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влјених збирки докумената, реконструише се Пашићево виђенје спрског 
друштва. Посебно су занимлјиви нјегови ставови формулисани у писмима ра
зличитим руским политичким делатницима с којима је контактирао у годинама 
емиграције. Тако у писму И. А Зиновјеву, директору Азијског департмана МИД 
Русије, од 21.3.1887. године, Пашић пише, нпр. следеће: ,,Тhавно стремлјенје 
наше политичке борбе огледа се у томе да се очувају добре и српском духу 

одговарајуће институције и да се спречи увођенје нових западних (сиц! друштве
них) институција, које би могле срушити самобитност живота нашег народа и 
унети смуrнју у народни развитак и живот ... " 

Погледи Пашића на српско др.уштво и нјегов развој имали су доста прак
ти'-m:их последица на нјегова политичка определјенја и политичку делатност. 
Та веза може се пратити још из времена нјегове емиграције. 

Материјал који је наведен у овом тексту јасно сведочи о неколико ствари: 
Прво. У друштвене погледе Николе Пашића период емиграције није унео 

ништа принципијелно ново. Тим погледима он је дао само лоmчно завршену 
форму. 

Друго. Управо су погледи Пашића на српско друштво (који су имали 
заштитнички и егалитаран карактер) лежали у основи свих других нјегових иде·
ја - ,,Народна држава", савез са Русијом итд. Социјално, политичко и национал
но, сплетени су код Пашића у једну нит, што представлја редак квалитет. 

. Треће. Пашић није био оригиналан мислилац. Социјална страна нјегове 
идеологије после 1878. године у целини се развијала у оквиру либерално-на
роднјачких традиција. Док је стремлјенје да се пређашнјим власницима обезбеди 
нјихово власништво, гурало Пашића ка славјанофилству и Данилевском. 
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Айсшракш: У средишшу йажње аушора је социјално йорекло офи
цирских суйру'iа, као и месшо (zрад, село, иносшрансшво) одакле је 
млада йошицала, односно колико се, йреко инсшишуције женидбе, 
официрски сшалеж учвршhивао као елиша у 'iраЬанск.ом друшшву 
оноi времена. ОбраЬена су 10.233 одобрења эа женидбу у раздобљу 
1881-1941, ше закони и уредбе којима од 1872. ша обласш у живошу 
официра ре'iулисана. Уйоредн.о је изложена ирак.са у Пруској, Ау
сшроу'iарској, Француској и Русији до 1914. 'iодине. 

Увод 

Официрски кор у Кнежевини, а потом у Краљевинй Србијit, био је мали 
бројем, али по свом образовању, друштвеном положају, угледу у друштву, пред~ 
сrављао је ,елиту. Важност официра није произлазила само из чињенице што 
су многи виши официри - генерали били уједно и највиши државни службеници 
(намесници, председници влада, министри, дипломате и др), већ и улоге коју су 
имали у модернизацији српског друштва онога времена. Школованих официра 
у земљи и у иностранству до 1880. било је свега 187, а потом, до 1912. године 
још 1.697 уписаних.1 Од школованих до 1880. године, њих 56 (или 30%) било је 
дошколовано у иносrрансrву.2 Стајали су уз бок најтањем слоју високошколо
ваних из Београда, Шапца, Смедерева, Ниша или Крагујевца.3 Природно је ин
тересовање историчара да се упита какве друштвене везе успосrавља та нова 

1 

Сйоменица седамдесешйешо200ишњице Војне Академије, 1850-1925, Беоzрад, 1925; МШ~ Milicevi~, 
Vitalni cinioci razvoja srpske vojske tokom XIX veka, VIG 1-2/1993. 

2 Капетан Јово Дамјановић, ПрШ1оz да сшашисшику Војне Академије, Ратник, 1880, стр.86-95; У исто 
време поред школованих официра било је још506 офШЏ1рабез школе (Исто); До 1914 оии су постепе110 
11естајали И3 службе, а законске одредбе су дозвољавале промовисање најистакнутијих подофицира У 
чин официра (1mр.генерал и МЮ!Исrар војt!И Илија Гојковић био је из реда тих тзв. официра из трупе). 

3 Историја српског народа, књ.VI-2, СКЗ, Београд, 1983, стр.462-549; Ljubinka Trgovl!evif, Obrawvanje 
kao cini/ac modernizacije Srblje и XIX veku, u: Srbija и moderni1JJCijskim procesima ХХ veka, Beograd, 1994, 
str.217-231: 
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категорија модерног српског друштва, па и институтом женидбе. Да ли се 
школоваIШ српски официри уз помоћ женидбе пењу на друштвеној лествици и 
угврђују свој положај у вишим слојевима грађанског друштва, потврђујући свој 
престиж? Како је на та кретања утицао војни и државни врх? Да ли је Србија 
ишла мимо Европе тога времена? Да ли се пракса у Краљевини Југославији 
разликовала од оне из мале Србије? 

Правно нормирање женидбе официра у Србији у XIX и ХХ веку 

Према нашим сазнањима, са стварањем модерне српске војске шездесетих 
година XIX века, а под директним угицајем француског пуковника Иполита 
Мон~ена (Нipolit Mondain), тадашњег министра војног у Србији (1861-1865), први 
пуг Је та проблематика законски била регулисана. Тиме су се држава и војска 
непосредно умешале, са становишта "вишег интереса,,, у домен приватности 
или о?ичаја оног времена.4 Србија је тако стала уз бок оним европским дРЖава
ма коЈе су то питање регулисале још у XVIII веку или првој половини XIX века, 
а потом га прилагођавале времену и условима.s 

Седам година после одласка Мондена, Народна скупштина је донела нови 
закон о женидби официра и војника 1872. године. Њиме је још једном озвани
чено право државе да преко министра војног, одобрава или не одобрава же
нидбе, односно прописаним ограничењима усмерава одлуке официра у пожељ
ном правцу. Тај закон је забранио женидбу младим официрима, потпоручницима 
и ~оруч~цима, како би се они што више посветили сталешком дружељубљу и 
во~ничкоЈ служби. Међутим, онај важнији мотив којим се водио законодавац про
ве1ава кроз оне чланове Закона (Чл.5-11) где се предвиђају изузеци. Изузетак 
су били они млади официри чије материјално стање вије браком моmо бити 
угрожено. На_ пример, за потпоручника· се сматрало да је пристојно обезбеђен 
ак? поред своЈе плате од свог прихода или женининог може годишње да стекне 
НаЈмање 100 дуката, а поручник 60. Закон је предвидео све облике гаранција 
(депоновање вредносних папира, забрану отуђивања непокретности и сл). За 
прекршиоце тих о~редаба била је предвиђена казна удаљења из државне службе. 
~акле, ~фицвр НИЈе смео постати сиромашка у средини у којој је живео и радио. 
Морао Је бити уmед~н члан друштва и по свом материјалном положају и по 
,,доказаним" кавалитетима особе коју је узимао за жену.б 

Закон из 1872. био је на снази 26 година, када је замењен новим, који су 
накнадно, 1899. године законодавци _пропратили "Правилима ... ,, за његово 

4 Закон о војничкој дисц1П1ЛИни од 3. новембра 1862. године, Ф.Но 4.061, & 64-68; Закон O женидби ~ицира од 24. фебруара 1864 В Но 430 и Сов. Но 317. Тексг "Закона о женидби" није: проиађс:li и 
обЈав~еи У Збирци закона и прописа Књажевине Србије:; О делаmосит И. Мондена и француском 
ут~аЈу види: Ж.Ђорђ:виh, Сfйска нароона војска 1~61~1864, Београд, 1984; Д.Вухсановић-Аниh, 
Сшварање мооерпе ср11с_ке воЈске, Београд, 1993; M.BJelaJac, lnfluence francaise sur l 'Anпie yougoslave 
entre dew; guerres 11Юndiales, Revue Historique des A~s, No 411994, str.45-55. 

5 Аустријска царица Марија Терезија је 1750. године,царскнмдекретом регулисала питање женидаба 
активних и пенз!fо11исаних офИЦ)lра, види: Istvan Deak, Beyond Nationalism. А Sociul and Polilical Нistory 
of HaЬzburg Ojficer C01p.t, 1848-1918, New Yorlc and Oxford, Oxfoпl Univc:rsity Press 1990 str 139· О 
женидби оф~цира у Русији, Службени војни лист, 1898, Неслужбени део, стр. 987-996 (Н~ ов~ј те~ст 
љубазно ми Је скренуо пажњу историчар Mlfnиh Милићевић) 

6 Закон о женидби официра и војника од 20. октобра 1872. 
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извршење.7 Из оба правна акта може се непобитно извући закључак д~ су се 
још више и саобразно новим новчаним и привредним приликама у Србији, нас
тојали учврстити углед и социјални статус официрског кора. Поручници, ка
петани и капетани И класе који су по том закону имали право подношења молби 

за одобрење женидбе, морали су прибавити доказе да немају дугова на плати, 
да могу, поред плате, обезбедити годишње приходе од 2.000 динара (за поруч
ника), 1.500 (за капетана) или 1.000 (за капетана I класе), о~носно 800-600 динара 
ако је изабраница била кћер официра. Ред величине најбоље ће се разумети 
ако изложимо тадашњи износ годишње плате: 

1886·1897 1898 
ППОDVЧНИК 1.516 1.800 
пооvћник 1.920 2.200 
капетан 2.274 2.600 
капетан 1 2.779 3.150 
мaion 4.042 4.500 
ппvковник 5.052 5.500 
пvковник 7.073 7.200 
rенеоал 10.104 10.104 

Претпостављени су били дужни да пре спровођења рапорта министру про
вере наводе о "стварности прихода,,, дакле да ли је извршена ваљана процена 
посебно прихода од заложених имања. Као доносилац прихода, поред имања 
узиман је у обзир депоновани капитал официра или невесте, хартИЈе од вред
ности или друге непокретности. Приход се прорачунавао на основу сталне вред

ности главнице или имања која се није смела крњити. Закон је био предвид~о 
узимање два имућна правна лица за процениоце. ,Лроцениоци на п~~оцени и~ају 

да изјаве да за приход који су напши да процењено_имање доноси, Јам~е СВОЈИМ 
имањем, ако би исти колико престао тећи. ПолиЦИЈска власт, потвр9уЈуhИ_ nро
цену, има да изјави: да процениоце познаје као имућне људе и да да мишљење 
о вредности процењеног имања и прихода.,, Сва имања, непоКI'<:тности или хар

тије од вредности нису се могли отуђивати све док оф~щир ниЈе стигао д? ма
јорског чина. Плата мајора, сматрало се, већ обезбеђује довољну материјалну 
сигурност и положај, тако да је мајор био ослобођен обавезе полагања новчане 
(материјалне) кауције, али је и за њега важио закон у смислу провере подоб-
ности карактера супруге "да уђе у официрско друштво,,. 8 •• 

Начин провере подобности и карактера будуће младе б~о Је такође тим 
законом прецизније регулисан него у претходном. Након џrro Је официр удово
љио општим захтевима закона (чин, године службе), тражио Је претходно одо
брење "у начелу,,, а потом коначно за одреlјеву особу. Његов претпостављени 
старешина имао је обавезу да при спровођењу рапорта да оцену карактера 

7 Закон о женидби официра, подофицира и редова, 3. августа 1898 (Службени војни дист-СВЛ, 1898 
стр. 782-786); Правила за извршење захона о женидби официра, подофицира и редова. 4. марта 1899 
(СВЛ 1899, стр. 315-316.) 

8 Из упоређивања података из IIЈ)етходнс: табеле види се да је плата мајора била двоструко већа од 
плате поручника. Поред ос11овне плате официри без разлике чина добијали су 240 ди11 за момка я 
240 дин за коња годишње (бројчане поЈСазатеље добио сам љубазношћу колеге М. Милићевића). 
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изабране особе и оцену породице из које особа _потиче. у случају да није могао 
остварити лични увид, доказе о карактеру, владању и сл, имао је прибавити 

општински суд уз потврду полицијских власти оног места где је особа стално 
настањена. По~е разматрања молби, министар је своја решења обнародовао 
у Службеном ВОЈНОМ листу, у рубрици "Лични односи,,.9 

У новом закону о женидби, који је донет 1901. године, та друштвена подоб
ност будуће официрске супруге допуњена је новим условом • породичним веза
ма. Дакле, поред владања и карактера, солидности породице, .требало је оценити 
и "породи~ше везе,,. 

Материјални моменат је тако.ђе остао на снази, с тим да је уведена обавеза 
животног осигурања официра код "кога осигуравајућег друштва у Србији на 
суму ~д 10.000 динара,,. То осигурање у корист жене и деце могло је бити заме
њено _Једнаком сумом датом на приплод управи фондова у готовм новцу или 
ха~тиЈама од вредности. Одредба је важила за официре чина поручника, а били 
су Је ослобођени капетани и виши официри. Поменута средства су, према на
мерама законодавца, имала заштити удовицу и децу ненадане беде у случају 

смрти официра, односно сачувати њихово достојанство и положај за више го
дина. Посебно за мла.lј_е официре, који по годинама службе не би својој породици 
~текли право на пензиЈу. Уплата те полице, која је доносила 10.000 динара, имала 
Је приликом ступања у брак пасти ца терет младе, њених родитеља, сродника 
или других ~ица. Полица осигурања чувала се у каси Министарства војног десет 
година и НИЈе се могла отуђити.10 

Закон из 1901. био је последњи нормативни акт у српској војсци по коме 
су регулисане женидбе официра до 1914. године. Његова важност биће протег
нута у новој Краљевини СХС од 1918. до 1923. године. 

Већ смо претходно поменули да пракса ,,мешања државе у приватни живот 
официра" у Србији није ишла мимо тадашњих европских токова. Мотиви су 
делом били исти, а делом условљени посебностима сваке државе. 

У Пруској до 1852. године нижи официри до чина капетана нису имали 
пр_аво на женидбу, а од те године уведена је пракса кауције (додатног прихода), 
КОЈа се 1886. подигла до нивоа 2.500 марака годишње за потпоручника и 1.500 
за кап<:тана. Када је ~уски, односно немачки, официр испунио све услове, под
носио Је молбу КОЈУ Је у коначном одобравао цар (на предлог министра). 

У Француској ~е женидба официра била такође законски регулисана, а у 
коначном, жен~щбу Је одобравао министар војни. Кауција је за све официре и 
чиновнике краЈем века износила, прерачунато, 1.200 динара годишње.11 

9 Од установљавања Службеног војног листа 1881. године, па до 1941. године постојала је рубрика 
"Лични односи.,, У којој су објављивана, поред осталих, решења о коначно одобреним женидбама 
Решења су садржавала чин и ро!\ у коме је оф~цир служио, његово име, ~едње слово и презиме: 
име младе са назнаком да ли Је реч о девоЈци, удовици или разведеliоЈ госпођи:, подацима 0 
претходном мужу (име, презиме, врста запослења-струке и место становања), односно име и 
презиме оца (старатеља), његово занимање и стручна спрема, као и место боравка. За жене које 
су _се само':1"ално издржавале навођена је стручност и служба, те место службе. у том периоду 
ОбЈављено Је 10.233 решење. За време трајања ратова решења нису доношена. 

10 Према Закону о женидби официра, подофицира, каплара и редова од 24. децембра 1901. године 
(СВЛ, 1901, стр.1179-1184), право на женидбу стицали су официри најмање чина поручника са 
укупно пет година службе. Изузетак су били судски и санитетски официри, који су могли да се жене 
чим се произведу у чин. · 
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У Аустрији, а потом у Аустроугарској, официри су тешко долазили до пра
ва на женидбу поред бројних, рестриктивних законских ограничења, почевши 

од 1750. године. Већ тада је право одобравања женидбе имао "власник" пука, 
командант пука или скупштина официра пука. Била је предвиlјена и кауција за 
осигурање удовице официра (10 година за поручника, а пет за капетана). Одре
дбе о кауцији 1777. биле су протегнуте на све официре, како би у времену које 
вије познавало социјално осигурање, све удовице биле збринуте. Прописима из 
1812. кауција је утврђена, у просеку, у двоструком износу годишње плате. Кау
ција је повећана 1861, посебно за трупне официре, који су лакше могли бити. 
изложени смрти. Изузетак су били официри граничари (углавном српски и хр
ватски). Плаћали су далеко мање и, за разлику од праксе у армији која је доз
вољавала да буде ожењено свега 16% официра из сваког пука, они су имали 
право на 50%. Поновно повећање кауције уведено је ~887. године, али је доз
вољено повећање квоте ожењених у пуку на 25% и 50% у штабовима. Коначно, 
1907. године, дозвољена је квота од 50% ожењених у пуку, али уз драстично 
повећање кауције која је за потпоручника износила 60.000 круна или ЗО пута 
већи износ од његове годишње, основне плате, односно ЗО.ООО или пет пута вше 
за капетана. Официри изнад чина мајора били су ослобођени плаћања кауције. 
Мада је XIX век за Монархију био време ратова и криза, последица тако рес
триктивних одредаба исказивала се у веома високом постотку неожењених офи
цира, односно одлагању женидбе официра за старост. Млади официри, како за
пажа историчар Иштван Деак, стално су били у безнадној јурњави за "пар

тијама" из богатих породица и довољно ,,лудих" да своју богату ћерку удају за 
официра номада, најчешће странца, средњег имовног стања и са великим: изгле
дима на прерану смрт.12 Прак.са (према српском закону) са којом he се срести 
у Краљевини Југославији биће за бивше официре к. у к. право олакшање. 

У Русији је у XIX веку женидба такође била регулисана законом. До 1898. 
године, одобравање женидбе било је у рукама команданата пукова и уз малу 

кауцију или материјално обезбеlјење у имању, сваки официр, без обзира на чин, 
са 28 година је стицао право на женидбу. Олако давање одобрења за женидбу 
створило је за руске (ратујуће) прилике, велики број официрских удовица и си

рочади, ,,велики број сиротне интелигенције,,, што је држави стварало мате
ријалне и друге проблеме. Те године је министар, након разматрања проблема, 
дозволио да се питање законске регулативе о женидбама почне претресати из 
различитих углова у листовима ,,Ратни инвалид" и "Војни збор,,. Прикупљени 
резултати анкете сугерисали су да одлуку о одобрењу треба попети на корпусни 
ниво, одвојен од међусобних официрских односа, кауцију везати уз чин, али не 
следити драстичне узоре из других европских држава, јер се ,,не подударају ни 
са нашом културом, ни са нашим појмом о фамилији, ни нашим руским жи
вотом,,.13 Сматрало се да је нецелисходно осудити руског официра да до своје 
35. године живота живи неуредним животом, · ослоњеним на проституцију и сл. 

11 СВЛ, 1898, 990-991; У време припреме овог· чланка нисмо били у прилици да консултујемо рад 
William Seпnan, La vie professiotielle des ojjiciers francais аи тШеи du XlXe siecle, Paris, 1994, који 
предсrавља трећи том његових истраживања о животу официра у Француској 19. века. 

12 I.Deak, н.д.140-141. 

13 О женидби официра у Русији, СВЛ 1898, crp 992. 
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Професори Велике школе и 2 (0,3%) 3 (0,2%) 
Yi 

4 06% 12 101% 
15 22% 30 253% 
13 19% 16 135% 

а свештена 33 50 422% 
8 9 076% 
4 06% 9 076% 

25 13 109% 

Официри у Србији били су, с једне стране, законом обавезани да траже 
себи супругу достојну официрског кора, а, с друге стране, као угледни припад
ници·друштва, примани су у родбинске везе са најотменијим тадашњим поро

дицама. Постајали су зетови председника влада, министара, дипломата, држав
них саветника, индустријалаца, рентијера, директора банака и осигуравајућих 
друштава, генерала и високих официра, судија цајвишег ранга, адвоката, лекара, 
професора универзитета и гимназија. Учешће кћери из таквих породица чини 
25,03% (1881-1899) односно 30,38% (од 1900-1914). Обим рада не дозвољава да 
се и поименичво наведу примери са познатим именима из јавног живота.18 

Не може промаћи пажњи да су кћери из трговачких кућа чиниле изузетно 
висок постотак, 43,45% (1881-1899), односно 35,69% (1900-1914). У време када 
сеоско становнишгво чини од 89,76% (1874) до 86,78% (1910), свега четири офи
цира (војна чиновника) узела су за своје супруге кћери сељака.19 

18 Потпуковнику (потоњем генералу) Кости Миловановићу.Коки (1847•1905), одобрена је женидба 
1884. госпођицом Елизом, кћерком Виљема Маузера, фабриканта пушака из Оберндорфа. Према 
Миловановиhевим преправкама 1880. ова фабрика је производила пушке за српску војску. Мало 
по удаји своје сестре за Миловановића, браћа Мauser преко стоваришrа Сретена Величковића из 
Београда шире слободну продају пушака, карабина и револвера у Србији, дајући официрима 
погодоности куповине иа 12-месечну оmлату ( СВЛ,1884, стр.1638); Два потоња генерала Владимир 
Кондић и санитетски др Александар С. Марковић оженили су кћери Adolfa Waltera власника 
хемијске фабрике из Беча. 

19 Момчило Исиh, Сељашшво у Србији 1918-1925, Београд, 1995, стр.9 (према: F. Kuster, Glavni 
de mografski podш:i Kraljevi111! Srbije, Beograd, 1928) 
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Ако групишемо изложене податке према друштвеним секторима, можемо 

приметити извесна померања, која би одговарала укупном економском развоју 
друштва: 

Пелатност и извоо поихоnа 1881-1899 1900-1914 
Поиnоеnа 46,87% 5353% 
Самосталне делатности ( адвокати, лекари, 2,34% 6,33% 
ветеоинаои) 

Пожавна слvжба (плате пензије) 41.65% 3407% 
Пvховна лица (свештена) 4.86% 422% 
Остало 4.28% 185% 

Српски официр најчеће своју супругу упознаје у вароши, а pel)e на селу.20 
Предњачи град Београд у читавом раздобљу 1881-1914. године и територија Ср
бије у односу на иностранство. 

· У време од 1881. до 1899. године, у изворима је наведено место порекла 
младе и њене породице за 607 одобрених женидаба, од тога са територија Србије 
560, распореl)ено на 59 места. В.ећина је (455 или 81,25%) из 18 градова: 

Гоаnови опобоене жениnбе Гоапови одобрене женипбе 

Београд 144 Крvшевац 17 
Коагviевап 56 Гооњи Милановап 15 
Ниш 34 Поокvпље 14 
Ваљево 28 Зајечар 14 
Пожега 20 Јагопина 13 
Алексинап 20 Ужи:пе 12 
Смедерево 18 Ћvпоиiа 11 
Неготин 18 Воање 10 
Књажевап 18 Шабац 10 

Евидентирано је 17 места из којих су од 2 до 9 удавача, односно 24 места 
са по једном. У првој групи су Чачак (9), Краљево (9), Пожега (7), Параћин 
(6), Пирот (4), Свилајнац (4), Велико Градиште (3), Аранl)еловац (2), Лесковац 
(2), а у другој групи су Лозница, Ново Градиште, Лапово, те још неколико варо
шица и 18 села. 

У раздобљу од 1881. до 1899. године одобрено је 47 или 7,74% женидаба 
са девојкама или женама из иностранства. Највише их је било из Аустроугарске 
(47), потом Немачке (5), Русије (2), Румуније (2) и Турске (1). Већина младенки 
је српског или словенског порекла, посебно из Аустроугарске, а од градова пред
њаче Нови Сад (7) и Панчево (5). Од светских метропола осим Беча и Пет
рограда, ту су Штутгарт (2), Минхен, Оберндорф и Диселдорф. 

Према исказаном месту порекла жена за раздобље 1900-1914. (1.022), 
90,7% (927) је са територија Краљевине Србије, а 9,3% из иностранства. У Ср-

20 Поред 4 тежака и 14 велепоседника, на селу је становао највећи број кћери духовних ( свештених) 
лица, а и један број трговачких, занатлијских, механџиј ских или кафеџијских ћери. 
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бији смо за исто време регистровали 89 градова и села. Од 927 женидаба за 
које је исказано место, 804 (86,73%) су одобрене у свега 20 градова: 

IЉапови опобоено жениnаба Гn~пови опобоено женипаба 

Беогоап 263 Књажевап 27 

Ниш 71 Шабаu 23 

Коагviевап 60 Пиоот 21 

Заiечаn 44 Паnаћин 17 

Ваљево 40 Пожега 14 

Пожаnевац 40 Алексинап 13 

Вnање 35 Смеnеоево 12 

Неготин 34 Чачак 11 

Кnvшевац зо Ћvпоиiа 11 

Ужипе 28 Јагопина 10 

У групи од 18 месrа у којима је одобрено од 2 до 9 женидаба налазе се Горњи 
Милановац (8), Велико Градиште (8), Паланка (7), Аранђеловац (6), Прокупље (5) 
Краљево (4) Обреновац (4), Лесковац (4), Кладово (3) и осталих девет са по две. 

У групи од 51 места из којих је одобрена по једна женидба, налази се и 
неколико варошица (Бела Црква, Д.Милановац, Голубац, Крупањ, Младеновац, 

Куршумлија, Лом Паланка) и два града после 1912. године Скопље и Призрен. 
Остало су села широм Србије (42). 

Када је о иностранству реч, у то време, је највише одобрених женидаба 
из Аустроугарске (62), Русије (8), Немачке (1), Швајцарске (1) и Турске (1). Срп
ски официри су се најчешће женили Српкињама из Срема, Бачке и Баната, али 
и из Босне, Хрватске. Од метропола ту су Беч (6), Петроград (4), Москва (2), 
Праг (1), Цирих (1), Штутгарт (1). Из Загреба, Љубљане, Сарајева, Темишвара 
такође су се бирале супруге. 

Закоuск.о регулисање женидбе официра у Краљевини Југославији 

· После уједињења 1918. године већина војних закона Краљевине Србије 
остала је на снази до доношења нових. Тако је и закон о женидби официра из 
1901. године био примењиван у потпуном обиму све до 19. новембра 1923. го
дине, када је та проблематика регулисана Уредбом.21 

Нова регулатива донела је неколико важних новина како о инстанци која 
одобрава женидбе тако и о годинама с којима официр стиче право на жеющбу 
и, посебно, о материјалном моменту. 

Министар војске и морнарице одобравао је женидбе за све генерале и ад
мирале, као и за оне официре ван састава армијских области. Команданти ар
мијских области одобравали су женидбе својим потчињенима, а начелник Оде-

21 Уредба о женидби_оф1щира, поцофицира, морнаричких вођа, морнара I класе, каплара, морнара П 
класе и редова, ВОЈНИХ чиновника и чиновника rра!)анскоr реда на служби у Војсци и Морнарици, 
Ђ.Бр. 50866, од 19. новембра 1923 (СВЛ, 1923, стр.2230-2234); За Жандармерију је била донесена 
посебна уредба 8. фебруара 1931. године (СВЛ, 1931, стр.292-294) 
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љења за Морнарицу Министарства војске и морнарице одобравао је женидбе 
морнаричким официрима. 

У односу на закон из 1901. године, смањено је потребно време проведено 
у служби (5 година) за начелно одобрење женидбе, на четири године, дакле 
време када је официр стицао чин поручника. То је за неке младиће значило да 
то право могу стећи и са 23 године. Изузетак су представљали официри струка 
са завршеним факултетом, који су могли одмах да се жене и ваздухопловни 
официри~пилоти који су морали да сачекају тридесету годину живота. Пилоти 
су свакако били у најризичнијој групи мирнодопског времена. 

Најважнија новост, која ће имати видљивог утицаја на женидбе официра 
у Краљевини Југославији, било је укидање института кауције. 

Југословенски официр је и надаље морао подносити молбу за претходно 
и коначно одобрење, а остала је одредба о процени подобности будуће супруге 
за официрско друштво. Процењивали су се углед и владање младе, као и њених 

родитеља, ,,са циљем да (се) заштити и одржи углед официра на достојној висини 
и при ступању њиховом у брак.,, 22 

Нова уредба о женидби, донесена је 31. децембра 1934. године.23 Том уред
бом повећан је старосни цензус за официре родова на 26 година старости 24

, а 
поново је уведено материјално обезбеђење. То обезбеђење је могло бити из 
више извора, али у сразмери са интересом (каматом) коју би код Хипотекарне 
банке доносила сума од 80.000 дин за поручника, односно 50.000 дин за капетана 
II класе. За поручника је то значио износ у висини његових четвороrодишњих 
примања, а за капетана нешто више од двогодишњих, у пуном износу.25 За непо
кретности или имање допринос се процењивао после одбитка пореза и дажбина. 
Гаранција су могле бити и хартије од вредности под истим условима. За разлику 
од свих претходних закона и уредаба, уведен јс и један нови елеманат материјал
ног обезбеђења у складу са општим побољшањем материјалних прилика у дру
пrгву. Наиме, уредбом је био предвиђен случај месечног материјалног обезбе
ђења у износу 300 динара за поручника и 200 за капетана од родитеља ( ста
раоца) младе уколико су они били официри, државни (самоуправни) чиновници 
са платом или пензијом. Такве особе су се морале званично обавезати да прис-

22 Упозорење министра војске и морнарице у наредб11 Пов.С.Бр. 7499 од 4. јула 1933. којом се траж11 
од старешина да савес110 провере владање, понашање и морал изабраница и њихових родитеља у 
ранијем периоду и да се не ослањају искључиво на општинска уверења, јер су "у последње време 
у<1естали случајев11" да су надлежне стареШ11Не олако одобриле брак са особама "које по ранијем · 
животу не одговарају положају официра,, (нпр. ванбрачна деца, раз1юд због прељубе, живот у 
конкубинату, абортус и сл). Таквим одобреЈЬем доведени су у неприлику и сами официри који се 
изводе пред дисциплински суд или кажњавају губитком чина (А ВИИ, П 17,к 219,ф 1,40) 

23 Уредба о женидби официра, војних ч11нов1t11ка, подофицира, каплара и редова (морнара): Војске, 
Морнарице, Граничне трупе и Жа1щармерије, Ђ.Бр.27124 од 31. децембра 1934 (СВЛ, 1935, стр. 
16-30) · 

24 Највишом наредбом, одредба о ,,26 rоцина" је брисана из Уредбе 11. децембра 1936. године (СВЛ, 
1936, стр.2611-26Ц) 

25 Према закону од ЗО.септембра 1931. месечна плата са додацимаизносилај еза поручника 1.980-2.230 
динара зависно од краја државе у коме је служио, плус 500 динара специјалног додатка а које служио 
у ,јужн11м крајевима,,. Плата капетана износила је 2.310-2.560, плус 500 динара специјалног додатка 
ако је служио на ,Југу,,. Због економске кризе 20. септембра 1932. умањене су све принадлежности 
за 20 % линеарно (поручник 1.584-1.784, капетан 1.840-2.048). Са умањеним пр11Мањима официри су 
дочекали уредбу о женидби (M.Bjelajac, Vojslш Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, str.173) 
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тају на тај вид издржавања док траје законска обавеза. Обавеза јс престајала 
са стицањем чина и плате капетана I класе. Млади брачни пар је тада стицао 
право на повраћај кауције (депоноване књижице, вредносних папира, тапија и 
сл) које су се као залога чувале у каси Министарства војске и морнарице.26 

Поред тих обавеза, молилац за одобрење женидбе морао је поднети доказе 
да његова месе'-ша примања нису оптерећена са више од 500 дин кредита код 
официрске задруге. 

У промењеним друштвеним околностима та уредба је респектовала све 

већу материјалну и образовну еманципацију жена, али са доследном намером 
да се заштити углед официра. Није било пожељно да изабраница после ступања 

у брак остане и даље у приватној служби, али је било дозвољено да остане у 

државној или самоуправној, односно у служби где жена обавља какав самос
талан и угледан позив, а има факултетску спрему. То је важило и за изабранице 
које имају потпуну средњу стручну школу, а позив им јс васпитни или хумани. 
Преведено на језик праксе, официр се није могао женити радницама, спрема
чицама, куварицама, келнерицама, продавачицама, секретарицама или дактило

графкињама код приватника и сл. Нова уредба директно је стимулисала ступање 
у брак официра са образованим и послом обезбеђеним женама и тиме што је 
предвиђала ослобађање од "материјалног обезбеђења., (кауције) када плата су
пруге доноси двоструко већи приход него што га даје интерес на положене суме 
од 80.000 или 50.000 динара. 

Модерније друштво са већим бројем растављених бракова диктирало је 
законодавцу да свестрано провери материјалне и друге обавезе официра или 
будућих супруга из ранијих бракова, као и разлоге за раставу у случају младе. 

Дискретна и пажљива провера владања, морала и друштва младе као и њених 
родитеља остала је на снази. Случајеви из живота навели су законодавца да обрати 
већу пажњу и на морални лик младожење. Први пут се изричито тражило да 
официр има препоручљиве оцене у претходне две године, да није под исrрагом 
или судском пресудом. Право на женидбу му је могло бити ускраћено и у случају 
,,каквих других оправданих разлога, здравсгвене или моралне природе.,. Сrарешине 
до команданта пука имале су обавезу да у спровођењу молбе обавезно дају своје 
мишљење о официру и о кандидаткињи уколико су у могућносrи.27 

Женидбе официра у Краљевини Југославији 1919-1941 

На женидбе официра у новој краљевини ће, осим законске регулативе, 
дуго година утицати последице рата. Велики губици у официрском кору, из

мењеност његове структуре промовисањем већег броја официра из трупе или 
резервног састава у активне, губитак супруге и деце у рату и општа материјална 
пропаст земље (у Срба), обичаји и навике код Црногораца, односно наслеђе 
које је у нову војску стигло из претходне Аустроугарске где већина млађих 

26 Чл.8, тч.8 Уредбе предвидео је могуhност превременог враћања депонованих докумената на случај 
тешке и дуготрајне болести или смртног случаја у породици, али највише до 30% њиховог износа. 

27 Проверу младе су имали дискретно вршити органи војног округа где је млада живела, а сва 
преписка о том питању имала је да се води као строго поверљива и подаци се никоме нису могли 
саопштавати (чл.6) 
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официра није била жењена. Официрски кор се знатно увећао у односу на ранији 
српски и постепено је са 6.000 официра (1919.године) достигао број од 8.922 
Gануар 1939) у формацији. Увећани кор и претходно побројане околности 
утицали су на ~иш~струко повећање одобрених женидаба у од:носу на годишње 
квоте у српскоЈ ВОЈ сци. 

Број одобрених женидаба од јануара 1919. до 6.априла 1941. 

Година бооi Голина бооi Голина бnoi 

1919 291 1927 329 1935 257 
1920 474 1928 271 1936 300 
1921 398 1929 379 1937 331 
1922 256 1930 319 1938 414 
1923 302 1931 488 1939 425 
1924 329 1932 493 1940 536 
1925 293 1933 617 1941 126 
1926 259 1934 470 УКУПНО 8.357 

Од укупног броја одобрених женидаба у Краљевини Југославији (8.357), 
од 1919. до краја 1925. године све се односе на неожењене официре или удовце 
из бивше српске, црногорске или аустроугарске војске, њих 2.343. Први после 
рата школовани официри ( 47. класа) постају поручници крајем те године и стичу 
право на женидбу. Од тада па до 1941. године, то право стекао је 5.161 
промовисани официр родова (47-60. класа), 205 интендантских официра (1-5. 
класа), мањи број официра санитетске и ветеринарске струке, стотинак мор
наричких официра и једнако толико уговорних лица.28 Пред сам рат појединачно 
право могли су стећи и официри 61. класе (270 питомаца), односно 6. класе 
Интендантске академије (39 питомаца). Према изложеним подацима може се 
закључити да је већина своје право искористила и засновала породицу. 

Социјално порекло будућих официрских жена, идентификовали смо по 
истим групама као и за раније српске официре: 

Пелатност 1919-25 1926-30 1931-35 1936-41 УЈСVПНО 

ИндVстриiалпи 33 22 36 39 130 
Банкари 25 19 19 21 84 
Саветнипи v пnивnели 1 6 7 10 24 
Рентиiеои 21 23 40 47 131 
ПDеnvзимачи 32 38 35 30 135 
Хотелијери 17 7 14 13 51 
Стоvчњапи v поивреnи 78 55 71 69 273 
Чиновнипи v пnивоепи 24 30 71 42 167 
Посепmmи 190 127 231 185 733 

28 Све наведене бројеве прорачунали смо у складу са законом о женидби и законским условима за 
стицање чина поручника, односно трајања Војне академије, а према бројчаним табелама у: M.Bjela
jac, VojskлKraljevine SIIS/Jugoslavije 1922-1935, Beograd, 1994, str.55, 151-158. 
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Тоговпи 637 352 458 357 1804 
Економи 70 59 59 55 243 
Занатлиiе 184 150 211 160 705 
Сељаци 8 7 9 1 25 
Председници влада,министри, 8 19 15 17 19 
начелници 

ТТ nжавни саветниuи 10 7 10 9 36 
Посланиuи Сенатоnи 2 4 5 2 13 

1 Ilипломате 3 2 5 2 12 
Окоvжни начелнипи {жvпани) 8 5 5 / 18 
Сnески начелници (котаоски) 12 8 15 11 46 
Упоавнипи ваооши (општина) 5 12 5. 8 зо 

Упоавнитm пошта ( станипа) 22 25 14 9 70 
Слvwбенипи пошта телегоаdЈа 12 12 28 21 93 
Слvжбеници v саобоаћаiv 44 52 100 80 276 
ТТnжавни чиновнипи 136 116 180 190 622 
Бележнипи 17 13 17 21 68 
Полипаiпи 20 15 18 21 74 
Cvnиie 37 18 32 22 109 
Аnвокати 39 29 зо 31 129 
вокати 1 1 / 5 
Упоавнипи болнипа 1 5 2 8 16 
Лекаои 29 12 23 21 85 
Лекаuке 1 / 1 8 10 
Медипинске сестое / / / 8 8 
Апотекаuи 13 9 15 12 49 
Апотекарке / / / 7 7 
Ветеоинаои 9 3 3 7 22 
Генерали 19 24 32 28 103 
Високи оdэипиnи 91 53 81 75 300 
Нижи осЬитmnи 62 35 67 58 222 
Уговорна липа 14 2 25 19 60 
ПодосЬициои 5 4 15 20 44 
Пиоектоои и напзоонипи v поосвети 17 31 40 32 120 
ПоосЬесоои vнивеозитета 8 2 3 8 21 
ПоосЬесоuи сnепњих школа 27 13 31 23 94 
ПоосЬесооипе сnеnњих школа 4 / 1 50 55 
Учитељи 68 38 77 67 250 
Учитељице 4 / 1 111 116 
ТТvховна липа (свештена) 73 51 69 47 240 
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13 23 64 42 142 
19 1 / / 20 

Остало 170 5 35 12 222 
УКУПНО 2343 1557 2325 2136 8357 

Према врстама делатности, односно извора прихода није дошло до већих 
померања у односу на стање у Краљевини Србији 1900-1914.: 

ихо а 1900-1914 1919-1941 
5353% 5390% 

плате и пензи·е 3407% 3757% 
атности (адвокати, апотекари, 6,33% 3% 

422 287% 

У односу на Краљевину Србију, посебно раздобље 1900-1914, осетан је, 
процентуално, пад броја бракова са кћерима из круга највиших друштвених 
слојева: индустријалаца, директора банака и осигуравајућих друштава, савет
ника, рентијера, министара, начелника ресора, генерала и високих официра, 
судија, адвоката, лекара, директора и професора. Тај пад је износио 9,21 % (од 
30,38 на 21,17% ). Међутим, у апсолутном броју то је изузетно јак сегмент: 

Положаi 1881-1914 1919-1941 
Инпvстnиiалпи 23 130 
Банкаои 4 84 
Рентиiеnи 13 131 
Пnепvзимачи 15 135 
Пnепсепнипи влапа министnи начелнипи 16 59 
ТТ nжавни саветниuи 17 36 
Окnvжни начелнипи 24 18 
Посланици, сенатори, 4 25 
пипломате 

CVTTиie 52 113 
Апвокати 40 130 
Лекаои апотекаnи 43 167 
Генеnали 31 103 
Високи оmитmnи 93 300 
ТТиnектоои и напзоонипи 16 120 
Пnorneconи vяивеnзитета 5 21 
ПnоdЈесоои-ке гимназиiа 16 149 
УКУПНО 412 1.721 

Када се разматра сразмера у апсолутним бројевима, ваља водити рачуна 
да се у Краљевини Југославији број официра повећао готово четири пута у 
односу на Србију. 
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У Краљевини Југославији опада број веза са трговачким фамилијама на 21,59% 
(у Србији 35,69-43,45% ), незнатно расте број занатлија, али највише, за скоро седам проце
ната, повећао се број веза са девојкама чији родитељи живе од земље (поседа). 

Део официра и војних чиновника узимао је за супруге, посебно од 1923. 
до 1935. када није полагана кауција, девојке из честитих, али врло скромних 
породица. Евидентирали смо обичне сељаке, подофицире (што у Србији није 
био случај), писаре, морнаре, контролоре пруга и вагона, машиновође, кондук
тере, поштаре, удовице најнижих чиновника и сл. Када се пре доношења нове 

уредбе 1934. године у највишем војном врху расправљало о том проблему, ко
мандант И армијске области, генерал Драгомир Стојановић констатовао је да 
,,нема старог дружељубља међу официрима (а) један од узрока томе јесте женид
ба официра са особама из нижих друштвених слојева, које жене осталих офи
цира не примају у споје друштво радо,,. Предлагао је да се у новој уредби пред
види ограничење које би дозвољавало женидбу само из редова виших слојева. 
Остали команданти армија, начелник Генералштаба и помоћници нису делили 
то мишљење и у принципу нису били за социјална подвајања, сматрајући да и 

особе скромније~: порекла могу бити врло образоване и погодне.29 

Уочљиво је да се доношењем нове уредбе о женидби у децембру 1934, 
којом је враћена пракса полагања кауције, драстично смањио број молби у 1935. 
години, али су изузетно стимулисане женидбе официра са образованим и упос
леним женама. У целом раздобљу од 1919-1935. година било је само 14 (или 
0.22 % ) жена са самосталним занимањем, да би број у последњих пет година 
скочио на 192 или 8,99% од свих одобрених женидаба.30 

Југословенски официри између два светска рата упознају своју супругу 
најчешће у градовима и варошицама, тамо где постоје гарнизони. Ако се изузму 

кћери појединих активних официра за које се у одобрењу није наводило место 
где отац (старатељ) живи, од укупно анализираног броја женидаба, имали смо 
податке за 99,27% случајева. Од градова предњачи Београд (12,59% ), а од пок
рајина Србија (37,78%). За разлику од праксе у Краљевини Србији, опада број 
супруга пореклом из иностранства. Највише их је било до 1925 (6,89%), а нај
мање између 1936. и 1941 (2,23% ). Мада нисмо посебно израчунавали национал
ни фактор, приметно је да су мешовити брак.ови сасвим уобичајени и то већ 

од 1919. године. То је и разумљиво како из праксе српске тако и из праксе 
аустроугарске војске до тог времена. 

29 M.Bjelajac, VojskлKra/jevine SHS/Jugoslavije, 1922-1935, str.174-5; Генерал Стојановић, ми»истар војни 
1931-1934, био је ожењен кћерком генерала и министра Михаила Рапшћа, а родби11ски, uреко њене 
сестре, повезан са породицом »ајчувен11јих београдских трговаца и индустријалаца Ђорi)ев11ћа. 

ЗО Евидентиране су: 4 жене судије, 1 жена адвокат, 8 лекарки, 7 аuотекарки, 8 медицинск11Х сестара, 
50 професорки од којих је једна била директор rимназllје, 111 учитељица и 3 чиновнице (дате у 
табели као "остали,.) 
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Центри армијских и 1919-25 1926-30 1931-25 1936-41 Укупно 

lпиnизиiских комаяпи 

Беогоап 260 197 302 286 1045 (12.59%) 

Нови Сап 51 43 61 55 210 (2 53%) 

Caoaieno 61 49 82 55 247 (2 98%) 

Скопље 37 30 63 55 185 (2-23%) 

Заrоеб 68 56 95 78 297 (3.58%) 

Ниш 55 46 59 61 221 (2 66%) 

Мостао 38 25 29 29 121 (146%) 

Бања Лvка 18 11 22 15 66 (079%) 

Осиiек 28 23 28 24 103 (124%) 

Љvбљана 29 32 44 51 156 (1.88%) 

Хеnпег Нови (Бока) 18 30 29 36 113 (1.36%) 

Ваљево 27 17 20 23 87 (1.05%) 

Сvnотипа 24 4 18 18 64 (0.77%) 

Knarvieвau 90 50 53 44 237 (2 86%) 

Заiечао 38 18 25 26 107 (129%) 

Штип 10 6 10 7 33 (О 39%) 

Битољ 24 13 22 20· 79 (О 95%) 

Пnиштина 5 5 8 10 28 (034%) 

iттетиње 11 3 4 8 26 (0.31%) 

IПvбuовник 13 12 13 18 56 (О 67%) 

Од укупног броја одобрених женидаба за које имамо податке (8.296) у сре
диштима армијских и дивизијских области, пре удаје, живело је 41,95% одабра
них девојака или жена.31 

Дистрибуција узорка према ондашњим покрајинама, укључујући армијска 
и дивизијска средишта, била је следећа: 

Регионално порекло удавача 1919-~41: 

Региiа 1919-25 1926-30 1931-35 1936-41 Укvпяо 

С'nбиiа 910 640 814 771 3135 (37 78%) 

ICneм Банат. Бачка 380 161 254 294 1089 (13 13%) 

Баuања 8 3 5 7 23 (028%) 

Макепониiа 118 75 157 122 472 (5 69%) 

Пnна Гоuа · 72 63 87 85 307 (3 7%) 

Хеnпеговина 60 44 56 41 201 (2.42%) 

Босна 145 117 205 151 618 (7 45%) 

Хuватска. Славониiа 272 226 358 275 1131 (13 63%) 

lтталмапиiа Пuимоniе 77 59 132 152 420 (5 06%) 

Словениiа 132 98 156 167 433 (5 22%) 

З 1 Дубровник је две године био средиште Јадранске дивиэијске области, кој~ је потом uремештена У 
Мостар. У Нишу је "рајем 1925. rодине стављена у дејство команда 5. армИЈске области. У Мостару 
је стављена у дејство 1937. године "оманда Приморске армијске области 
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Девојке пореклом из иностранства најчешће су Рускиње (94 или 27,1 %). 
Забележили смо међу њима кћери 10 генерала, 2 адмирала, 21 пуковника, 3 
потпуковника, неколико бивших министара и државних и дворских саветника, 

велепоседника, лекара. Било је разведених супруга или удовица виших и нижих 
руских официра, инжењера и др. 

Бивши аустроугарски официри, свих видова, жене се, посебно првих порат
них година девојкама или женама из Аустрије, Мађарске, Румуније или Чехос

ловачке. Ту су и поједина места са Јадрана која су после 1918. била поседнута 
или припала Италији. Од 1919. до 1925. из поменутих држава удало се 99 
девојака или жена, а у целом међуратном периоду 182.32 Морнарички официри, 
у највећем броју бивши аустро-угарски, били су под сталном паском како своје 
:команде, тако и Тhавног генералштаба због своје "анационалности,,. Један од 
узрока за подозрење биле су и њихове супруге, у великој сразмери странкиње, 
посебно код виших официра. Обавештајци су упозоравали на неке од њих и 

њихово нападно дружељубље са италијанским официрима или њиховим сарад
ницима.33 

Девојке из савезничких земаља, женили су најчешће српски официри. 
Поред поменутих из Русије, првих година приметан је број из Француске, 
Енглеске и Грчке, укупно 45 (или 12,96% ). Интересантно је да је пет девојака 
било и са острва Крф.з4 

Из САД је било б девојака и то углавном наших богатијих исељеника 

(индустријалаца, банкара и поседника), а из Немачке 10 и то после 1926. године. 

Порекло супруга југословенских генерала и адмирала 

Свакако је занимљиво осврнути се на порекло супруга генералитета. 
Оценити његову евентуалну издвојеност или уклопљеност у општи тренд када 

су женидбе у питању. Већина генерала југословенске војске је била пореклом 
из пређашње српске. Уз десетак нежења, обрадили смо узорак од 342 
генерала/адмирала, односно 368 одобрења за први или наредни брак. 

Из породица везаних за самосталне привредне делатности биле су 142 де
војке, из породица на државним примањима 171, те из самосталних делатности 
(адвокати, приватни лекари, апотекари, сликари, вајари, песници) 16, од духов
них лица 13. 

Како смо већ раније дефинисали категорију елите (индустријалци, бан
кари, рентијери, предузимачи, председници влада, министри, начелници, гене
рали и високи официри, судије, адвокати, лекари, апотекари, професори универ

зитета и гимназија, директори и др), из тог слоја било је 166 девојака или 45,10%, 
дакле за 14,72% више него у Србији 1900-1914, и 23,93% више у просеку него 
за читав југословенски официрски кор. Генерали су били ожењени у 22 случаја 
генералским и у 41 случају кћерима високих официра. Било је 11 девојака чији 

32 Аустрија 43 (12,39% ), Ма~арска 33 (9,5% ), Чехословачка 46 (13,26% ), Румунија 15 (4,32%) и Италија 
45 (12,97%). 

33 M.Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije, стр.165. 

34 Француска28 (8,08%), Енглеска 7 (2,02%), Грчка 10 (2,88%). 

-
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су очеви били нижи официри, углавном они који су током рата погинули или 
су као инвалиди пензионисани. 

Генерали су били орођени са породицама индустријалаца Бајлонија, Ђор
ђевића и других из Београда, затим индустријалаца из Беча, Минхена и Обен

дорфа, кћерима познатих професора, али и сликара Влаха Буковца, песника 
Војислава Илића и др. 

Осим високог постотка женидби унутар самог официрског кора (20,10%), 
везаност уз трговачке породице такође је уочљива {27,17%). 

Будуће супруге су најчешће, када је реч о градовима, потицале из Београда 
(41,95%), а од покрајина из Србије (78,72%). То је разумљиво из наведене чиње
нице да су већину генералитета чинили бивши српски официри, углавном оже
њени пре 1914. године. 

Summary 

Mile Bjelajac 

Marriages ој Serblan and Yugoslav army officers 1881-1941 
- Planned creation ој ап elite -

The study of this topic comes within the framework of what is known in the inter
national historiography as the research on the military and society. Тhе initial thesis is 
that armies and navies do not cease to exist between wars and they have effects that are 
not limited to the battlefields. 

The study of social ties of the officers corps in Serbla through the institution of 
marriage may help in answering some more significant research issues, such as the character 
of the officers corps, history of the development of civil society in Serbla and Yugoslavia 
during the 19th and 20th centuries, relationship between the military and society in the 
political sense (civil-military relations). This paper is а contriЬution or complement to the 
works of and research started Ьу Bela К. Кiraly, Istvan Deak, Nandor F. Dreszieger and 
others, presented in the collections War and Society in East-Central Europe. 

The author has applied the quantitative approach as an invaluaЫe tool to supplement 
traditional research. Не studied all legal acts on marriage since 1864 and data on married 
officers and their spouses based on 10,233 licenses issued Ьу competent military authorities. 
Practice in Serbla has Ьееn compared with relevant practice in Austria-Hungary, Russia, 
France and Prussia (Germany) in the 19th and 20th centuries. 

The results of research show that the authorities in SerЬia, through laws and regu
lations, encouraged officers to choose wives from respectaЫe and richer families, to rein
force their outstanding position through marriage, so as to eliminate the possiЬility that 
they or their widows and children would become poor. 

Irrespective of their social background, Serblan officers invariaЬly married girls from 
а small bourgeois class, which in Serbla accounted for \ess than 15% of total population, 
of which 90% originated from Serbla and 10% from other countries. In addition to few 
rich businessman who could Ье classified in the upper class or upper middle class (indu-
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strialists, bank managers, richest traders, renters, developers), the most important segment 
of elite in the SerЬian society until 1914 constituted the best paid civil servants: government 
presidents, ministers, district administrators, generals and senior officers, judges, doctors, 
university and high school professors, etc. Тherefore, they may Ье taken to represent the 
middle class. In addition, when SerЬia is concerned, it did not have upper levels of noЬility 
or nobility at all. Instead of noЬility, there was а kind of elite of merit, arising from the 
ranks of the leaders of Serblan uprisings against Turks. Тhese families were awarded out
standing positions in the administration, associated with certain privileges. Тhеу were pro
moters of modernization and provided high education to their children. Тhе ~hare of dau
ghters from the richest (in local circumstances) SerЬian families ranged between 25.03% 
(1881-1899) and 30.38% (1900-1914). In addition, there were about 40% of girls from 
trading families. 

Тhе Кingdom of Yugoslavia abolished some legal restrictions regarding material stan
ding of spouses, which resulted in declining share of marriages with the girls from richest 
families. Тheir share was only 21.17%, but in absolute terms it was almost equal to all 
marriages approved Ьetween 1881 and 1914. Legal limitations were introduced again in 
1935. As the consequence, the number of marriages with highly-educated working women 
increased between 1935 and 1941. 

Former Austrian-Hungarian officers who were admitted to the new army welcomed 
with relief the practice according to SerЬian laws (until 1923), which made marrying easier 
for them compared with very restrictive laws in Austria-Hungary. In the пеw state they 
married Serblan girls in the same way in which the Serblan officers married girls from 
the new, larger state, irrespective of their nationality. 

On а sample of 368 approved marriages of Yugoslav generals and admirals, it was 
estaЫished that they much more frequently (45.10%) married girls from the richest families 
than officers in SerЫa or Yugoslavia in general. 
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Устај сељо, устај роде: Симболика 
сељаштва и политичка комунџација 

у новијој историји Србије 

Айсшракт: Од времена изградње модерне срйске државе и зачетака 
йолишичког живота, до савремене йредизборне и скуйшшши:ке решо
реже странака, срйско село, сељак и сељачке вредности не йресшају 
да буду ме~у кључним йолишичким симболима. У раду се на йримерима 
из XIX и ХХ века указује на најважн.ија значења и функције које су 
йолиiiiички акшери у оквиру йроцеса йолишичке комуникације йри

~вали симболима изведеним из срйске сељачке културе. У оквиру сис
шемског йрисшуйа йолишичкој комуникацији, који се у раду засшуйа, 
Свака йолишичка йорука сматра се неодвојивим делом контекста у 
коме је насшала, и може се шумачиши само уз йуно уважавање йосеб
носши шоi контекста и ойштих карактеристика йолишичке 

комуникације као йосебне врсте размене информација. 

1. Нови Левијатан: држава и политика у 
заосталим цруштвима 

1.1. Сељак - извор славе и богатства нације у настајању 

Од Вишњићевих песама из доба ,,васкрса државе qю:ске до савремене изборне шш 
с:куппrrина<е ~~ сrранака, симболи као пrro су опанак, rуњац, шајкача, rусле юm 
"урођена,, национална аЈеС1' и демокраrска осећања шумадијсmг сељака предсrављају ва 
српским културним просторима неизбежне елементе IIОЛИТИЧI<е mмуникације.1 Вођени 
)беђењем или ~м, засrупнициrоrово свих потrrичких идеолоmја. националних 
проrрама Ира3ВОЈних модела су romм проrекла два века своје опције доводили у пооитивно 

* Текст је резултат рада на пројекту ПОЛИТИКА И ТРАдИЦИЈА У САВРЕМЕНОМ ЈУГОС
ЛОВЕНСКОМ ДРУШТВУ Цешра за етнолошка и антрополошка истраживанја Фвлоэофског 
факултета у Београду 

Ф~лип ~ишњић је у песмама исковао два опречна симбола српског omopa Турцима - ,,сиротињу 
раЈу,,: КОЈ а гло~е давати више н_е може, нити трп~титурскогазулума (,,Почетах буне против дахија,,) 
и ,,во1во1;1е" ко1е с Турцима ~аЈу завадише (,,БоЈ иа салашу,.), односио, ,.српске поглавице" које су 
кавгу наЈпре заметнуле (,.БОЈ на Мишару,,). 




