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свакодневицу неколико хиљада жена. Кр~јем прве деценије ХХ века, у .борби 
против престоничке проституциЈе недоста3ало Је не само новца и енергије, већ 
и свежих идеја. У том тренутку, игра надмудривања између ср.пеке државе и про
с,гитутки нагло се ближила крају. Талас Балканских ратова Је уздрмао, а Први 
светски рат коначно срушио столетну кућу београдског блуда, али убрзо по доласку 
Аустријанаца стари темељи су прошире1ш и изградња почиње изнова. 

Summary 

Vladimir JovanoviC 

Pmstitution in Be/g!'ade in the 19th Century 

During thc 19th century prostitution in Belgrade existed under constantly changi.ng 
social and political circumstances. The proЬ!em of prostitution dates back to the Tu:;юsh 
occupation. However, in the second part of the 19th century 1? was "moderшzed Ьу 
gaining some of thc European features of the phenomenon. Vaпous legal acts еnаЫе to 
get оп insight into the stand of SerЬian authorities towaгds the proЫem. Se:eral years 
after· the Grcat Crisis Serblan Government issued the fIГst lega1 acts оп ~gulat10n of pi-o
stitution. Within the comp1ex mora1 system of Sei-blan society at thc end ot the 19th _ccnt_ury 
contl'o1 of prostitution estaЬ!ished Ьу thc authOl'itics 20 years before,. became Jess effective. 
Тhе system of brothels gradually disintegrated, which .resuled ш шd1v1dua] piost1tut10n, 
often disguised Ьу other profcssions. This process, wh1ch the. goveшm~nt was try!ng_ to 
control Ьу various measures, was abruptly brought to ап end ш 1912 w1th the Ьеgшпшg 
of the Balkan. 

Ј 13 в. Лазаревић, Пријављивање сШановнншillва код й?лицuјских II oiiiuititmcкux власillи и ње2ов 
з!lачај с 11apoчuilluм. iiо2ледом na бео2радску Полицщу, Београд 1908, стр. 97-115. 
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Комуникације, политика и јавно 
мњење у Бугарској током 80-тих и 

90-тих година прошлог века 

Айсшракш: Раду је йосвеhен йийiањима саобраћаја, комунијт~ија, 
йyiii.нe и железничке мреже, и њиховом уШицају на развој йолиiйич
коZ живоШа, и формирање јавноz мњења у кнеЈЈсевини БуZарско1: Шо
ком йоследњuх деценија йрошлоl века. 

У лето 1883, чешкu историчар и председник Научног савета при Мини
старству просвете кнежевине Бугарске 1 , Константин Јиречек, пропутовао је Ро

допима. Од 4. до 14. августа2 он је обишао Перуштицу, Устина, Кричим, Бра
цигово, Пештеру, Батак, Чепино и села: Ракитово, Бању, Каменицу, Костанго
во, Дорково и Црнчу.3 У опису тог путовања, он не спомиње да је са месним 
становништвом и "првацима" водио разговоре о текућим политичким догађаји
ма, или о свежим вестима које су у тај планински крај пристигле. Од Родопа 
до Пазарџика, и од Пазарџика до Софије, чешки научник није наишао на одјек 
савремених политичких збивања, која су се одвијала у бугарској престоници 
или у Пловдиву. У родопским планинама још нису чули да се вођа Либералне 
партије вратио из интернације у Браци, нити за распру између кнеза Александра 
I Батенберга и руских генерала Л. Н. Соболева и А. Каулбарса. Нема ни по
датака из Пловдива, о политичком животу у аутономној области Источној Ру
мелији. Јиречек је опазио супротност између ове неупућености, и ритма софиј
ског "политичког света" где царују "узаврелост", ,,утицај јавног мњења", ,,раз
говори и комбинације".4 

Од 23. августа 1883, у друштву службеника бутарске владе, геолога Георги 
Златарског, Јиречек је припремао ново путовање по југозападним пределима 
Бугарског кнежевства, ка Цариброду, Трну, Брезнику, Радомиру, Ћустендилу, 

Чланак је заснован на саопштењу, одржаном 28. фебруара 1998. године у Петричу, на конференцији 
,,Балкан и море - поруке времешrма и поколењима", у организацији Међународног универзитет
ског семинара за балканска истраживања и специјализације, при Југозападном универзитету "Нео
фит Рилски" из Благоевграда. 

2 Сви датуми преузети од Јиречека, дати су но новом календару. 

3 К. Иречек, Пъ~Uувънич iio Бълiария, приредили Е. Бужашкии В. Велков, Софија 1974,стр. 488-541. 

4 Исто, стр. 543. 
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Дупници, Рилском манастиру, Самокову и околним селима.5 За разлику од пла
нинских предела и села ћустендилскоr округа, у којима нема ни трага поли
тичким дебатама, читање кнежевског манифеста од 11. септембра о враћању 
на снагу Трновске Конституције (бугарског Устава - прим. В. Ј.) изазвало је у 
самом Ћустендилу "снажан политички покрет".6 Отсечен од извора вести, на 
иуту од Дупнице преко Рилског манастира за Самоков, Јиречек је тек 20. августа 
од локалног месног начелника сазнао за новости о Трновској Констутуцији, 
оставци председника владе Л. Н. Соболева, и саставу нове коалиционе владе, 

коју су чинили умерени либерали и конзервативци, на челу са Д. Цанковом.7 

Путујући читав месец дана (од 23. августа до 21. септембра) крајевима 
недалеко од бугарске престонице, али непроходним и планинским, познати 

чешки слависта открио је "контраст" између софијске "вреве" коју је изазвао 
одлазак руских генерала, и "спокојног живота блиских предела" којима је пу
товао.' Током једне од својих наредних екскурзија, јуна 1884, Јиречек је приме
тио сличну појаву. На путу између Софије и Пловдива владало је "спокојство" 
и одсуство политичких полемика, док су у престоници Источне Румелије "умови 
друштва" били заокупљени скорим доласком новог Главног управника те обла
сти, Гаврила Крстевича, и жустро расправљали о Бреговском питању, које јс 
никло између Бугарске и Србије.' 

Кренувши 12. јула 1884. поподне из Бургаса, а пристигавши у Варну тек 
наредног дана, Јиричек је тамо дознао да је одржана седница Народног собрања 
у Трнову, и да је већ пре недељу дана формирана нова влада, са П. Каравеловом 
на челу, за шта у Бургасу и околини, као ни у читавој Кнежевини још нису 
знали. 10 

1 

Изнети примери сликовито откривају снажну зависност политичког живо

та и политичке културе тог времена, од географских одлика терена, могућности 
комуникацирања, и преношења политичких информација и новости. Током 80-
тих и 90-тих година прошлог века, услед слабе развијености транспортних сред
става и комуникација, чак је и путовање од Софије до Русе, преко прелаза Ара
баконак-Орхание (данас Ботевград)-Телиш-Плевен-Бјала, одузимало најмање 4 
до 5 дана. Деоница до Лома и вожња паробродом, трајала је додатна 3 дана. 11 

Током зиме, ова два пута обично су била неуиотребљива, а од Русе до Софије 
путовало се саоницама по замрзнутом Дунаву до Поргева, а затим преко Ру
муније, Аустро-Угарске, и Србије, до бугарске престонице. На тај начин, пара-

5 Исто, стр. 544-662. 

6 Исто, стр. 662-663. 

7 Исто, стр. 726. 

8 Исто, стр. 730. 

9 Исто, стр. 879. 

10 Исто, стр. 879. 

l l К. Стоилов, Дневник, том II, у редакцији Е. Стателове и Р. Попова, Софија 1996, стр. 43; Н. 
Обретевов,Дневници и сйомени (1877-1939), Софија 1988, стр. 324-325. 
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до~сално путовање између два глави~ градска центра кнежевине Бугарске, од
вирло се преласком преко територИЈе три друге државе.12 

У то време, и кретање од Софије до Свиштова, значајног трговинског 

центра на Дунаву, могло је трајати 4 дана. 13 Од престонице до Ловеча, преко 
Орхание, стизало се у погодним климатским приликама за 3 дана. 14 Коњима и 
колима, до Трнова се стизало за 5 дана. 15 Понекад се до старе престонице (Трно
ва - прим. В. Ј.) ишло преко Лома, а потом Дунавом до Свиштова или Русе.'6 
Паробродом се од Лома до Свиштова путовало 8 часова, а до Русе и читав 
дан.17 Последња деоница пута, од Русе до Трнова, трајала је још један дан. 18 

Време потребно да се из Софије стигне у Варну и натраг, износило је две не
деље.19 

До изградње железничке мреже, везе између Северне Бугарске и Софије 

одржаване су сто"t.mим запрежним колима, а пут Русе-Плевен, значајан за пренос 
поште (нарочито на неким одсецима) налазио се у рушевном стању. Лош је 
био и квалитет путних праваца: Свиштов-Севлиево, Свиштов-Плевен, и Нико

пол-Плевен, због чега је саобраћај на њима, нарочито у зимско време и током 
обилних киша, био мукотрпан и спор. Још трагичнију слику пружали су сеоски 
путеви.20 Ни нека од значајнијих градских средишта, попут Браце, нису имала 

путну мрежу.21 

Од Софије до оближњег Пирдопа, путовало се у најбољем случају ( фае
тоном) 8 часова, а у најгорем (таљигама) 12, до Вакарела 8, до Сливнице више 
од три часа, до Радомира 5, а до Ћустендила 10 часова.22 Зимска путовања јужно 
од престонице, преко Владајског превоја изнад Књажева, Јиречек је описао као 
"непријатна, и чак опасна".23 У исто време, пут од Софије до Дупнице траје 
читав дан.24 Од престонице до Пловдива, пре постављања железничке мреже, 

стизало ес за дан и по или 2, а до Пазарџика за један.25 

12 КшТiо анШнчна tupaleд11л. СъдбаiПа на ЕктТiарина Каравелова II не1/ноrТiо семейсШво в П11с,иа, 
дневници u фоrТiоlрафии, Софија 1984, стр. 119; Н. Обретенов, пав. дело, стр. 324-325. 

13 Т. Василъшов, ЖивоiП и сйомени, Софија 1938, стр. 61. 

14 А. Карима, Към йросвеШа и кулtТiура, Сйо.мени, Софија 1943, L'Тр. 9. 

15 К. Иречек, нав. дело, стр. 155. 

16 А. Ограшимитов,ДикtТiайiорыТi, Софија 1993, стр.143. 

17 К. Стоилов, нав. дело, стр. 58-59. 

18 К. Стоилов,Дневт1к, том I, Софија 1996, стр. 450. 

19 Л. Божков, СъобщшТiелните средс~Тtва на Бълlарнл, Софија 1929, стр. 5-б; Т. Василшов, нав. цело, 
стр. 319; К. Иречек, нав. дело, стр. 115. 

20 Вид. СъсточниеШо па Свиюовсюt окръl, ПромишленосШ, год. II, јун-јул 1889, књ. VI-VII, Софија, 
стр. 647-649. 

21 К. Иречек, пав. дела, стр.156. 

22 Исто, стр. 349,542,544,584. 

23 Исто, стр. 584. 

24 К. Стоилов,Дневник, том 11, стр. 156. 

25 Като шиТiична йiраlедия, стр. 364-365; К. Иричек, нав. дело, стр. 155-177, 730; К. Стоилов,Дневник, 
том I, стр. 453,455, том II, стр. 63. 
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У недостатку аутомобила и велосипеда, а коначно и железничке мреже, 

Османска империја је Кнежевини оставила само неколико путева, изграђених 
за стратешке потребе, и коришhеimх за војне покрете и пренос поште. Ти пу
теви међусобно су везивали значајније градове, али је њихов број био недово
љан.26 На самом почетку проучаваног периода, Кнежевина је располагала је
дином железничком линијом: Русе-Каспичан-Варна; Белова-Мустафа Паша (да
нас Свиленград) -турска граница. На Бугарској било је да изгради одсек: Ва
карел-Белово-Цариброд (данас Димитровград), који би је повезао са српским 
железницама, и линију Трново сејмен (данас Симеоновград) -Нова Загора-Јам
бол. Током јуна 1888, завршена је линија: српска граница-Царибод-Софија-Ва
карел, којом су возови ишли само уторком, четвртком и суботом. Линија Ва
карел-Белово отворена је јула 1888, а Јамбол-Бургас маја 1890. Њоме је овај 
приморски град повезан са престоницом. Пруга Софија-Перник, отворена је 
1893. године.27 

Путовање возом међутим, још увек је било споро и скупо.28 Од Пловдива 
до Трнова стизало се за отприлике 5 часова, до Харманлија за 7 до 8, а до 
Хибибчева (данас Љубнмец) за 12.29 Железнички пут од Пловдива до Јамбола 
трајао је око 10 часова.30 Постављање нових деоница мењало је железнички 
ритам, па се од Софије до Цариграда или Беча,31 могло стићи за један дан, а 
до Пловдива за 8 часова.32 Ипак, и током 1890. године, путовање возом од Со
фије до Бургаса трајало је читав дан.33 Низ значајних трговинских и админи
стративних центара током 80-тих и 90-тих година, и даље је био одсечен од 
железничке мреже. Још увек нису биле изграђене линије: Варна-Софија, Русе
Стара Загора, Лом-Софија, или Видин-Софија.34 Упоређења ради, у то време 

у Европи се за један дан стизало од Београда преко Будимпеште до Беча, од 
Беча до Берлина, и од Берлина до Келна.35 

Већ је речено да су климатски услови стварали озбиљне потешкоће. Како 
су већину софијске елите чинили људи пореклом из унутрашњости, у случају 
смрти блиског рођака у зимском периоду, ни највиши државни чиновници нису 

26 Н. Панчев, Пъйlнайlа fiроблема в кулйlурнонайердиалийi.е сйlрани и йъilluюatUa у нас, Софија 1930, 
стр. 102. 

27 Детаљније о томе: И. Доросиев,ЕлеменШ.арни йоз1tан1tя йо 11crUop1tя нажелезmIЦUtUе, Софија 1925; 
ИсШория на железн1щий1е, Софија 1935; Л. Божков, пав. дело; Х. Станишев, Ис~Uория на 
cШ.poeжuille и съобюеничiiiа в Бълlар11я oiii Освобожден11еtUо до края 11а 1939 l., СофиЈа 1947; Н 
Панчев, пав. дело; С. Симов, Yciiipoikiiiвoiiio u развтUuейiо на йъШнойlо дело в царсйiвойlо тТi 
Освобождениеillо до 1919. lод, Софија 1921; Т. Цончев, МаШериализа uciiiopuяiiiaнa бълlарсюиUе 
йощ11, tueлelpaфu u tuелефони, том 1, Софија 1935. 

28 Л. Божков, нав. дело, стр. 6-7. 

29 К Стоилов,Дневник, том 1, стр. 453. 

ЗО К. Ирсчек, нав. дело, стр. 730. 

31 К. Стоилов,Дневтtк, том 11, стр.121, 125. 

32 Исто, стр. 69, 132, 134. 

33 Л. Божков, нав. дело, стр. 5-6. 

34 Детаљније о томе И. Доросиев, пав. дело; ИсШория на :Ј1селезтщиШ.е; JI. Божков, пав. дело; Х. 
Станишев, нав. дело; Н. Панчев, пав. дело; С. Симов, нав. дело; Т. Цончев, нав. дело. 

35 К. Стоилов, нав. дело, стр. 43-45, 58, 88. 
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успевали да присуствују погребу, нити су полазили на пут. Такав је случај и са 
софијским управитељем Николом Обретеновом, који марта 1883. године није 
стигао у Русе, на сахрану своје мајке - познате баба Тонкс Обретенове.36 Из 
истих разлога, пре изградње железничке мреже, престоница је током зимских 

месеци често прекидала везе са осталим светом, пошто се до ломског приста

ништа или до нишке железничке станице, колима обично путовало по 2 дана. 37 

Пре железнице, чак и под повољним метеоролошким условима, од Софије до 
Београда стизало се за два дана, уз ноћење у Пироту или Нишу.38 

Нарочиту путну препреку представљала је Стара планина. Пут од Габрова 
преко превоја Шипка, до nодбалканских предела трајао је читав дан, од раних 
јутарњих часова до касне вечери.39 Од Златице до Етропола и Тетевена, северно 
од Балкана, стизало се за 4 до 5 часова, напорним и стрмим путем, који је током 
три зимска месеца био непроходан.40 Од Дренова до Габрова, и од Габрова до 
Казанлка, стизало се за три дана.41 Чак ни међу многим већим градским цен

трима у земљи, није било нормалних комуникацијских веза.42 

II 

Стање у коме се налазила путна мрежа, није могло да се не одрази на 
поштански саобраћај, а преко њега и на развој политичког живота и културе 

у Бугарској. Пренос новина и листова, држава је вршила средствима која су јој 
стајала на располагању: коњске запреге, курири (пешаци или коњаници), паро
броди, железница. Постојале су и одређене поштанске линије, поверене поје
диним предузимачима према закону о јавној лицитацији. Новине су од Софије 

до Русе стизале (у најбољем случају) за 3 до 4 дана." У зимским условима, када 
би се Дунав замрзао, новине су из Софије у Русе достављане путем: Орханиа
Луковит-Плевен-Бјала, који је трајао и до једне седмице. Током лета, пошта је 

071: Софије до Лома стизала за дан и по, обичном запрегом за 2 дана, а у оп
тималним условима за 17 часова.44 

Непосредно по ослобођењу, у Бугарској је постојала једна железничка пру

га, Русе-Варна, и тек неколико редовних поштанских линија одржаваних два 
пут недељно: Софија-Орхание-Плсвен-Трново-Русе-Варна; Софија-Берковица

Лом-Видин; Софија-Брезник-Трн; Софија-Радомир-Ћустендил-Дупница-Рилски 

36 Н. Обретенов, нав. дело, стр. 325. 

37 К. Иречек, пав. дело, стр. 104. 

38 К. Стоилов, нав. дело, стр. 43, 58. 

39 К. Стоилов,Дневник, том I, стр. 450. 

40 К. Иречек, нав. дело, стр. 360-361. 

41 К. Бозвелиев, МошУiе сйомеmt, Софија 1993. 

42 Н. Панчев, нав. дело, стр.101. 

43 Т. Ташев, Живойiъiii на леiйойисеца, том 111, Пловдив 1989, стр. 223; Х. Станишев, пав. дело, стр. 
156-157. 

44 Д. Ганчев, Сйол1ени 1864-1887, Софија 1939, стр. 276-277; К Стоилов,Диевтtк, том 11, стр. 43, 160; 
К. Иречек, пав. дело, стр. 341. 
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манастир; и Софија-Цариброд. Превоз је вршен кочијама, уз смену коња на 

одређеним тачкама. 

Посматрано у целини, путне руте у Северној Бугарској биле су нередовне, 
а цена поштанских услуга висока.45 Поштански саобраћај одржаван је уобичаје
ним превозним средствима, а у време железнице зависио је од брзине поза, која 
није била велика.46 У Јужној Бугарској, поштанске линије кретале су из ра
зличитих тачака железничке линије: Са_Ранбеј (данас Септември) -Трново сеј
мен-Јамбол, а тек доцније Цариброд-Белово-Саранбеј, и коначно Јамбол-Бур
гас.47 На локалној железничкој линији Трново сејмен, преко Нове Загоре за 
Јамбол, поштански воз саобраћао је три пут седмично.48 

На тај начин, листови који су доносили политичке новости, до читалаца 

су стизали са извесним закашњењем, што је давало посебан ритам политичком 
животу, и нарочит тон политичкој култури становништва. Карактеристично је 
да чак и у град какав је био Бургас, пристижу само стари бројеви новина, а 
градом се проноси мноштво гласнна.49 Спор пренос информација утицао је на 
брзину издавања локалних листова, чији се број, нарочито у време предизбор
них кампања, повећавао. Како је пред саме изборе било неизводљиво слати лист 
у удаљене пределе, садржај је бно прилагођен потребама локалне публике. При
мера ради, суботње издање престоничких новина (уочи недељних избора) на
мењено је софијском читатељу, а њихов основни циљ било је стицање његовог 

поверења, у последњем тренутку пред гласање. 

Одседања и паузе по железничким чекаоницама и станицама биле су очај
но дуге. Сrога је железничка станица постала место на коме су се водиле по

литичке дебате, где су сукобљавала мишљења политички пробуђеног станов
ниuггва околних градова и села. Ту се могло чути и "шта има ново у свету".5\} 

Много снажнија, била је политичка изолованост села. Недостатак удобног 
транспорта и лоши путеви, чинили су да је читав низ сеоских области у земљи, 
био одсечен од великих административних, трговачких и културних средишта, 

као и од политичких полемика које су тамо вођене. Дуги низ година у новој 
бугарској држави, везе између села одржаване су уобичајеним пољским путе
вима, чија је употребљивост непосредно зависила од метеоролошких услова и 

годишњих доба. Осим тога, постојала је читава група сеоских општина, које 
уопште нису имале путну везу са пијачним и пазарним средиштима.51 

У оно време огромна већина сеоског становништва ретко је путовала, а 
максимално растојање које су превљивали, није премашивало 12 до 15 киломе
тара. Сељаци су углавном живели у свету своје породице, области, и месне 
општине, а не у свету националних и политичких питања. Недостатак времена, 

45 Исто, стр. 156-157. 

46 Т. Цончев, Телеlрафо-йощенскоШо дело у нас и кpmUuкuille срещу неlо, Софија 1909, стр. 22; К. 
Иречек,нав.дело,стр.155. 

47 Т. Цончев, нав. дело, стр. 22; Л. Божков, нав. дело, стр.118; Х. Станишев, нав. дело, стр.156-257. 

48 К. Иречек, нав. дело, стр. 732. 

49 Исто, стр. 848. 

50 Исто, стр. 731. 

51 Н. Панчев, нав. дело, стр. 101. 
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али и жеље за читањем, слушањем, и размишљањем о политичким проблемима 

од националног з~ачаја, стварало је врло мутну, нејасну, збркану, и упроштену 
пред~таву о партиЈама, њиховим програмима, и међусобним разликама - у много 
већоЈ мери него код градског становништва. У неким областима није било чак 
ни таквих искривљених поимања, док је код већине сеоског света, слика о свету 
била врло скучена и оскудна. Проблеми високе дипломатије и политика великих 

сила, као и суштина међусобне борбе унутар бугарске политичке елите, били 
су потпуно страни већини сељана. Новости о догађајима из света политике, 

стизале су до изоловане сеоске периферије често у форми гласина. Чак ни ад
министрација у тим областима, по читаву недељу не зна за новости из престо

нице и већих градова, нити за политичка дешавања, укључујући ту и промене 
владе.52 

Изолованост и висок степен неписмености сеоског становништва, марги

нализовали су значај штампане речи, а градски листови ретко су допирали до 

унутрашњости. До 1895. године, када је на снагу ступио закон о меl)усеоској 
пошти, НИЈе било редовних сеоских линија нити је поштанска администрација 
контролисала рад локалних органа. Кореспонденција се одвијала преко среских 
управа.53 Чак и у свиштовској области, где је међусеоска пошта била сразмерно 

добро уређена, а сеоски курири били писмени, промет поште од среске ка 
општинској управи и обратно, вршио се двапут седмично. При том, среске 

поштанске станице своју пошту нису поверавале сеоским куририма, већ су је 
сеоским општинама предавале преко среских управа, где се ова додатно 

задржавала.54 

У неким регионима, границе познатог света свршавале су се физичким 

границама њиховог окружења. Само су житељи одређених области и представ
ници појединих група чешће путовали, и раскидали такве скучене представе, 

али њихов укупан број је безначајан.55 У селима удаљеним од среских центара 
на пример, мноштво становника није ни одлазило на гласање. До изборног за

кона из 1889, који је организовао изборна тела и изван среских центара, многи 
сељани, да би испунили гласачко право, пешачили су 10 до 12 часова. Од 1889, 
та раздаљина је скраћена на 3-4 часа.56 

До сад изнета разматрања, нису у нескладу са бројним радовима из обла
сти политичке културе села, према којима је потребно са нарочитим опрезом 
користити оне изворе, које су оставили градски чиновници и посматрачи, какав 

је био и Јиречек. У таквом случају, о селу није говорио сам житељ већ странац, 
и његове културне представе. Такође је тачно да у традиционалним историјским 
изворима нем~ података, о ставу самих сељана према неком политичком питању, 

нити о сеоској политичкој културн која је најчешће усмена. Утицај на сеоско 

становништво, нису вршили само представници градске и сеоске елите, већ су 

52 К. Иречек, нав. дело, стр. 879. 

53 Л. Божков, нав. дело, стр. 122. 

54 Състочние в Свиюовски окръl, стр. 642-643. 

55 Г. Георгиев, Освобождението u етникулйlурнойlо paaвmllue на бълlарскич парод 1877-1900 
Софија 1979, стр. 207. ' 

56 Дневнии,u (степоlрафски) на ПeuiotUo обшсновено народно събранuе. Трета редовна сссия XVIII 
заседанис, стр. 209. 
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месне сеоске културе имале своје особене форме и ритам, настале под утицајем 
мукотрпне свакодневице и древних колективних ритуала. Веома често, спољном 

посматрачу реакције села биле су сасвим несхватљиве, а деликатне детаље 

значајне за разумевање целине, он није успевао да разазна. Непостојање поли
тичких полемика какве су се водиле по градским кафанама, није међутим 
значило одсуство интереса за проблеме политичког карактера. 

Политика је неоспорно била део сеоске културе, али на битно различит 
начин, што је у знатној мери била последица неразвијености средстава сао
браћаја тог времена. То је један од чинилаца, који је одређивао различит садржај 
и ритам политичког живота села. Недостатак информација и споро кретање 
вести, стварали су равнодушност према питањима дневне политике у многим 

сеоским областима. Изолована од средишта политичког живота, села су у при

јему информација често зависила од других, политички заинересованих чини

лаца. Осим изолованости и непостојања комуникација, непостојање јавног мње
ња у пуном смислу речи, последица је читавог низа фактора. Различит соци
јални хоризонт сељана, водио је стварању различитих политичких категорија 
којима је он баратао. Национална противречја и борбе, били су за њега ап
страктни у поређењу са месним, видљивим и присутним сукобима и интересима. 
У том смислу, немогуће је говорити о политизацији у селу тог времена, на начин 
који је данас карактеристичан за градску политичку културу. У оквирима тра
диционалног друштва, мњење је у пуном смислу колективно, а не индивидуално 

грађен поглед на неко питање. Засновано најчешће на личним везама, мњење 
се углавном налазило под утицајем изговореног, а не написаног. 

Са друге стране, не може се одрећи право оним историчарима, који сма
трају да сеоска политика има своје засебне начине изражавања. У то време, 
неки традиционални културни обрасци користе се у нове политичке сврхе, а 

политичка пасивност и социјални конзервативизам, суштински сједињују сеоску 
изолованост и заосталост. 

111 

Низ догађаја модерног доба, Француска револуција, Наполеонови походи 
или Француско-пруски рат, представљали су победу оних који су вештије кори
стили телеграф и пошту, и који су стекли контролу и надмоћ у области ин
формација. Пре појаве телефона и ваздушне поште, телеграф је у друштвеном, 
привредном, и политичком животу, био од пресудне важности. Прва међуград
ска телефонска линија у Бугарској, отворена је између Софије и Пловдива 1892. 
године, у време Пловдивске земљорадничко-занатлијске изложбе, а друга је 
1895. повезала престоницу и Русе.57 

Број телеграфско-поштанских станица у Бугарској био је недовољан, таксе 
високе, а степен тачности и брзина извештавања ниски.58 Почетком 1886, ује
дињена Бугарска имала је 97 телеграфско-поштанских станица.59 Софија је ди-

57 Х. Станишев, нав. дело, стр. 167. 

58 Детаљније о развитку телеграфских и поштанских станица тог периода вид. Ctuaйitlciиuкa за 
движението и paзвшUueLUo на йiелеlрафо-йощапсктUа и Шелефонна служба за времето orU 1886 
до 1902 l. вкhчително, Софија 1903. 
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ректно телеграфски била повезана само са неколико окружних центара, док је 
са другим градовима саобраћала посредним путем. Чак ни између Софије и 

Варне није постојала директна телеграфска веза, веh је одржавана посредством 
телеграфске станице у граду Русе. Телеграфска веза међу самим окружним гра
довима, налазила се у још жалоснијем стању. 

У то време, телеграфска станица и контрола над њом значила је и кон

тролу иад информацијом, на основу које је изграђивано јавно мњење и до
ношене политичке одлуке. Сама телеграфска станица била је извор власти, и 
исход борбе за њену контролу, кадкад је одлучивао победника.бlЈ После осло
бођења Бугарске, број квалификованих људи способних да послуже као персо

нал телеграфских станица, био је недовољан. До средине осамдесетих година 
XIX века, начелници телеграфско-попrганских станица били су махом млађи 
људи,ы што је било од кључног значаја у светлу ондашњих политичких сукоба, 

и улоге јавног мњења у њима. Да би јавно мњење било створено, оно мора 

бити снабдевено информацијом, а при ондашњим условима вест је најбрже сти

зала путем телеграфа. У читавом низу ситуација, локални телеграфиста преу
зимао је улогу интерпретатора политичких збивања, најчешће у складу са схва
тањима радикалнијих струја унутар Либералне партије. 

Сликовит пример из бугарске историје, који говори о важности информа

ције преношене телеграфом, и о значају њеног тумачења, представљали су до
гађаји везани за преврат, који су 9. августа 1886. извели официри русофили, 
против кнеза Александра Батеиберга. Наредног дана, водећи политичари земље 

који су се налазили ван престонице, нису били упућени у софијска дешавања, 
што је отежавало предузимање неких конкретних корака.62 Победа контрапре

врата (снага верних кнезу Александру Батенбергу - прим. В. Ј.) била је у из
весном смислу и победа млађег нараштаја, који је углавном контролисао теле

графске станице. 
Изнети подаци, указују на значај географског фактора, метеоролошких 

услова, путног система и комуникација, у развоју ритма политичког живота и 

политичке културе друштва, у иовој бугарској држави. Велике промене, изаз

ване интензивним процесом модернизације у сфери комуникација, довеле су до 
врло уочљивих ИЗЈ\1ена политичке културе становништва, током прве деценије 

ХХ век_а. Развој средстава комуникација, ширио је хоризонт политичких видика 

јавног мњења, и мењао његов карактер, ритам и својства политичког :живота. 

59 Т. Цончев, МтUерияли за ucLUopuяrUa на бълiарскшUе йощи, стр. 97. 

60 С. Радев, СШрошUелите на съвременна Бълlарttя, том II, Софија 1990, стр. 22. 

61 Х. Станишев, нав. дело, стр. 154, 156. 

62 Р. Попов, Бълlария. на кръсLUойъiП. РеlенсiUвоШо 1886-1887, Софија 1991, стр. 22; С. Радев, нав. 
дело, стр. 22. 
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Summary 

Stefan Dechev 

Communication, politics and puhlic opinion in Bulgaria in 1880-ies and 1890-ies 

During the 1880-ies and the 90-ies, the effect of geographical, rnetheorogical and 
tehnical factors on the developrnent of politica] life in Bulgaria and forrning of puЫic 
opinion was undoubtedly significant. Rura] and urban politica] Jife developed in different 
ways due to lack of good roads, railway and efficient cornrnunication systern. Unlike the 
capital and several other cities as the centers of po1itica1 activity, the rura1, especially 
mountain regions in Bulgaria, had а much slower rhytm of political life. Belated infor
mation, conservativism and traditional way of thinking increased the contrast between po
litical beliefs of the rural and urban environment. Regardless of the fact that importance 
of telegraph in control of political infoпnation in Bulgai-ia was recognised as early as the 
1890-ies, the process of modernisation, improvement and mass utilization of technical me
ans was applied to а greater extent on]y at the begining of the 20th century. 

Божица Младеновиh УДК 614.2 (497.11) "1916/1918" 

Здравствене прилике у Београду од 
1916. до 1918. године 

Айсшракiи: У йрилоlу су йриказане здравсшвене йрилике у Беоlраду 
за време ayciiipoyiapcкe окуйације у Првом свейlском раШу. Указано 
је на нajчeuthe бoлeciiiu, услове и начин рада- здравсiiiвених ус!Тtтюва 
(болнице, саниiUеШска служба, амбуланiiiе и айоШеке) и caciiiaв 
лекарскоi особља. 

У јесен 1915. године војска Централних сила је у свом успешном продору 
наишла у Краљевини Србији на грађанско становништво у веома тешком здрав

ственом стању. У ратним условима појавиле су се многе болести, које су се 
брзо шириле, често и у облику епидемија (пегави тифус, дизентерија, колера 
и друге болести). Будући да еу у градским насељима Војно-генералног rувер
нмана живели заједно окупирано цивилно становништво и војници и чиновници 
Двојне монархије, окупациона власт је, пре свега због прагматичних разлога, 
била приморана да организује здравствену заштиту којом је обухваћено ста

новништво упоредних друштава' 
У Београду, седишту Гувернаман, на почетку окупације здравствене при

лике су биле веома лоше. О стању здравља градског становништва писао је 
штапски лекар аустроугарске војске др Франц Цинер. Он је забележио да је 
била раширена туберкулоза, ,.бич човјечанства". Цинер је наилазио на случајеве 
врло тешке туберкулозе у кожи, жлездама, зглавцима и костима. Као другу бо
лест по броју оболелих, лекар је навео сифилис, истичући да је болешћу зах
ваћено не само градско него и сеоско становништво у шюлини Београда, и при 
том напоменуо да за ту болест Срби могу да захвале својим савезницима Фран
цузима. Трећа болест био је пегави тифус. Изненађен бројем оболелих од на
ведених, а и других болести, др Франц Цинер је записао: ,,Тешко се може схва-

У српској пrrампи у избеглиштву је забележено: ,,Првих дана по паду наше земље у ропство здравстве
но стаље је било врло рђаво. То је долазимо, једно, услед нередовних прилика које су биле овладале 
после повлачења наше војске, а друго, због тога што је народу оскудевала свака лекарска помоћ и 
нега, јер се непријатељ не хте смиловати ни на једно стање изнемоглих и оболелих ншш1х људи. 
Доцније, кад су се прилике биле колико толико сталожи.ле и благодарећи жилавосm и челичпости 
грађе нађега живља, стање се нешто мало поправило, али су болести у грудима узеле великога маха, 
и то поглавито због недовољне хране коју је непријатељ на све могуће нюш:нс одузимао од паррда." 
(Ратни дневник, бр. 82, 23. март 1917, Стање српског живља у Србији у ропству.) 




