Turci zarobili. Bosanski arhiepiskop Umilinković otkupio je Jovana i 
doveo ga u Sarajevo. Uvjerio se da je Jovan pametno dijete. U Sarajevu nije bilo uslova za njegovo školovanje i šalje 
ga u Temišvar kod svog prijatelja, protoprezvitera Pantelejmona Stratimirovića. Stratimirović je bio ugledan čovjek. 
Održavao je prijateljske veze sa Univerzitetom u Haleu (Njemačka), koji je otvoren 1694. Tamo je poslao Jovana na 
studije. Na istom univerzitetu Balević je doktorirao. ... 

Autor(i): Jovan Jovanović, 30.09.2005. 

Slučaj „Stefan Mali”: Sve laži o caru Šćepanu Malom 
ČINJENICE O „LAŽNOM CARU” 

Istoriografska priča u kojoj je glavni lik Stefan Mali, kao i o stanju u Crnoj 
Gori prije, za, i poslije njega, površna je i nepotpuna. A, stvarna priča o 
Stefanu Malom (Šćepanu Malom) previše je kompleksna. 

U godini brojnih jubileja bliži nam se obilježavanje godišnjice jednog veoma značajnog 
događaja iz istorije Crne Gore. Naime, 17.10.2017. navršiće se 250 godina od kako je na 
Opštecrnogorskom zboru 17.10.1767. Stefan Mali svečano proglašen za vladara Crne 
Gore. Obilježavanje ovog velikog i značajnog jubileja prilika je da se uradi ono što je 
davno trebalo uraditi – postaviti crnogorskog vladara Stefana Malog na najviši pijedestal. 
To mu po zasluzi i pripada. Iako je Crnom Gorom veoma uspješno vladao 1767-1773 i 
dalje je „persona non grata”, puna dva i po vijeka. 
O crnogorskom vladaru Stefanu Malom postoji potpuna kontradiktornost između 
istoriografskih fakata i stava koji je o njemu zauzela zvanična istoriografija a koji je 
izgrađen objedinjavanjem mnoštva neistina koje su izrečene na račun Stefana Malog. 
„Pisali su za njega da je varalica, protuva, ludak, kukavica, šarlatan, prevarant, brodjaga, 
obmanščik, vetrogonja, lažov, skitnica.” Pisali su i da je bio despot, da je bio slabić u 
fizičkom i svakom drugom smislu, da je bio nepismen, mutav, nakaza, čovječuljak 
nesposoban za bilo što, da je bio sklon jelu i piću. 
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Faksimil naslovne strane knjige Stefana Zanovića o 
Stefanu Malom, publikovane 1784. u Parizu i portret iz 
te knjige, koji se pripisuje Stefanu Malom (nemali broj 
smatra da je to zapravo portret Stefana Zanovića koji je 
bio opčinjen Stefanom Malim). 

Istoriografska priča o Stefanu Malom i stanju u 
Crnoj Gori prije, za, i poslije njega, površna je i 
nepotpuna. Na današnji je dan i dalje na snazi 
karikaturalna priča kako je jednog dana u 

tradicionalnu, patrijarhalnu, junačku i čojsku Crnu Goru došao nepismeni i mutavi travar, 
strašljivi skitnica sklon igri i zabavi, jelu i piću, koji je u nekoj zabiti udario šakom o sto i 
izgovorio da je baš on vaskrsli ruski car Petar III, da bi odmah nakon toga postao 
neprikosnoveni gospodar Crne Gore. A, stvarna priča o Stefanu Malom je previše 
kompleksna. Za najveći dio stručne i laičke javnosti Stefan Mali je najviše zastiđe u istoriji 
Crne Gore – na osnovu „presude” koju su mu izrekli istoriografija i književnost. Međutim, 
kad se sagledaju faktografski evidentirani rezultati njegove šestogodišnje vladavine 
proizilazi de je Stefan jedan od najznamenitijih vladara u cjelokupnoj crnogorskoj istoriji. 
Rezultate Stefanove vladavine istoriografska literatura gotovo u potpunosti zanemaruje i 
prednost daje neistinama. „Stariji istoričari vidjeli su u njemu avanturistu i samozvanca, 
koji je prekinuo vladavinu kuće Petrovića. Noviji istoričari koji su se, uglavnom uzgredno, 
bavili Šćepanom Malim, isticali su njegovu državničku mudrost, koji je nizom mjera 
učvrstio vlast i uspio da zavede red i mir u Crnoj Gori. Takvi površni zaključci o Šćepanu 
Malom održali su se i do danas u našoj nauci.” 
„Gotovo ni o jednoj ličnosti iz istorije Crne Gore nije toliko pisano na našem i stranim 
jezicima – ruskom, italijanskom, francuskom, engleskom, nemačkom, češkom, turskom – 
koliko o Šćepanu Malom. O njemu su objavljivane vesti u novinama i godišnjacima: 
Annual Register, Le Courier, СПб. Ведомости, М. Ведомости. Objavljene su i zbirke 
dokumenata iz Historijskog arhiva Dubrovnika, Arhi va spoljnih poslova Rusije, Državnog 
arhiva Venecije i Historijskog arhiva Zadra, pa i pored toga o ovoj znamenitoj i 
harizmatičnoj ličnosti nije rečeno sve ono što je trebalo da se kaže, niti je njego vo delo 
predstavljeno onako kako je moglo da se predstavi.” 
Neistina je da se zvao Šćepan Mali: 
Na otisku njegovog pečata ćirilicom je ispisano: B.(ožjom) M.(ilošću) Stefan Mali. (vidi 
sliku) 

Neistina je da je Stefan Mali bio Srbin, Hrvat, Rus…: 
Otisak pečata Stefana Malog 

Stefan M. Ljubiša u pripovjetci „Šćepan Mali” kroz lik 
Teodosija Mrkojevića zavapi kako Stefan Mali barem ne bi 
„koji ostatak Nemanjića, Balšića, Crnojevića, ni po jada, no 
lažac iz bijela svijeta koji nema ni doma ni roda.” Ono što je 
Ljubiša prizivao da bude tvrdio je istoričar dr Dušan Lekić. 
„Interesantna je istorija ovog čovjeka. Sinovac Balše II, pod 
čijom vlašću se nalazaše Kroja u Albaniji, predak je Šćepana 
Malog.” 
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Ovaj Balšić, navodi Lekić, odlazi u Veneciju da kod ruskog ambasadora pri Mletačkoj 
Republici prevede na ruski jezik svoja dokumenta, i da po obavljenom poslu ode u Kotor 
a odatle u manastir Stanjeviće đe ga dočekuju vladika Sava i glavari. „Kad su glavari 
pregledali dokumente, oni se uvjere da je >Balšić< zakoniti nasljednik prestola Crne Gore, 
pozovu Savu da mu predadu svetovnu vlast, a narodu objave da je Balšić njihov zakoniti 
gospodar.” 
Sinovac Balše II pod čijom vlašću je bila Kroja je Konstantin, sin Đurađa I. Konstantin i 
njegov polu(brat) Đurađ imali su najmanje po 2 sina. Konstantinov grb je dvoglavi orao a 
ne vučja glava. Balšići nijesu izumrli 1421. g. smrću Balše III, kako tvrdi zvanična 
istoriografija. U Ulcinju je do 1917. g. postojala nadgrobna ploča koju je 1563. g. podigao 
Đurađ Balšić, sebi i naslednicima. Na njoj je bio isklesan dvoglavi orao. Taj grob je mogao 
podići samo neki potomak Konstantina Balšića, ili njegovog (polu) brata Đurađa. S 
obzirom da je na nadgrobnoj ploči bio isklesan dvoglavi orao, Konstantinov grb, to 
upućuje na njegovo potomstvo. 
Grb Stefana Malog takođe je dvoglavi orao. Arhimandrit Avakum Milaković pričao je kako 
je Stefan Mali jednom prilikom na gradskim bedemima Kotora vidio „grb srpskoga kralja 
Stefana Silnoga. Kad je vidio ovaj grb počeo je plakati.” Nije Stefan Mali zaplakao zato 
što je vidio grb Stefana Nemanjića, nego će prije biti da je zaplakao zato što je vidio 
dvoglavog orla – svoj grb, i kako izgleda grb svojih predaka Balšića. 
Mlečani su jednom prilikom poslali Stefanu serdara Bujovića da ga podmiti, da ide iz Boke 
da ih ne zavađa s Turcima. Stefan ga vrati “s ovakvom porukom: da među njima nema 
mira dok mu ne pošlju ključeve od Budve, Bara, Drača i Ulcinja, koje su Mlečići prevarom 
oteli Balšićima, pak tri prodali Otomanoviću.” Jedan dubrovački doušnik obavještava Malo 
vijeće: „Lesandro Britvižić, Vlah, sudit (podanik) mletački došo je u mene u kući i kada 
smo se našli sami reko mie – da znaš što ja znam i što meni govori zar Stiepan Mali liepo 
bi me tvoja Gospoda darovali, (j)er rečeni Stiepan Mali misli otet zemlje koje su 
crnogorske… Istovremeno kada je ova vest saopštena dubrovačkoj vladi, Stjepo Sauličić 
je izjavio pred jednim malovećnikom… da Šćepan Mali okuplja vojsku sa kojom namerava 
da zauzme i opljačka Vitaljinu i Konavle. Kada je upitan ‘zašto to hoće’, odgovorio je – za 
to što je to njegova starevina.” Ovi primjeri idu u prilog tvrdnji da je Stefan Mali bio Balšić. 
U Dubrovniku je većina velikaša s ovih prostora deponovala dragocjenosti na čuvanje. 
Među njima su i Nemanjići, Brankovići, Kosače… Stefan Mali 1771. g. traži od 
Dubrovčana da mu pošalju neke sablje i mačeve s dragim kamenjem, i „ikonu sveta 
bogorodice koja je bila u srbskom dvoru i ona je s kamenjem; i druge troje mošti koje su 
prišli i(z) Smedereva i iz Blagaja i pošli mi dva štita i pošli te kacige ali i imenom pancire; 
to je ostalo podavno. Što nijeste potrošili donesite a što ste potrošili za to ćemo vidjet 
lijepo.” Stefan je imao na umu blago koje je despot Đurđe Branković deponovao kod 
Dubrovčana 1445. g, koje mu oni izgleda nijesu vratili. Takođe misli i na predmete koje je 
deponovao herceg Stjepan Vukčić Kosača. Jelena Balšić takođe je deponovala novac i 
druge dragocjenosti u Dubrovniku. Njen kancelar je 1423. g. deponovao 2.000 dukata, a 
1436.: „U Dubrovnik je došla lično i pohranila svoje dragocjenosti, nakite, srebro, zlato, 
biser i drago kamenje.” Stefan je tražio da mu predaju te dragocjenosti na osnovu 
srodničkih veza Balšića s Kosačama i Brankovićima. 
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Pojedini Stefanovi sagovornici su tvrdili da je bio visokog roda, a i neki njegovi postupci i 
izgovorene riječi su na to upućivali. S obzirom na neistine i nepoznanice o Stefanu Malom 
i Balšićima zvuči nevjerovatno da je Stefan mogao biti Balšić. Još je nevjerovatnije „što 
uporno i pismeno i usmeno tvrdi da ima sedmoricu braće, misleći pritom na vladare 
Austrije, Engleske, Holandije, Pruske, Poljske, Švedske i Mletačke Republike, spremnih 
da mu u svako doba pruže pomoć i to po božjoj zapovesti, protiv neprijatelja svete 
Hristove vere.” Georgije Merk je u izvještaju carici Katarini II zapisao da je Stefan Mali 
„govorio da mu je Bog podario sedmoricu braće (kraljevi i carevi Evrope) koji umesto 
običnih imaju gvozdene zube.” Stefan je ovim želio reći da su mu vladari navedenih 
zemalja braća, odnosno srodnici. Da li je ovo fantazija ili je zaista tako? Neka odgovor 
bude u stilu Stefana Malog – još nije vrijeme da se to otkrije. Uskoro će biti završen rad 
na genealogiji Balšića i javnosti će naročito biti interesantni podaci koji govore o porijeklu 
dinastije Balšić. Tada će se viđeti da li je moguće da je Stefan Mali mogao imati sedmoricu 

braće koji imaju „gvozdene zube”, tj. careve i 
kraljeve Evrope. Naravno, to je moglo biti samo ako 
je pripadao dinastiji Balšić. Nije Stefana Malog 
preporučila sličnost s ruskim carem Petrom III (niti 
mu je bio sličan) da postane gospodar Crne Gore. 
Stefan je postao go spodar Crne Gore zato što je 
bio potomak Balšića. 

Manastirska crkva sv. Nikole u Donjim Brčelima 

Za Stefana Malog su govorili (ili on sam) da je iz 
Trebinja, Mostara, Bosne, Like, Dalmacije, Janjine, 
Austrije… Neki su u njemu prepoznali austrijskog 

dezertera Jovana Ćuka, rodom iz Like. Stefan je jednom prilikom rekao da se zove Stevan 
Tesac, a Dolgorukovu je sredinom 1769. g. izjavio da je od Rajčevića (Rojčevića ili 
Raičevića) iz Dalmacije, što niko nije uzeo za ozbiljno. Znao je reći i da je Crnogorac. Dr. 
Dragoje Živković je tvrdio da je Stefan „mogao biti autentični Crnogorac i niko drugi. Pri 
pokušaju da mu se odredi bliži zavičaj, moglo bi se reći da je bio rodom iz Crmnice.” 
Pjesnik Vito Nikolić ističe da je Stefan naredio da se sve dragocjenosti iz manastira u 
Cetinju i Stanjevićima prenesu u manastir u Donjim Brčelima, đe je kasnije prenio i 
prijestonicu i đe je sahranjen. „Sve ove istorijske činjenice upućuju na logičan zaključak 
da su dalji ili bliži Šćepanovi preci bili porijeklom iz Crmnice i da je on dobro znao neke 
stare istine i odnose. Jer da je bio stranac, pa baš i glavom ruski car Petar III, niti bi imao 
kakvog razloga niti bi se uopšte usudio da ovako surovo opustoši dva „stona” manastira 
crnogorskih mitropolita – cetinjski i stanjevićki – na račun brčeoskog. A Šćepan je u tome 
pustošenju bio dosljedan i išao je zaista do kraja. Iako je, na primjer, bio odvojio crkvenu 
od svjetovne vlasti, on se ipak živo zauzimao da za nasljednika već ostarelog vladike 
Save bude izabran neko iz Crmnice, pa je konačno i, valjda, kompromisno, taj izbor pao 
na Savinog sestrića Arsenija Plamenca, dakako – Crmničanina! Ovo, naravno nije moglo 
da znači ništa drugo nego da bi ubuduće, i sjedište mitropolije, baš kao i državna 
prestonica, trebalo da bude u Donjim Brčelima.“ Stariji istoričari, piše Dušan 
Vuksan,“tvrde, da je patrijarh Vasilije na molbu mitropolita Save posvetio Arsenija 
Plamenca za vladiku, ali to ne izgleda mnogo vjerovatno… Biće vjerovatnije, da je 
patrijarh posvetio Plamenca za vladiku po zapovijedi Šćepana Malog”, a to je uradio zato 
„što je Plamenac bio Crmničanin, gdje se Šćepan osjećao kao kod svoje kuće.”  
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Stefan nije za mjesto stolovanja izabrao Cetinje nego Donje Brčele, koje su na samoj 
granici s Mletačkom republikom i na puškomet od turske granice. Postavlja se pitanje – 
je li Stefan došao na svoje (kako je tvrdio Nikolić), jer “su dalji ili bliži Šćepanovi preci bili 
porijeklom iz Crmnice i da je on dobro znao neke stare istine i odnose.” Stefan jeste došao 
iz nekog mjesta s Hrvatskog primorja, naglasak iz tog kraja nije mogao skriti i njegovi 
sagovornici su taj na glasak prepoznavali. Međutim, to ne znači, kako se smatra, da je 
bio Srbin iz Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Like, Krajine, niti da je bio Hrvat. Ništa 
logičnije nije nego zaključiti da je Stefan potomak iseljenog Crnogorca, tj. Crmničanina. 
U Hrvatskoj postoji veliki broj potomaka onih koji su se s ovih prostora tamo iselili. U 
Peroju, u Istri, potomci iseljenih Crmničana se i danas, gotovo 360 godina od kako su se 
1657. g. njihovi preci tamo iselili, izjašnjavaju kao Crnogorci a kamoli da nijesu u vrijeme 
kada je Stefan Mali došao u Crnu Goru. 
Knez Dolgorukov je 1769., po legendi, raskrinkao Stefana Malog kao varlicu, da nije 
„vaskrsli” ruski car Petar III. Naši su preci to znali i ranije, što se vidi iz izvještaja ruskog 
zvaničnika Georgija Merka carici Katarini II, koji je uputio iz Beča 6/17 septembra 1768. 
Merk je upućen u Crnu Goru sa zadatkom da ukaže Crnogorcima da Stefan nije Petar III 
i da ga proćera iz Crne Gore, kao i da im u ime carice zaprijeti da će ona uskratiti svaku 
pomoć ako ne ispune njenu zapovjest. Oni su, izvještava Merk, „s tugom na licu odgovorili 
da sve znaju, da su krivi i da se kaju što su razgnevili caricu primivši i uvaživši Šćepana 
Malog kao Petra III. Sada su i oni uvereni da je sve to laž i da ne liči na istinu. Prevareni 
su jer on nije Petar III.” Iz izvještaja ruskog pukovnika Jezdimirovića (o njegovoj misiji u 
Crnoj Gori krajem 1768) vidi se da je krajem iste godine Katarina II znala odakle je 
porijeklom Stefan Mali. U izvještaju/podsjetniku su zapisane sledeće caričine reči: „On 
(Šćepan Mali) može svojim oružjem da stvori novu nezavisnu državu na štetu 
nevernika… Nema takvih prepreka koje, uz razdvajanje turskih snaga, ne mogu prevazići 
njegov blistavi duh i velika ljubav prema otadžbini”. Carica je s „osobitom 
blagonaklonošću slušala o njegovim slavnim delima; da su ista za njegovu otadžbinu do 
sada bila od tolike koristi da traže od njega i konačni svršetak; da ovaj svršetak jeste 
oslobađanje zemlje iz ropstva, što će predstavljati vrhunac njegove slave”. U podsjetniku 
se još jednom pominje „slava koju će steći u svojoj otadžbini“. Jezdimirović je „doslovno 
zabeležio sve što je Katarina Velika poručila Šćepanu Malom i što je trebalo da mu saopšti 
u četiri oka.” Pod „otadžbinom” se misli na Crnu Goru, što će reći da je Stefanu Crna Gora 
bila otadžbina a ne domovina i da je Crnogorac koji je rođen izvan Crne Gore. Dakle, od 
septembra 1768. u Rusiji znaju da Stefan nije „vaskrsli” Petar III, a od kraja iste godine 
znaju da je Crnogorac a ne Rus. Rusi su znali pravi Stefanov identitet ali do današnjeg 
dana neće da ga otkriju. U pismu crnogorskih glavara nekom turskom zvaničniku, 1768. 
piše: „Čuli smo od Šćepana Malog kako za sebe kaže da je Crnogorac.” 
Neistina je da je Stefan Mali bio samozvanac: 
Od brojnih neistina izrečenih na račun Stefana Malog najkrupnija je da je bio 
samozvanac, da je samoinicijativno došao u Crnu Goru. S njom u vezi je i neistina da je 
bio lažov, varalica koji se dosjetio da se predstavi kao vaskrsli ruski car Petar III koji je 
1762. ubijen po naređenju njegove supruge Katarine Velike (Katarine II). Besmislena 
priča o Stefanu Malom skoro je kompletirana kada se još doda i laž da je bio skitnica koji 
je sa zavežljajem preko ramena došao u Crnu Goru i preuzeo vlast. Istina je potpuno 
drugačija.  
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U Cetinju je 17. 10. 1767. održan Opštecrnogorski zbor (narodna skupština) – na čijim 
zasijedanjima učestvuje narod i narodni glavari, s jednakim pravom svakog učesnika da 
odlučuje o svim važnim pitanjima međuplemenskih odnosa. Ovaj zbor u Cetinju „je bio 
najmasovniji narodni zbor u istoriji Crne Gore XVIII vijeka. U prisusustvu četiri hiljade ljudi, 
ili svakog odraslog Crnogorca”, Stefan Mali je proglašen za crnogorskog gospodara. To 
„travar – skitnica” nije mogao sam ostvariti. Dolazak Stefana Malog u Crnu Goru 
organizovala je grupa crnogorskih vladara i svještenika, uz veliku podršku Rusije. Jevrem 
Brković je pravim imenom nazvao način na koji je Stefan Mali došao na vlast: „Tako je 
okončan jedan državni puč (ili udar), izveden bez prolivanja krvi, kojeg se niko ne usuđuje 
nazvati pravim imenom – pučem!” Vladavina započeta tim pučem trajala je sedam godina. 
Šćepan je dokazao, a narod i većina glavara prihvatili, da Crna Gora može i bez 
Petrovića, da je u državnom i civilizacijskom smislu za tih sedam Šćepanovih godina više 
urađeno nego za sedamdeset vladikatskih i teokratskih! Zašto se niko ne usuđuje pojavu 
Šćepana Malog nazvati pučem odnosno državnim udarom bez prolivene krvi, što je za 
ono vrijeme evropski kuriozitet? Njegova je vladavina trajala 6 a ne 7 godina. Stefan je u 
Crnu Goru došao 1766.,uoči rusko-turskog rata 1768-1774. „Čim je Turska objavila rat 
Rusiji, ruski dvor dao se na organizovanju ustanka pokorenih naroda Balkana.” Rusi su 
objavili rat Turcima da bi ostvarili svoje interese, a Crna Gora nije ušla u rat zbog ruskih 
nego zbog sopstvenih interesa. Deset mjeseci prije nego što je Rusija zaključila mir s 
Turskom Stefan Mali je likvidiran. Svojevremeno je knez Dolgorukov „po odobrenju svoje 
carice, obećao narodu da će Rusija prilikom zaključenja mirovnog ugovora sa Portom 
preuzeti na sebe brigu o daljoj sudbini pravoslavnih hrišćana u Turskoj Carevini.” 
Međutim, „Rusija se pomirila s Turčinom bez Crne Gore… Ni u slavnom za Rusiju miru u 
Kučuk-Kajnardži – nijedne mrtve reči o Crnoj Gori!” Upravo u Stefanovo vrijeme Crnogorci 

„prvi i jedini put od 1711. ne prihvataju rusku 
„bratsku ponudu” da ratuju za tuđ račun.” Zbog 
toga: ”Tradicionalno rusko – crnogorsko 
prijateljstvo ohladilo se u vrijeme posljednjeg 
rusko-turskog rata 1768-1774. godine. Rusi su bili 
nezadovoljni zbog neangažovanja Crnogoraca na 
njihovoj strani u ovome ratu, a crnogorski glavari 
bili su zlovoljni na rusku vladu, što mirovnim 
govorom u Kučuk-Kajnardžiju 21. jula 1774. nije 
obuhvaćena i Crna Gora.” 

Otisak pečata Konstantina Balšića, gospodara Kroje 

Da Stefan Mali nije samoinicijativno došao u Crnu Goru jasno se vidi iz jedne više nego 
zagonetne misije igumana Teodosija Mrkojevića. Vladika „Vasilije se uputio u Rusiju, treći 
i poslednji put, 1765 god. u pratnji jeromonaha Josifa Vukićevića i jerođakona Petra 
Petrovića. Za svoga pratioca bio je odabrao i Teodosija Mrkojevića, koji ga je pratio do 
Beča, ali nije produžio put za Petrograd. Vratio se u Istru u okolinu Pule, gdje se zadržao 
sve do vijesti o smrti vladike Vasilija.” U Istri je Teo disije boravio u Peroju – selu koje su 
naselili Crnogorci još 1657. Dok je crnogorska delegacija stigla u Petrograd i tamo 
boravila, i dok je do Teodosija stigla vijest da vladika Vasilije Petrović više nije među 
živima proteklo je više mjeseci, zagazilo se duboko u 1766. kada je i Stefan Mali iz Boke 
Kotorske ušao u Crnu Goru, moguće u društvu Teodosija Mrkojevića. 
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Okolnosti slučaja, zagonetno Teodosijevo držanje, i pojava Stefana Malog u Crnoj Gori – 
upućuju na pretpostavku da vladika Vasilije nije naprasno umro od bolesti nego da je bio 
likvidiran, vjerovatno otrovan. Projekat ustoličenja Stefana Malog za vladara Crne Gore 
bio je uveliko u toku. 
Neistina je da je Stefan Mali bio kukavica: 
Nije istina da je Stefan „kada je je privukao na sebe veću silu od one sa kojom je sam 
raspolagao, bio kukavica kako je predstavljen u istoriografiji i književnosti.” Poznati 
engleski godišnjak Annual Register 1768. pohvalno je pisao o hrabrom držanju 
Crnogoraca i Stefana Malog u okršaju s Turcima. Izvjesni turski general je „otvoreno 
priznao da su se Stefan i njegove pristalice borili sa najvećom odlučnošću” a Stefan Mali, 
piše u časopisu, svojim „držanjem nije osramotio izbor onih kojima je komandovao, imao 
je sreću da se spase iz ove krvave borbe i sa ostatkom svojih pristalica povukao se u 
nepristupačne delove planina, koje su u međuvremenu opkolili Turci, koji su nastavili 
svirep rat, paleći i uništavajući sela u dolinama i u podnožju planina, ubivši mnogo 
stanovnika, bez obzira na starost i pol.” Odmah po odlasku turske vojske „Stefan je sišao 
iz svojih skloništa i pojavljivao se javno kao i ranije, a priča se da su broj i privrženost 
njegovih pristalica svakim danom sve veći.” Poslije sukoba s Turcima u Ostrogu i Crmnici, 
u nekim mletačkim dokumentima Stefan je označen kao sramni bjegunac. „Kod nas je to 
prihvaćeno iz neznanja ili mržnje prema njemu, ili iz nekog drugog razloga. Zato što nijesu 
bila poznata dokumenta o Stefanu Malom za „neuspjeh” u ratu bilo je „bolje optužiti jednog 
čoveka – i to „lažu” i „skitnicu”, nego jedan narod. Tako je, usled neznanja, naneta 
nepravda i tom čoveku i tom narodu.” Bilo je i onih koji su prećerivali u pohvalama o 
Stefanovom junaštvu, kao npr. fra Luka Vladimirović koji u izvještaju makarskom biskupu 
Blaškoviću piše: „da turski napad na Crnogorce 1768. godine nije uspio, uprkos brojčanoj 
turskoj nadmoći, i da su Turci lažno slavili pobjedu.” On hvali junačke pobjede 
Crnogoraca, i navodi da je Stefan ubio „tri stotine Turaka vlastitom rukom…” Andrija 
Luburić navodi: „Šćepan je davao primjer u junaštvu”. 
Neistina je da je Stefan Mali bio nesposobni čovječuljak: 
Nije istina da je Stefan Mali bio slabić u fizičkom i svakom drugom smislu, da je bio 
nesposobni čovječuljak. Može se pretpostaviti da je Stefan imao vojnička znanja, da je 
bio oficir. „Sakupio je sav narod sposoban za oružje i podelio ga u bataljone. Izabrao je 
oficire da ih predvode i ustanovio izvidnice i znake obaveštenja.” S vojskom koju je okupio 
„redovno je održavao vojne vežbe; pripremajući se za odbranu od Turaka, naredio je da 
se na istaknutim mestima sagrade kule stražarnice, da se u Ostroškom klancu iskopaju 
šančevi i da se put od Nikšića prema Podgorici, kuda treba da prođe bosanski vezir sa 
vojskom, razvali, odnosno da se po njemu povale balvani. Navedenim činjenicama 
trebalo bi, možda, dodati još jednu – Šćepan Mali je bio izuzetno dobar jahač.” Kada je 
knez Dolgorukov napuštao Crnu Goru zaputio se ka Jazu đe ga je čekao brod. U dnevniku 
je zapisao da je Stefanu Malom dao patent i mundir ruskog oficira, barut, sukno i druge 
stvari. „Kada je pao mrak, krenuli smo niz krševita brda i provalije prema morskoj obali. 
Pratio nas je Šćepan Mali. Ja bih se, bez svake sumnje, sunovratio u ponor da nije bilo 
odličnog poznavaoca tih krajeva – Šćepana Malog – koji me takoreći nosio na rukama 
iako smo se spuštali niz brda, skačući s kamena na kamen i pridržavajući se za dračavo 
žbunje.” Dolgorukov je ovom zabilješkom u svom dnevniku anulirao sve podmetnute priče 
o Stefanu Malom kao čovječuljku, slabiću u fizičkom i svakom drugom smislu.  
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Drugi Stefanovi savremenici takođe ga opisuju kao čovjeka srednje, prosječne visine, 
pritom ističući neke njegove vrline. Mletački zvaničnik Morozini za Stefana je govorio da 
je „ličnost plemenitog i uglednog ponašanja” kao i „čini se da nije na spisku vladara, ali 
pokazuje da je prodoran i vrlo promućuran državnik … Okružen je opštom pažnjom.” Po 
Mlečaninu Domeniku Paleologu, Stefan je srednjeg rasta i „govori izražajno i ubedljivo, 
koristeći poslovice. Sa lakoćom se izražava i brzo shvata. Vešto izlaže svoja znanja.” M. 
A. Bubić, pukovnik mletačke policije rodom iz okoline Budve, ustanovio je da je Stefan 
sličan portretu cara Petra III i da mu je „visina stasa obična.” Mletački pukovnik Štukanović 
za Stefana kaže da je „srednjeg rasta” i da je kaluđer. Za razliku od drugih koji su upoznali 
Stefana i o njemu imali lijepo mišljenje, Štukanović ga je ocijenio kao čovjeka prostog 
roda i prostačkih manira. „I pored sličnosti s portretom cara Petra III, koji je imao prilike 
da vidi, Štukanović je zaključio da Šćepan Mali nije osoba za koju se izdaje.” 
Štukanovićev izvještaj se „u mnogo čemu razliku je od Bubićevog, mada su i jedan i drugi 
napisani oktobra 1767.” Po Bubiću „Šćepan Mali je osoba uzvišenog duha, koji sa svojom 
poslugom govori nemački; a po Štukanoviću, čovek prostačkih manira koji nema pojma 
o političkim i državnim idejama. Kome verovati? Šćepanu Malom svakako. Zato što je 
svojim lukavstvom nadmudrio poznato venecijansko lukavstvo.” Zabilježen je i Stefa nov 
opis koji je dao Giuseppe Fose/ Đuzepe Fosa, mletački vojnik rodom iz Štajerske koji je 
dezertirao i pobjegao kod Stefana Malog, da bi se opet vratio u Kotor đe mu je suđeno 
za dezerterstvo. Fosa, Stefanov čuvar u manastiru kad ga je „zatvorio” Dolgorukov, na 
sudu je opisao Stefana: „…con barba e mustachi di color brun di statura ordinaria, d’etta 
per quanto compresi di 36-37 anni, non grasso, e nella ciera piu tosto macilente.” (imao 
je bradu i brkove braon boje, prosječne je visine, ima otprilike 36-37 godina, nije krupan i 
ima suvonjavo lice). Sličnost između Stefana i cara Petra III vidio je i nepoznati 
Venecijanac. „Što se tiče njegove spoljašnjosti, već sam ranije naglasio, ako se izuzme 
jedan madež, neznančevo lice u potpunosti odgovara carevom portretu, a njegova starost 
od blizu 40 godina savršeno se poklapa sa godinama Petra III.” Po arhimandritu Avakumu 
Milakoviću, „rasta je srednjega i u tijelu je suvonjav, godina će imati poviše od trideset.” 
U jednom mletačkom izvještaju piše: „taj stranac je srednjeg rasta i mršav”, a jedan od 
oficira iz pratnje Dolgorukova je u svom dnevniku zapisao „rasta je srednjeg.” Po 
hercegnovskom trgovcu Savu Vukoviću: „lica je dugog, rasta srednjeg, zgrbljen, mršav, 
tako ružan da nikada ružnijeg čovjeka nijesam vidio. Bio je na konju i stalno mlatarao 
rukama kao ludak.” Potpuno drugačije ga je vidio Budvanin Stefan Zanović, koji je, 
zasigurno, lično upoznao Stefana Malog. Zanović je bio avanturista „par excellence”, 
evropska klasa prevaranta, veliki zavodnik i čest gost na evropskim dvorovima. Bio je 
čovjek od stila, istančanog ukusa i osjećaja za lijepo. Zato, njegov opis Stefana Malog 
ima posebnu vrijednost. „Što se, pak spoljašnjosti tiče, Šćepan Mali nije imao nikakve 
sličnosti sa Petrom III: bio je mlad, lijepih, živih očiju, osrednjeg stasa, ali dobro građen.” 
Sima Milutinović je zapisao: „bio je osrednjega porasta, lijepa stasa (struka), prikladna 
lica, smeđe masti, merke kose, berkah i očih; jezdak (konjik) dobar, i okolo trideset 
godištah je imao kad je došao u Cernu Goru.” Milorad Medaković navodi: „Šćepan Mali, 
bio je osobite odvažnosti, zrelog duha, dosjetljiv, energičan i pravedan. On je bio srednjeg 
uzrasta, jakog sastava, plava lica, no rumena, smeđe kose i brkova, i imao je oko 40 
godina.” Po Dimitriju Medakoviću: „bio je zgodna rasta, prikladna lica, smeđe boje, a mrke 
kose, brkova i očiju; kad je došao u Crnu Goru, imao je oko 30 godina.” Iako zadnja trojica 
nijesu bili Stefanovi savremenici, nijesu bezvrijedni opisi koje su dali.  
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Svi koji su opisivali Stefana Malog saglasni su da je bio srednjeg rasta a ne čovječuljak. 
Bio je i dobro građen, kako navode Zanović i drugi, i poprilično snažan – jer je 
Dolgorukova „niz krševita brda i provalije… takoreći nosio na rukama iako smo se spuštali 
niz brda, skačući s kamena na kamen i pridržavajući se za dračavo žbunje.” Kratak opis 
Stefana Malog nalazi se i u engleskom časopisu Annual Register iz 1767. „Ovaj 
avanturista, koga opisuju kao čoveka lepe spoljašnjosti i velikog govornika…” 
Neistina je da je Stefan Mali bio nepismen i mutav: 
Stefan Mali je bio poliglota. Sebastijan Morozini je na osnovu izvještaja koje je posjedovao 
tvrdio: „da mu je izgovor potpuno slovenski, da govori nemački – na tom jeziku je 
razgovarao sa jednim našim vojnikom, koji je služio u austrijskoj vojsci – i francuski, kao 
i druge jezike a ne samo ruski.” Po arhimandritu Milakoviću Stefan „govori jezike srpski i 
hrvatski, koji je sličan srpskome, njemački, francuski i italijanski”, a po Zanoviću „govorio 
je više jezika, sa otmenošću i lakoćom.” Bilo je i onih koji su govorili da Stefan zna „samo 
bosanski i turski.” Ruski izaslanik Merk smatrao je da je Stefan „Turčin iz Bosne” i da o 
„njegovom poreklu svedoči i činjenica da pored bošnjačkog i u Crnoj Gori uobičajenog 
ilirskog jezika druge jezike ne zna, a povrh svega toga i tursko pismo kojim se on loše 
služi, sve to potvđuje.” Dakle, „mutavi skitnica” je govorio: njemački, italijanski, francuski, 
ruski, i turski jezik (slabije). 
Neistina je da je Stefan Mali bio izjelica i pijanac: 
Pop Andrija Đurašković, savremenik Stefana Malog, tvrdio je da u svijetu nema jeftinijeg 
cara od njega. Dnevni troškovi gospodara Crne Gore bili su oka hleba, pola oke mesa i 
dva diplaša da mu po jedan sat dnevno sviraju na diple. Jednom prilikom je od 
Dubrovčana tražio 2000 barela vina, i moguće je da su ga zbog toga proglasili pijancem. 
Konte Marko Ivelić, Bokelj, kasnije je objasnio Dubrovčanima zašto je Stefan od njih tražio 
vino. „A što vam je isko dvije tisuće barjela vina, nije hotjelo rijeti da mu je potreba od vina 
nego za zlamenje od krvi koje je dužan svaki krstjanin proliti za svetu vjeru.” 
Neistina je da je Stefan Mali bio skitnica i protuva: 
Osim što je bio izuzetno skroman bio je i uglađen i odlikovao se gospodskim manirima. 
Stefanovi savremenici, kao npr. Morozini, Bubić, Zanović… tvrdili su za njega da je 
plemenitog roda. Primijećeno je da je često mijenjao košulje i održavao ličnu higijenu. 
Poslije obroka bradu nije čistio podlakticom nego ubrusom. Stefan je „svojim držanjem i 
otmenim ponašanjem, na narod ostavio utisak više ličnosti i od samog cara.” 
Neistina je da je Stefan Mali stanovao u manastiru: 
Nije istina da je Stefan stanovao u manastiru sv. Nikola u Donjim Brčelima, jer je stanovao 
u kući koja je u tom selu izgrađena za njegove potrebe. Da nije živio u manastiru vidi se 
iz dnevnika koji je za vrijeme boravka u Crnoj Gori vodio jedan od oficira iz pratnje 
Dolgorukova. U dnevniku je zapisao da su 31. jula u jedan sat iza ponoći stigli u manastir 
sv. Nikola u Donjim Brčelima. Tek „2.- og avgusta u 10 časova pre podne dođe u Burčele 
Stepan Mali na konju praćen od nekoliko Crnogoraca.” U manastiru nije stanovao ni dok 
je boravio u Mainama. Kada je Teodosije Mrkojević postao starješina manastira Maine: 
„Tamo se i naselio, a s njim zajedno i Vuko Markov, jer je celu njegovu kuću zadržao za 
sebe i svoju pratnju Šćepan Mali”.  
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A, i što bi, na kraju krajeva, svjetovni vladar Crne Gore stanovao u manastiru kada u 
manastiru nije želio da stanuje ni vladika Petar II, zbog čega je i izgradio Biljardu. 
Neistina je da je Stefan Mali tamničio ljude u crkvi: 
Gnusna je laž da je ispod oltara manastirske crkve sv. Nikola bila iskopana jama u koju 
je tamničio ljude. Nije bilo nikakve potrebe da pravi tamnicu ispod oltara, najsvetijeg dijela 
crkve, jer „odmah do crkve sjeverno ozidana je jedna kuća, u kojoj su bile četiri podzemne 
sobe; tri sobice više zemlje, a iznad ovih u najgornjem boju opet tri. Na zapadnu stranu 
od ove ozidana je bila sjenica a pred njom peć… U ovom manastiru stanovali su po dva, 
i ponekad i tri kaluđera” pa je mjesta bilo više nego što je potrebno, pa i za tamnicu. 
„Šćepanova tamnica” se pominje kod Carinskog potoka, koji je ispod Donjih Brčela. 
Neistina je da je Stefan Mali sahranjen pored crkve: 
Nije istina da je Stefan sahranjen pored crkve sv. Nikola u Donjim Brčelima, jer je 
sahranjen u njoj. „Kod Crnogoraca su jedino knez i vladika sahranjivani u crkvama, u 
velike grobnice, ukrašene vojničkim trofejima i s prekrasnim natpisima u orijentalnom 
stilu, koji im hvalu izražavaju. Takvu počast imao je i Šćepan Mali.” Grob mu je bio u tzv. 
kripti, skrivanici, „tamnici”, kako su nazivali neveliku jamu u koju se ulazi kroz otvor u podu 
oltarskog dijela crkve. „Stiepan bje s prva pogreben izpried crkve sv. Nikole, a dva dana 
kašnje unutri prenesen i u novi grob posried crkve sahranjen.” 
Neistina je da je Stefan Mali teško povrijeđen minom: 
Nije istina da se prilikom izgradnje puta ispod Donjih Brčela tako povrijedio da do kraja 
života više nije mogao normalno da funkcioniše. U jednom pismu Dubrovčanima, piše: 
„Evo smo se bili malo ranili i slava bogu, raduite se, sade smo lakši.” Prećerivanja u 
opisivanju posljedica ranjavanja kao naročito teških u funkciji je kasnijeg neistinitog, 
karikaturalnog opisa Stefanove likvidacije. Neistina je i da mu je poslije ranjavanja opao 
ugled kod Crnogoraca. „Ovo ranjavanje kao da je dobrodošlo Šćepanu Malom: narod mu 
je još više postao privržen.” 
Neistina je da su 1861. uništene kosti Stefana Malog: 
Nije istina da su Stefanove kosti nestale prilikom rekonstrukcije crkve 1861.g, ili da su 
tom prilikom popločane, kao i da je glavni motiv knjaza Nikole bio da se produženjem 
crkve kosti unište ili da im se zatre svaki trag. Njihovo uništenje ni u kom slučaju nije 
čekalo knjaza Nikolu, s obzirom da je prošlo 88. godina od smrti Stefana Malog do 
rekonstrukcije crkve 1861.g. Za to vrijeme promijenila su se 4 Petrovića na vlasti, a 
svakom od njih Stefan je bio kost u grlu, posebno Petru II. Dvostrukim produženjem crkve 
kosti nijesu ni mogle biti popločane, prvenstveno zbog toga što su odavno već bile 
uništene, kao i zbog toga što je grob bio u središtu crkve. 
NAPOMENA: Najveći dio citata je iz dvije knjige dr. Rastislava V. Petrovića – „Šćepan 
Mali zagonetka istorije” iz 1992.g. i „Šćepan Mali zagonetka je rešena” iz 2001. godine. 

Autor: Željko V. Jovanović 
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Порекло лажног цара Шћепана Малог 
 
Аутор: Војислав Ананић Објављено: децембар 09, 2012   

Сарадник портала Порекло Војислав Ананић приредио је 
причу о једном од најтајанственијих српских владара – 
Шћепану Малом, за којег никад са сигурношћу није утврђено 
ко је и одакле је.  

Шћепан Мали, који је владао Црном Гором од 1767. до 1773. 
године, завио је своје порекло тајанственим велом. Како је с ким 
разговарао, свакоме је другачије говорио о себи. Некима да је из 
Аустрије, некима из Требиња, некима да је из Босне, из Далмације, 
из Јањине, Доње Неретве. Понекад да је Црногорац, затим да је из 
Мостара, док је само једном – кнезу Долгоруком саопштио да се 
зове Рајичевић. Овај, по свему необични човек, само је у изузетним 
приликама уверавао своје саговорнике да је он руски цар Петар III. 
Изговарао је неке непознате речи, чије значење ни данас нико не 
може да објасни: “Руд данија танија“ или „Пане ируданија“. 

Црна Гора је у то доба била једно примитивно друштво у коме није 
било никаквог реда. Поред разних кабадахија, постојао је и један број оних који су хтели да се у 
Црној Гори заведе какав-такав ред. Поред својих приврженика, Шћепан Мали је имао и доста 
противника, који су подговорени од Млечана или Турака, проносили разноразне гласове о њему у 
намери да га омрзну код народа. Највише су тврдили да је он обична варалица. Али, осетивши да 
његова популарност узима све више маха, Шћепан Мали је упутио народу Проглас у ком позива 
народ Црне Горе да учини добар и трајан мир међу собом и да буде веран српском обреду… 
Резултат је био такав да је цела Црна Гора, подељена у четири дела, дошла да му заклетвом искаже 
верност и покорност као свом суверену, и том приликом је склопљен општи мир. 

Велике силе – Русија, Турска, Аустрија и Млетачка Република, свака из својих разлога, биле су по 
први пут у нечем јединствене: Шћепана Малог треба уништити или учинити безопасним. Прва је 
упутила званичног представника да га протера из Црне Горе, друга је припремала велику војску да 
га убије, трећа је наређивала својим словенским поданицима да се причувају било какве везе са 
њим, док се четврта припремала да га отрује. У међувремену, он је носећи белу заставу са црвеним 
порубом на чијем се копљу пресијавао златни крст, благосиљао народ који је у заносу падао пред 
њим. 

Колико год да се зна о Шћепану Малом, још увек се није утврдило ко је он, откуда је и када дошао у 
Црну Гору. Неки су тврдили да је 1766. године пристигао у Маине, близу Будве, где се првобитно 
бавио лечењем болесника. Говорило се да је у Русији 1762. свргнут с престола а затим убијен и 
сахрањен руски цар Петар III. Но, неки су причали да је после дугог пута од око две године, неки 
странац Шћепан Мали, дошао у Боку у село Столив, где се задржао обрађујући земљу. После је 
„непознати” отишао у Грбаљ, а затим у Црну Гору у село Бјелице, где се поред земљорадње бавио 
и траварењем. За тога странца, суседно становништво је сматрало да је он заправо руски цар Петар 
III. Шћепан Мали није постао само црногорски „цар” него и брдски. 

После Василијеве смрти, у Црној Гори се појави необичан човек Стеван Рајчевић, кога прозваше 
Шћепаном Малим (по старијим историчарима). Међутим, по књизи „Шћепан Мали, загонетка је 
решена”, од Растислава В. Петровића, загонетна личност је био Јован Стефанов Балевић, који је 
дошао у Црну Гору 1767.г. и представио се као руски цар Петар III. Балевић је рођен у 
Братоножићима, вероватно у Пелевом Бријегу 1728.г. Владао је Црном Гором скоро две деценије. 
Након смрти митрополита Василија (1766), владика Сава је намеравао да на његово место доведе 
свога сестрића Арсенија Пламенца, али није успео јер је наишао на велики отпор, нарочито у 
Његушима. Међутим, када је Шћепан Мали стекао моћ непосредног господара, наредио је да се 
Арсеније Пламенац завладичи. Он то није урадио да би удовољио владици Сави, већ да би 
придобио за себе и своје планове брдска племена, поготово Куче, Васојевиће и Братоножиће, у 
којима је породица Пламенац уживала велики углед. 

https://www.poreklo.rs/author/ananic/
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/%c5%a1%c4%87epan-mali/
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Популарност Шћепана Малог се повећавала из дана у дан. Док је Шћепан Мали придобијао 
Црногорце, и док су му Млечани и Турци радили о глави, он се преко Илије Дрекаловића обрати 
Кучима, Пиперима и Бјелопавлићима, да му са око 6.000 војника притекну у помоћ када буде 
затребало. Они су му одговорили: “Ако си прави онај цар московски, спремни смо у било које време 
да пролијемо крв за краљевску част“. 

Шћепан Мали није рачунао само на Црногорце и Брђане, него и на Србе из Босне, да сав 
православни свет треба да буде уз њега. Колика год да је била моћ Шћепана Малог да сугестивно 
делује на људе, он ипак не би могао да постигне и постане оно што је био да уз себе од првог дана 
није имао неколико угледних људи, међу којима се налазио и пећки патријарх Василије Бркић, који 
је као развлашћен поглавар српске цркве, гоњен од Турака, дошао у ове крајеве. Сазнавши за 
долазак Шћепана Малог, он се са људима од утицаја свесрдно прихватио посла да наводног цара 
помогне, тако што ће се од њега начинити личност погодна да се око ње окупи православни свет, 
који би, уз помоћ Русије, борећи се против Турака, коначно дошао до слободе. 

Ако су Црногорци и Брђани били задовољни са Шћепаном Малим, представници млетачке власти у 
Котору све више су били забринути због њега и његових намера. С једне стране су се плашили 
Турака за које су знали да се спремају за обрачун с њим, па су веровали да могу угрозити и њихову 
територију, а с друге стране су рачунали да би самозвани цар једног дана могао напасти њихова 
утврђења. Котор се обезбеђивао двоструком стражом и ноћу и дању, док је седам галија са 
потребним оружјем стојало спремно. Осећајући опасност од православних поданика, провидур се 
припремао да похара Поборе, Браиће и Маине, зато што су оберучке прихватили Шћепана Малог 
као свога господара, отказујући послушност дужду. 

Појава Шћепана Малог у Црној Гори и његова све већа популарност забринула је и руску царицу 
Катарину Велику. Православна црква је упорно ширила вест да Петар III није убијен. У Русији су 
сељаци веровали да је њихов цар, кога су сматрали доброчинитељем, не само жив него и да ће се 
једног дана појавити и спасти их од недаћа које им је наметнуо феудални систем. Што су више 
обесправљивани царским указима, они су бивали све спремнији за побуну против Катарине Велике, 
која је скинула с престола свог мужа, а њиховог доброг цара. При таквом стању стигла је до царског 
двора вест као гром из ведрог неба – цар Петар је жив и ето га усред Црне Горе. Царица је наредила 
да се Шћепан Мали пошто-пото уклони.Тако је наредила Георгију Мерку, саветнику руског 
посланства у Бечу да отпутује у Црну Гору и приволи тамошњи народ да протера из своје средине 
Шћепана Малог. Али, млетачки провидур га је упорно одбијао од тога. Црногорцима је ипак успело 
да се састану са Мерком, када су изјавили „…да најпре верују у Бога, а онда у Петра III”. 

Млетачка Република је имала обзира и према Русији и према Турској, а није хтела да га има и према 
Црној Гори и Брдима. Знајући за намере Шћепана Малог на окупљању православних, од првог дана 
је била спремна да му се супростави. У том циљу је, у договору с Турцима, издала наредбу да се 
Црногорцима и Брђанима забрани сваки саобраћај са њеним градовима и да се никоме не сме дати 
уточиште на подручју њене државе. Када су Црногорци сазнали за ту наредбу, њихове старешине 
су се састале на Његушима 1768.г. и упутиле Протест провидуру, где га и моле да допусти долазак 
Мерка у Црну Гору. 

Основна идеја водиља Шћепана Малог је била ослобођење од Турака и стварање јединствене 
државе. Тај програм је толико опијао људе да су заиста били спремни у свако доба ускочити и у воду 
и у ватру за њим. Колико је био снажан што га је створио Шћепан Мали, види се и по томе што су 
први пут претили Млечанима у Протесту. Шћепану Малом су почели да се прикључују и католици из 
Конавља. Шћепан Мали није седео скрштених руку. Заводећи ред у Црној Гори, окупљао је око себе 
све оне који су хтели да му се придруже у рату против Турака, очекујући и помоћ од Русије. 

Скадарски санџак-бег је обнародовао да ће за главу Шћепана Малог дати онолико злата колико та 
глава буде тешка. Тако је један турски слуга, Грк, одлучио да оде код Шћепана Малог и постао му 
слуга. Кажу да је Шћепан Мали претходно ослепео, јер га је при изградњи једног пута повредила 
мина. Овај слуга, који му се чинио врло одан, једне вечери, када га је опио и видео да је заспао, 
одсекао му је главу и ставио у торбу, коју је однео скадарском санџак-бегу и за њу добио обећано 
злато. 
ИЗВОР: На основу књиге др Растислава В. Петровића „ПЛЕМЕ КУЧИ 1684 – 1796”, Народна књига, Београд, 1981, 
Штампарија „ПРОСВЕТА”. Приредио сарадник портала Порекло ВОЈИСЛАВ АНАНИЋ, 9. децембра 2012. 
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Коментари:  

 Љубинка 9. децембра 2012. у 21:48 

Не би било лоше на ову тему погедати и сазнања Милорада Екмечића (Дуго кретање између клања 
и орања. Историја Срба у Новом веку (1492 – 1992), Београд, 2008). 

 DJuro 16. октобра 2015. у 03:51 

Šćepan SImov Vujović, ili kako hoće danas da ga predstave kao lažnog Cara Šćepana Malog, je naslednom 
titulom došao na vlast kao direktni potomak VUJA RAICEVA (zato su ga i prozivali Raicević) Vojvode i 
Spahije Crne gore, koji je zlatnim fermanom od sultana dobio priznanje vlasti, potomka Vojvode Vojina 
Vojinovica, oca od Altomana koji je djed Vuku Manitome Vojinoviću u istoriji poznate Medje Vuka manitoga. 
Vujo Raicev Vujović je bio veoma blizak porodično Kučkim vojvodom Lale, pa od toga i potiče ta 
generacijska povezanost i kasnije pomoć Kuča i Bratonožića Šćepanu Simovom. 

Sahranjen u Brcelima (ujčevini) u Crmnici, gdje mu je grob ubrzo oskrnjavljen. 

Njegov djed Nikola-Dragov Vujović (radi se sve o Vujovićima i Ljubotinama iz Peroja na Istri) je sa Vojvodom 
Vukom Vujovićem pošao u rat na stranu Austrije! U bitci kod Niša 1736 g. Vojvoda Vuko je smrtno ranjen. 
Na pitanje austrijskog vojskovođe da li za tog čovjeka može nešto da uradi, rečeno mu je da on i njegov 
brat imaju pet sinova i žive veoma teško. 

Austrijski vojskovođa je te-1739.g. obećao da ce uzeti jednog od njegovih sinova i školovati ga!!! Po 
završetku rata ovaj vojskovođa je poslao na Komarno pod Straocom (u kući najbližoj crkvi), 2. svoja čovjeka 
da ispuni obećanje! Izkraj ognjista gdje su bila okupljena djeca i unučad junaka „njegove” vojske odabrao 
je nekoliko njih a među njima i Šćepana-Simovog čiji djed Nikola-Dragov je poginuo u tom ratu!? Protekle 
su decenije a nevolja rodnog kraja je pozvala Šćepana da pomogne Crnoj Gori. 

 Vucka Gora 26. јануара 2016. у 00:40 

Evo vam tačno do tančina o porijeku Šćepana Malog 

Vojvoda Vuk-Maniti-Markov Vojinović rođen 1447. kojeg rođaci iz okupiranog Vučitrna vode na još slobodne 
posjede Vojinovića u Zeti koji se po najvisočijem vrhu posjeda Vojinovića na Sharplanini Ljubotin-u zove 
LJUBOTIN’ i po feudalnom pravu svome prezimenu dodaje ime teritorije kojom gospodari =LJUBOTINA !!! 
Svoju preostalu zemlju posle izdaje Crnojevića 1496. (Đurađa i Stevan) brani svom žestinom tako da 
granice njegovih teritorija Turci počinju nazivati „MEĐE VUKA MANITOGA” Vlast nad teritorijom je preuzeo 
1498. a poginuo je u bitci kod Skadra sa Skender Begom 1523. Ako su ga NEPRIJATELJI OSLOVLJAVALI 
sa Vuk-Maniti prijatelji su ga dozivljavali kao „VUJO“=vuk prijatelj! Moj ogranak od tog vremena nosi 
prezime VUJOVIĆ!!! 

- Vojvoda Novak -Vukov Vujović (1523-1543) nasleđuje svoga oca i nastavlja BESPOŠTEDNU BORBU sa 
Turcima. Poginuo je u boju na LJUBOTINU 1543. 

– Vojvoda Marko-Novakov Vujović (1543-1568), kao i njegov otac nastavlja bespoštednu borbu za slobodu. 
- Vojvoda Raic-Markov Vujović (1568-1592) nastavlja zadatak ostavljen od svoga oca i djedova. Godine 
1584. ujedinjuje crnogorce, brđane i hercegovce i obračunava se sa poturčenjacima, što je kasnije dalo 
inspiraciju jedom pjesniku, vladici i filozofu da napiše djelo u sebi „prilagođenoj” formi o „ISTRAZI 
POTURICA” više od 100.godina kasnije???! 

– VOJVODA VUJO-RAIĆEV Vujović =KNEZ I SPAHIJA od 1592 do 1625.:  

a) Poglašen za gospodara Crne Gore  

b) podijelio Crnu Goru na 5.ZUPA sa PRAVIMA I DUŽNOSTIMA oblasnih upravitelja. 1604. boj sa Turcima 
u Ljesko-polju. 1612 boj sa Turcima na Chevu. 1613 boj sa Turcima na Morachi. 1614. DOGOVOR U 
KUChIMA hrišćanskih vladara. 1619. dogovor sa UGARSKIM Knezom Betlenom. 1620. Dogovor u 
Beogradu na kome TURSKI SULTAN predaje Vuju-Raićevu Vujoviću FERMAN kojim mu PRIZNAJE 
VRHOVNU VLAST U Crnoj Gori (izvor Dr.Branislav Djurđev)!!! 

https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-4113
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-75535
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-79532
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- Vojvoda Jovan-Vujov Vujović=KNEZ I SPAHIJA od 1625 do 1648. je uveo Crnu Goru u KANDIJSKI RAT 
kao saveznicu Venecije protiv Turske!!! Posle poraza u KANDIJSKOM RATU veliki broj branilaca prije 
kapitulacije Kandije=Krit je odselio na VENECIJANSKU ISTRU i dobio na poklon kuće i imanja u Istarskom 
selu PEROJ. 

- Vojvoda Marko-Jovanov Vujović (1648-1669) učestvuje u razračunavanju nastalom između „struja” koje 
su podržavale proTursku orjentaciju a predvodio ih je sin Vojvode Jovana Martin-Jovanov Vujović?! 
- Vojvoda Nikola Markov Vujović proglaša ZUPE ZA NAHIJE a za glavno mjesto u Crnoj Gori proglašava 
Rijeku („Crnojevica”). 

- Vojvoda Drago-Nikolin Vujović KNEZ I SPAHIJA od 1669. do 1695. u nekim istorijski izvorima CANU je 
zabilježen kao „HAJDUČKI VOJVODA DRAGO NIKOLI’chic“ je dao OGROMAN DOPRINOS SLOBODI 
Crne Gore!!! Crnu Goru je kao saveznika Venecije uveo U MOREJSKI RAT !! Na VRTIJELJCI 1685.g. je 
zadao Turcima veoma težak udarac a 1687. je OSLOBODIO (Herceg) NOVI i predao ga na upravu Veneciji. 
Njegov sin Vojin ostaje da živi u venezijanskom Novom i od njega je nastala porodica Vojnovića koja je 
dala više značajnih trgovaca i moreplovaca, među kojima i Admirala VoJnovića, koji je dva puta 
komandovao sa RUSKOM FLOTOM!!! 

- Niko-Dragov Vujović je učestvovao u AUSTRIJSKO TURSKOM ratu na stranu Austrije. 

- Simo-Nikov Vujović takođe svoju viziju slobode pronalazi u jedinom ozbilnom turskom neprijatelju toga 
vremena Austriji i gine u BOJU KOD NIŠA 1739. godine. 

– Šćepan-Mali-Simov je od strane AUSTRIJSKOG OFICIRA u cijoj četi je poginuo njegov otac Simo 
poveden na ShKOLOVANJE u AUSTRIJU!!! U Crnu goru se vraća ANONIMNO krijući svoje porijeklo zbog 
terora AKTUELNIH VLASTODRZACA u Crnoj Gori, koji su ga KASNIJE (100.godina) PROGLASILI ZA 
„LAZNI CAR SCEPAN MALI”?!!! Kao „TRAVAR” zahvaljujući ljudima koji su bili UPUĆENI U NJEGOVU 
SUDBINU, preuzeo je CIVILNU VLAST U CRNOJ GORI 1766. godine i OD NJE NAPRAVIO DRŽAVU 
PRAVA I PRAVDE, koju su morali da poštuju i VLADIKE i POPOVI jer je ZAKON ŠĆEPANA MALOG BIO 
JEDNAK ZA SVE!!! Takvo stanje PRAVDE nije odgovaralo ZLOTVORIMA Crne Gore, koji su ga (Šćepana-
Malog) ZAKLALI NA SPAVANJE 1773. a UBISTVO PRIPISALI NAVODNOM SLUGI GRKU ?! Sahrenjen 
je u Brcelima. 

Od Šćepana su dalje Boško, od Boška Ilija, od Ilije Ivo, od Iva Mašan, od Mašana Mitar, od Mitra Petar, od 
Petra Dragan, od Dragana Đuro i Savo!!! 

Одговори 

 Vucka Gora 26. јануара 2016. у 00:41 

A koga zanima od koga je Vuk-Vujo Vojinović (Maniti) neka pročita pjesmu Seoba Vojinovića u Crno Goru 
(Zeta) 

 Војислав Ананић 18. новембра 2017. у 19:13 

Балевић Стефановић, Јован, правник, официр, писац (Пелев Бријег, Братоножићи, 1728 — ман. Св. 
Никола, Брчели, Црмница, 1773) 

Као дечак пао је у турско ропство. Откупио га је сарајевски митрополит и школовао у Сарајеву. Из 
Сарајева прешао је у Темишвар и 1745. као питомац тамошњег презвитера Пантелејмона 
Стратимировића отишао на студије у Хале и завршио правни факултет (1750). У Халеу је 1752. 
штампао своју академску дисертацију из области канонских права и историје цркве. То је била прва 
филозофска дисертација код Срба. Као свршени правник дошао је у Карловце и постао градски 
синдик, потом ађутант граничарског капетана Гаврила Новаковића у Банату па поново, око две 
године, карловачки синдик. Тада је ступио у везу са Русима и правио лажне пасоше за Србе који су, 
и поред забране, одлазили у Русију. Када је то постало опасно, отишао је у Беч руском посланику 
Херману Карлу Кајзерлингу који га је као ученог човека и зналца латинског и немачког (а наводно и 
руског, грчког, влашког и ј евреј ског ј езика), као и познаваоца права, филозофије, математике, 
геологије, геодезије и астрономије, топло препоручио царици Јелисавети Петровној.  

https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%C5%BEnog-cara-%C5%A1%C4%87epana-malog/#comment-79532
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-79533
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-117421
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Примљен је у руску службу 1757. као капетан хусарског пука у Белој Слободи, али се ускоро вратио 
у Карловце да би продао имовину и да би породицу превео у Русију, што је и остварио почетком 
1759. После распуштања свог хусарског пука прешао је на службу у Сумски, а потом у Харковски 
хусарски пук, где је стигао до чина секунд-мајора којим је завршио војничку каријеру. 

Познат је само његов „кратки и објективни опис садашњег стања Црне Горе” (Петроград 1757) у 18 
сажетих параграфа, састављен на латинском а преведен на руски језик, који се сматра вредним 
прилогом због географских и етнографских података у њему и опште слике која се у руској 
дипломатији на основу њега, и њему сличних меморијала, стварала о Црној Гори и Црногорцима. 
Према најновијим истраживањима историчара др Растислава Петровића, загонетни црногорски 
самозванац Шћепан Мали — био је, заправо, Јован Балевић! Убијен је 1773. у ман. Св. Николе у 
Брчелима у Црмници. 

ДЕЛА: Dissertatio Philosophica de Propagatione Religionis armara, Halae М^ССБП… publice defendet 
respondes Boianus Ioannes Stephanowitz Baleowicz Bratonoszicia-Albanus philos. ac iurium cultor; 
Кратак и објективан опис садашњег стања Црне Горе, у: Растислав Петровић, Владика Данило и 
владика Сава, Београд 1997, 128—130, 213—216. 

ЛИТЕРАТУРА: Мита Костић, Српска насеља у Русији: Нова Србија и Славеносрбија, Београд 1923, 
81— 88; Извештај о доживљајима Симеона Степанова Пишчевића, ЗМСКЈ, књ. IX—X, 1962, 66—69, 
77; 

Георгије Михајловић, Српска биоблиографија XIX века, Београд 1964; Милорад Павић, Историја 
српске књижевности барокног доба XVII и XVIII века, Београд 1970; Боривоје Маринковић, Вести о 
Јовану Стефановићу Баловићу, ЗМСИ, св. 1, 1975, 196—197; Мирослав Пантић, Књижевност на тлу 
Црне Горе и Боке Которске од XVI до XVIII века, Београд 1990; Растислав Петровић, Владика Данило 
и владика Сава, Београд 1997, 126—132; В. Ј. Костјашов, Нова сведочења о животу Јована 
Балевића, ЗМСИ, св. 57, 1997; Растислав В. Петровић, ШћепанМали, загонетка јерешена, Београд 
2001. 

Славко Гавриловић 

 dr 3. септембра 2019. у 18:58 

Biće zanimljivo ako znamo da bratstvo Balevića ima rijetku haplo grupu Q a da je grob Šćepana malog kod 
crkve u manastiru Brčeli. Već su vršene ekshumacije i dnk testiranja (Rusi) uzoraka jedne od grobnica. 
Intreresantno da se Šćepan navodno dovodio u vezu sa Balšićima iz Kroje u Albaniji pa pada u oči sličnost 
prezimena sa potencijalnim identitetom Balevića, Baljevića, Balovica, Baleovica Jovana kako se različito 
nalazi u njegovim biografijama. Jovan nije nesklon manipulacijama obzirom da je kao sindikus u Sremskim 
Karlovcima izdavao lažne pasoše za iseljenje u Rusiju. 

 Todor 31. марта 2020. у 14:58 

Šćepan mali je definitivno od Vujovića sa Komarna jer su oni vladali u kontinuitetu od1498. do 1748.g. u 
staroj cg. Trebate za više info konsultovati naučnu knjigu „Čast i Vlast” od hadži Vuka Vujovića. 

 

BRATONOŠKA ZAVIČAJNA ZAJEDNICA 
Druženje potomaka slavnih Brankovića 
Pleme Bratonožića čini više od 140 bratstava i vodi poreklo od Grgura Brankovića, 
najstarijeg sina despota Đurađa Brankovića i unuka čuvenog srpskog velmože 
Vuka Brankovića 
Potomci čuvene plemićke srpske loze Brankovića, članovi crnogorskog plemena 
Bratonožići, i ove godine su organizovali svojevrsni plemenski sabor u Beogradu s ciljem 
očuvanja viševekovne tradicije i zbližavanja svojih pripadnika. 

https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-140703
http://poreklo.rs/
https://www.poreklo.rs/2012/12/09/poreklo-la%c5%benog-cara-%c5%a1%c4%87epana-malog/#comment-146468
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Skup je održan u hotelu „Slavija luks” u 
organizaciji Bratonoške zavičajne zajednice, 
a njemu su prisustvovali i članovi plemena 
Kuči iz Crne Gore, koje je u veoma bliskim 
odnosima sa Bratonožićima. Na skupu je bilo 
reči i o novom rukovodstvu Bratonoške 
zavičajne zajednice. Između ostalog, za 
predsednika BZZ je predložen dr Mileta 
Milovanović, dok je za predsednika upravnog 
odbora odabran doktor ekonomskih nauka 
Momčilo Jelić.- Mi ćemo, oslonjeni na 

tradiciju, sprovesti našu viziju u delo, da ispoštujemo naše potomstvo i da nas bude u što 
većem broju okupljeno u zajednici. Cilj nam je i da uvedemo što više mladih ljudi, da znaju 
svoje korene i da poštuju kvalitete naše tradicije - kazao je Jelić za Kurir. 
Sinoć je predstavljeno i novo izdanje knjige akademika Rastislava Petrovića „Šćepan Mali 
- zagonetka je rešena”, u kojoj je pisac otkrio da je car Šćepan Mali, koji je vladao Crnom 
Gorom od 1767. do 1773, zapravo bio dr Jovan Stefanov Balević, poreklom iz 
Bratonožića. Pleme Bratonožića čini više od 140 bratstava i vodi poreklo od Grgura 
Brankovića, najstarijeg sina despota Đurađa Brankovića i unuka čuvenog srpskog 
velmože Vuka Brankovića.E.K. 

Autor: Foto: Dragan Kadić 
 
Приредио: Зоран А.Антонијевић-Вреочанин 

Напомена: Писмена су остављена онако како су пронађена по разним изворима. Како ме ова тема интересује 
годинама настојао сам да све познате податке прикупим на једном месту што сам овом приликом урадио, са 
жељом да то помогне онима који хоће да до краја (ако је то уопште могуће) реше ову мистерију. 
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