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Summary 

Danica Milic 

Serhian War Есопоту and Finances in tlte 1914-1915 

The paper analyses functioning ofthe Serbian economy and finances during the first 
phase of the war. А survey of the changed conditions after the Balkan wars ( enlargement of 
territories and 1,3 million ofnew inlшЬitants) has been presented in the paper for better un
derstanding of the war situation. The expenses of wars in 1912-1913 exerted influence on the 
economy and finances of Serbia who apart from its fonner successful policy in those spheres 
was compelled to ask for loans from foreign counti·ies. Eшbargo on exports aggravated the 
situation in economy and diminished the state revenue which brought to negative changes on 
the market. 

Breaking out ofthe 1914 war complicated functioning ofthese two sectors. War opera
tions prevented efficient finishing of the harvest. Fonner wars exhausted reserves of ar_ms 
which were produced Ьу only one factory in Serbia while the state treasury, due to cessatюn 
ofinflow of money from taxes, lacked the means for obtaining new supplies of war materials. 
SerЬia did not print unsecured money for covering war expenses but obtained loans abroad 
(France, Great Britain). 1914 & 1915 were years of sudden changes from peaceful to war 
economy. Economy in the most developed parts of the country was devastat~d and every 
activity in that direction was made impossiЫe. Period after the Austro-Hungaпan Anny had 
been thrown out could not secure reconstruction of all economic functions. The occupation of 
SerЬia Ьу the Central Powers brought new negative changes in the already ruin~d and ex
hausted Serblan economy. Occupying powers tried to impose their own econom1c systems 
robЬing mercilessly territories under their administration. They fought among ~emselv~s 
over the most important economic structures and resources (for example the Bor mше). Th1s 
paper pays special attention to the work ofthe National Bank under war conditions and in 
exile. 
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,,Слика непријатеља": 
Српске теме у берлинском 

сатиричном часопису 

"Kladderadatsch" 1914 - 1915. године 

Айсшракш: Рад је йосвеhен 'iраЬењу, ширењу и уйошреби неiашивних 
сшереошийа о Србији у Првом свешском рашу. Овај йроцес аналиаи

ран је на основу ликовних йрилоiа берлинскоi саiйиричноi часойиса 
,,Кladderadatsch ", објављиваних шоком 1914. и 1915. iодине. 

Амерички германиста и историчар медицине Сендер Л.Гилман (Sander L. 
Gilman) истиче, како "сви ми мислимо у сликама о стварима којих се бојимо или их 
обожавамао. Те слике никада не остају у области апстракције: ми их разумемо 

као припадајуће стварности и испуњавамо их описима, да бисмо их разликовали 
од нас самих. Ми градимо 'стереотипе".1 Стереотипи настају на подлози предрасуда, 

као особени вид процењивања заснованог на "погрешним, искривљеним, или 
редуцираним представама о некој појави, појединцу или групацији".2 Стварање 
негативне пројекције "другог" објашњава се (и оправдава) потребом јачања 
унутрашњег јединства заједнице. Овај процес, на другој страни, подразумева 

постојање идеализоване слике о себи и својој заједници. Подела "ми" и "они" 
сведена је па оштро разrраничен биполаран однос два супротстављена принципа, 
као две супротности, позитивног (,,ми") и негативног (,,они"). Стереотипи, као 

крајње поједностављене представе о себи (аутостереотипије) и другима 
(хетеростереотипије) добијају простор и постају посебно раширене у време 
великих политичких, идеолошких, верских и свих других сучељавања и сукоба, 

претварајући се у опасно пропагандно оружје са дуготрајним дејством, чији је 
отровни утицај тешко неутралисати. У екстремним ситуацијама у комплекс "ми" 
укључене су као "подгрупе" и позитивне стереотипије о оним политичким, 
етничким, и другим групама и личностима које се сматрају савезничким - све до 
тренутка када нека од савезничких страна одлучи да промени свој став (на пример 

Италија у Првом светском рату). Слика другог је, у ствари најчешће пројектована 

1 Sander L.Gilman, ,.Was sind Stereotype, und wie kбnnen Texte bei ihrer Untersuchung dienlich sein?". У: 
Rasse, Sexualitat und Seuche. Stereotype аш der Jnnenwelt der westliche11 Kultur, Нamburg, 1992, стр:7. 

2 Senka Kovac/Edit Petrovit, ,,Stereotipije u narodnoj kulturi", Etnoantropoloski prohlemi, св. 9 (1992), стр. 59. 
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(отворено или прикривено)као делимично или потпуно уобличена слика 
непријатеља (,,Feindblld''). 

У дихотомији "ми" и "они" у кризним стањима зјапи провалија општепри
хваhених и раширених предрасуда. Њену празнину тешко могу да попуне покушаји 
рационалног сагледавања узрока сукоба, политичких, идеолошких, верских, 

националних и свих осталих разлика. Разложло расуђивање и критичка анализа, 

воља да се о односима, посебно националних и државних заједница, културним и 

верским различитостима, размишља аналитички и изнијансираније, има мању 

привлачност од прихватања и ширења готових, ,,инстант" и лако примењивих 

,,слика другог'? Осим тога, овакве једноставне представе производи су са "уни
верзалном наменом". Могу се, ,,рециклиране", уз мале корекције, у промењеним 
околностима пројектовати на неки други објекат. Традиционална "слика другог" 

у таквом окружењу, са додатком негативних тонова прераста брзо у "националну 

слику непријатеља". 

Политичка култура и традиција, обичаји и конвенције друштва, али и 

дневнополитичке околности, обликују стереотипне садржаје, који за своје ширење, 
до проналаска електронских медија највише могу да захвале штампи. У томе су 
посебну улогу имали сатирични (,,хумористички") часописи, чији је број и утицај 
на читалаштво у Европи растао посебно у нестабилним временима грађанских 

револуција у првој половини деветнаестог века. У ширењу стереотипних садржаја 

од посебне важности били су ликовни прилози, пре свега карикатуре; у њиховом 

ликовном језику централно место заузимају лако препознатљиви "типови", са 
својим издвојеним и упадљивим, искарикираним особинама.4 Нека од најзначајнијих 
имена европске графике дала су, уз висок уметнички квалитет, и прилог ширењу 

негативних стереотипа. 

Политичке напетости и њихово прерастање у отворене ратне сукобе, доводе 
до извитоперења сатире у средство једностране политичке, идеолошке, националне 

пропаганде. Помоhу њених производа се шире стереотипни садржаји о потпуној 
исправности "своје (националне) ствари", као колективном табуу у који је 
забрањено дирати, и непријатељској страни као другом полу, уроњеном без

надежно у тамну дубину зла. Огављање уметника на тај начин у "службу отаџбине" 
била је раширена појава у свим зараћеним државама. Њихови производи, са мање 
или више мере и укуса, давали су свој прилог "разобличавању" противничке стране, 

посебно обележивши и еуфорични почетак Првог светског рата. Ратни ужас је, 

касније, довео до масовног хлађења страсти, бар када су сликари у питању. Свој 

допринос дали су, на пример у Русији 1914. године, Казимир Маљевич и Владимир 
Мајаковски, серијом пропагандних летака, намењених домаћој публици, посебно 
оној из нижих образовних и социјалних слојева. Маљевич је илустровао про
пагандне противне мачке стихове Мајаковског на начин традиционалних народних 

дрвореза - ,,лубока".5 

' Десанка Николић, ,,Етнолошко проучавање стереотипа",Еrи1<олоz1tја да1<ас, прир. Бојан Јовановић, 
Београд, 1991, стр. 177, 178. 

~ О улози сатиричне nrraмпe у стрварању и функциовисању стереотипа у фра~щуско - немачким 
односима у 19. веку в.: Michael Siebe, Von der Revolution zит nationalen Feindblld. Frankreich wtd Deutsch
land in der politischen Karikatur des 19. Jahrhunderts . .,Кladderadatsch" ипd "Charivari", Hamburg, 1995. 

5 Mikhail Ankist/ Elena Tschemisch, Russische Graphik 1880- 1917, Miinchen, 1917, стр. 140 -151. 
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Од почетка двадесетог века појам "балканизације", како тврди Марија 
Тодорова, у европском политичком речнику добиј а као погрдна реч своје истакнуто 
место. Основна намена је "not only only (had) соте to denote the parcelization ој large 
and viaЬle political units but also (had) Ьесоте а synonym for а reversion to the trihal, the 
backward, the primitive, the barbarian". 6 Критички сумирајући: једновековну негативну 
перцепцију Балкана на "Западу", Марија Тодорова је поставила питање о узроцима 
који су довели до стварања (имагинарне) ,,замрзнуте слике Балкана", без обзира 
на огромне политичке, друштвене, културне, идеолошке, промене које је током 

века овај простор доживљавао. Грубо их групишући, сматра да су разлози у 

,,безазленим нетачностима које потичу из недовољног географског знања, 
пренесеног наслеђем", да би затим "чисто географски назив касније (био) засићен 
политичким, социјалним, културним и идеолошким пренаrnашавањем, тако да је 
веh на почетку овог века "Балкан" имао пежоративне импликације"; на крају је 

"дошло до потпуног раздвајање означавања (појма) од његовог објекта, што је 
даљим развојем довело до пежоративне уnотребе."7 М. Тодорова предлаже да се 
"балканизам" посматра као независна и специфична реторичка парадигма, а не 
само као "подврста оријентализма", ,,оријенталистичка варијација на тему 
Балкана".8 

У оквиру једне такве традиције, овде ће, у временски веома ограниченом, 
али за европску историју изузетно значајном раздобљу, на основу прилога једног 

немачког сатиричног листа, као "репрезентативног узорка" бити указано на неке 
елементе пројекције негативних стереотипа о Србији, служеhи се ликовним 

средствима (карикатура), комбинованим са допунским текстуалним коментарима. 

I 

У широку понуду немачкој јавности негативних стереотипа "другог"у Првом 

светском рату укључене су илустрације и карикатуре о Србији објављиване 1914. 
и 1915. године у познатом сатиричном недељнику "Кладерадач" (Kladderadatsch). 
Он је, уз минхенски "Симйлицисимус", (Simplicisimus) припадао врху немачке 
сатиричне штампе у периоду Царства. У то време, био је део издавачког царства 

,,Улшшајп" ( Ulstein ). Часопис су основали 1848. године Давид Калиш (David Kalisch ), 
Алберт Хофман (AlЬert Hofmann) и Јулијус Швајцер (Juliш Schweizer). Временом 
се његово политичко опредељење постепено мењало, да би пред Први светски 

рат, и посебно после његовог окончања дошао на оштре национално -десничарске 
позиције. 

Покретање механизма за масовну производњу и пласирање предрасуда о 
балканским народима и простору који насељавају може се јасно пратити од 
Берлинског конгреса. Тај процес је доживео процват у Аустроугарској и Немачкој 

за време балканских ратова. Испоставиће се да је то само увод у "хиперпродукцију" 

6 Maria Todorova, ,,Тhе Balkans: From Discovery to Inventioп", Slavic Review 53, No. 2 (Summer4 1994), стр. 
452. Тодорова наrnашава: ,Jf Europe has produced not only racism Ьиt a/so anti-racism, not only misogyny 
Ьиt also feminism, not оп/у anii-SemiЊ-m Ьцt also repudiation, Љеп wlшt сап Ье termed "Balkanism" has not 
yet Ьееп coupled with its complementing and ennoЫing antithesis"; исто. 

7 Исто, стр. 460, 461. 

М. Todorova, н.д. стр. 454, 455; Milica Bakic - Науdеп, ,,Nesting Orientalism: The Case of Foпner Yugosla
via", Slavic Review, 54, No. 4 (Wi11ter 1995), стр. 920 
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различитог пропагандног материјала са ликовним садржајем у годинама Првог 
светског рата, када he појам "политичка сатира" и "политичка карикатура" у 
потпуности изгубити свој смисао, претворивши се у део ратно-пропагандног 

апарата. Карикатуристи су производили огромну количину шовинистичког и 

расистичког кнча у готово незамисливим облицима.9 Негативне стереотипије о 
Србији објављене у "Кладерадачу", биле су део сложеног, мозаичког шойоса 
Балкана, и пружене су читаоцима овог берлинског сатиричног часописа у њеним 

екстремним, најотровнијим видовима.10 

Однос аутора који су се бавили "српским темама" у "Кладерадачу" био је 
условљен општим политичким околностим. За радове објављиване у лето 1914. и 
јесен/зиму 1915. године може се рећи да су били потпуно у сагласности са тада 
владајућим пропагандним "трендом". Карикатура у "Кладерадачу", иначе на 
високом графичком нивоу, добила је улогу упечатљивог и продорног ратнопро

пагандног средства. 

У годинама које су претходиле "Великом рату" сатирични садржаји у 
часописима као што су били "Кладерадач" и "Симйлицисимус" све више су се 
пре обраћали у пропагандне поруге упућиване спољнополитичким конкуренатома 
и непријатељима Немачке Царевине. Значајно место нашле су у свему томе и 
"балканске теме". Такав однос према једном од Немачке удаљеном и њој страном 
простору о коме у јавности нису постојале јасне представе, доприносио је да се на 
већ постављену стереотипну основу посебно припемљену у време Балканских 
ратова, 1914. године лако накалеме нови елементи и још више истакну у њиховом 
најекстремнијем виду они који су управо давали мрачне тонове слици Србије као 
,,главног кривца" за избијање кризе и светског рата. 

Немачка јавност ће до Првог светског рата елементе за своју (негативну) 
слику Балкана и људи који га насељавају добијати, углавном посредно, градећи је 

на позајмљеним већ готовим производима из Аустроугарске. Тамо је у време 
убиства последњег Обреновића и посебно током анексионе кризе дошло до 
покретања таласа пропагандних акција, у којима је у поједностављеном "Feindblld 
-у" Србије њеној политичкој елити и народу дато средишње место. Иако је основна 
матрица немачког стереотипа о Србији и Србима увезена, може се говорити о 

постојању неких "специфично немачких" нијанси, које су пренесене из великог 

арсенала предрасуда према "Исшоку", укључујући и антисемитизам.11 Ипак је 
најуочљивији утицај "општих места" (западно -и - средење - ) европског поимања 
друшгава на "Истоку" (укључујући и Балкан), где се у првом реду инсистира на 

њиховој ,,заосшалосши", ,,назадносши", ,,шрадиционализм у", ,,мисшичносши", док 
је "Еврой.а" увек "й.роiресивна", ,,модерна", ,,рационална".12 

9 В.: Walter Lukan / Мах Demeter Peyfuss, Jeder Schuss ein Russ ', jeder Stoss ein Franzos. Literarische und 
graphische Kriegspropaganda in Deutschland und Osterrei~h 1914, •. 1918 (даљ~: W.LukanlМ._ Peyfuss, Jeder 
Schuss), Wien, 1983. Посебно, поглавље: .,Jeder Schuss еш Russ, Jeder Stoss еш Franzos. Кriegspropaganda 
auf Postkarten 1914 • 1918." 

10 Christian Scholzel, Jugoslawen in Deutschland: vom historischen Feindblld zиr realen Minderheit, (рукопис). 

11 Momcilo Se\eskovic, Srblja и nemai!komjavnom тпепји od 1914. do 1918, Beograd, 1996. godine. Селе
сковиhева књига објављена је у Паризу 1919. 

12 Milica Bakic•Hayden and Robert м. Hayden, ,.Orientalist Variation on th~ Theme "Balkans": SimЬolic Geogra
phy in Recent Yugoslav Cu)tural Politics", Slavic Revie-.v 51, No. 1, (Sprmg 1992), стр.1. 
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Тако су и у иконографији немачких ратних карикатура о Србији често 

уочљиви и елементи који се могу јасно идентификовати као најопштији, ,,основни 

слој" стереотипа о једном широком географском, културноцивилизацијском или 
етничком простору; по "оријенталистичком схватању" од Русије до Кине владају 

,,варварсшво", .,нехиiијена", ,,лењосш", ,,к:рвожедносш", ,,к:ривок:лешсшво", 
"ирационални фанашизам", ,,разбојнишшво", ,,безбожнишшво", и слично). По 
овом искривљеном "егзотизму" Руси су увек полуазијатске пијанице, са урођеном 

склоношћу ка деспотији; беже од чистоће, а њихови стални пратиоци су су ваши и 

стенице.13 На ове са, јасним расистичким конотацијама, ,,дограђиване" су неке 
"локалне балканске особености" (као "оријенталистичке варијације")14, оних 
народа југоистока, подложних у политичком смислу руском утицају, али и 
цивилизацијско-етнички сродним Русима, као што је случај са балканским 
народима, посебно са Србима. 

,,Концентрат" негативног односа, према Балкану и Балканцима, на пример, 

налазимо у песми "Балканска завера" (,,Balkanverschworung ") берлинског 
позоришног критичара Алфреда Кера (Alfred Kerr) из 1912, објављеној у време 
Првог балканског рата, у којој се он обрушио на непријатеље Турске.15 Србија и 
ратовање на балканским бојиштима за време "Великог рата" били су мотив великог 
броја текстова, различитих (по квалитету, објективности), од ратних новинских 
пропагандних извештаја, до дневника, пршюведака и романа.16 

Из тако једнообразне слике балканског простора биће 1915. године "изузети" 
Бугари због уласка у рат на страни Централних сила. Савезнички односи са 
Турском, такође су, уместо до тада традиционалног и раширеног негативног 

стереотипа о Турцима као "типичним источњацима" (чија је садржина била 
углавном пројектована на све друге народе, раније поданике Османског царства, 
сада непријатељске Аустроугарској и Немачкој), натерали пропагандисте да раде 

на конструисању нове, позитивне и прихватљиве стереотипне слике о својим ратним 

савезницима.17 

13 Н. WeigeVW. Lukan/ D. Peyfuss, Jeder Schusз, стр.44. 
14 О појму "оријентализма" в. : Edward Said, Orientalism, New Yotk, 1979. 
15 На ову Карову песму указао је у наведеном тексту (стр. 11) С. Scholzel. Карактеристично место 

гласи: 

" Serben. Griechen, Czernagoren 
Und Bu/garen katzverschworen. 
Aus Gehoften und Gehausen 
lief тап lies, mit allen Lausen. 
Schlich тап auf den Клtzenbeinen. 
Veiere Sch/ugen auf den Einen. 
Was sich der Pupile Ьоt, 
War ein Slawen Morgenrot 
TurkenfreW1d, ап Michels Seite, 
Plump und plotzlich kam die Pleite. 
Hinter Pest und Вlut und Kot 
GnJSst.(. .. ) ein Slawen-Morgenrof'. 

16 В. Momcilo Seleskovic, н.д. О послератној продукцији литературе на немачком језику на ,Југо• 
словенске теме" в.: Миљан Мојашевиh, ,,Југословени у немачком роману између првог и другог 
светског рата, уз осврте на реније доба", Зборник Филоаофско'г факулшеша, књ. II, Беоrрад, 1952, 
стр. 293-331. 

17 Н. Weigel/W. Lukan/ D. Peyfuss, Jeder Schuss, стр. 34 
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Садржина немачке ратне пропаганде не дозвољава да се прихвати мишљење, 

како су "Срби и Црногорци били исувише мали, да би били предмет мржње'', већ 
,,само" ,,презира, који тобоже на Балкану заслужују подмукли, убилачки, 

примитивни и прљави крадљивци оваца и свињари".18 Из ликовног садржаја 
објављиваног на "српске теме" 1914. и 1915. у "Кладерадачу" (и осталим сличним 
часописима), к:ю и на ратним дописницама илустрованим сличним мотивима, без 

обзира што положај Србије на хијерархијској лествици непријатеља Немачке није 

могуће поредити са, на пример, пажњом посвећеном Француској, Русији, Великој 
Британији,19 јасно је да је изражавање "само" презира често превазилажено и 
претварано у производе отворене шовинистичке и расистичке мржње. 

Цео Балкан је - ако је судити по аустроуrарско-нема101кој пропаганди не
посредно пред избијање рата и у ратним годинама -насељен народима чије су главне 
особине склоност ка мучким убиствима, превртљивост, примитивизам. Они су 
крадљивци стоке, сиромашних или никаквих склоности ка чистоћи и уредности. 

"Анархичан однос" према спољашњем изгледу одраз је њиховог схватања политике 
(тероризам, краљеубиства, кривоклетство, итд.).20 

Илустратор·и и карикатуристи добијали су посебно место у "разобличавању 
непријатеља", ,,подизању патриотизма" и "морала". Почетак рата је и без 
формалног увођења цензуре збрисао у Немачкој до тада скромну сатиричну 

критику домаће политике; окретање оштрице искључиво ка непријатељима 
надувало је до фантастичних димензија негативне стереотипе о друrима.21 

Ратна подела Европе створила је идеалне услове за увођење манихејске 
искључивости у приказивању односа "ми" и "они". У таквим околностима, потrtуно 
огољене стереотипије, ,,као просте унутрашње - психолошке симболизације 
света ... у којима се налазе неопходне различитости између себе и објекта, његово 
продужење који he постати 'друrо(ст')", добијају изузетно снажно дејство, 
потискујући у страну свако сложеније и аналитичко размишљање и виђење 
"другог". ,.Слика непријатеља" (FeindЬild) нуђена јавности током година кризе и 
рата баца дугу, мрачну сенку, чије последице остају веома дуго уочљиве. 

"Кладерадач" је понудио своју "слику Балкана" и "Балканца" и током 
албанске кризе 1912/1913. године; уз сатиричне каменаре званичне немачке и 
аустроугарске политике у новој, њиховом политичком вољом успостављеној 
,,независној" балканској држави. Захвалан материјал сатиричарима дао је поку
шај устоличења немачког принца Вида ( Wi.lhelm Wi.d)22 за албанскоr владара. Та 

прилика је искоришћена за ново пласирање јавности "егзотичне" слике "дивљег 
Балканца". На карикатурама којим се коментарисао долазак Вилхелма Вида у 
Албанију и укључење у тамошње политичке борбе, наглашавано је њеrово 
изненађење сиромаштвом и заосталошћу поданика и бедом његовог "двора". 

18 Исто, стр. 44. 
t9 О "пропагандном одговору" Француске и Велике Британије ликовним средствима в. на пр. Paul 

Vincent, Cartes postales d ип soldat de 14-19, Paris,1988; John Laffin, World War in Posi-Carrls, Gloucester 
(Gr. Britain), 1989; Heath RoЬinson, At War, Londori, 1978. 

20 Momcilo т. Seleskovic, Srblja. 
21 О процесу стварања стеротипа в.: Sander L. Gilman, RШJs<: ... 

22 Др Ђорђе Борозан, Ве.1111ка Албанија. Поријекло, идеје, йракса, Београд, 1995, 65, 66. 
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Управо је мотив беде био омиљен мотив карикатура које су месецима пратиле 
неуспешну Видову авантуру меlју завађеним албанским племенима. 

Сучељавање балканске "нехигијене", ,,дивљаштва", ,,превртљивости" и 
лукавости са аристократском углађеношћу, елеганцијом, ,.европским" и "чистим" 
изгледом, зачињеним на карикатурама лаковерношћу немачког принца према 

,,доморцима", требало је да подвуче хуморност ситуације. 
Лако су уочљиве расистичке конотације тога приступа; једно од општих места 

у представама ,,другог" са "Оријента" је и довођење у везу са заразом и инсектима 
(ваши, буве) који је шире.23 Тако је на једној карикатури принц Вид приказан како 
лети кроз ваздух закачен за огромну буву којој је накалемљена глава албанског 
првака и претендента на престо, Пренк Биб Доде (Prenk ВЉ Doda).24 

Истога дана, 28. јуна 1914. го
дине, када је под Принциповим хи
цима у Сарајеву издахнуо наследник 

Хабсбуршкоr престола, у "Кладе
радачу" је објављена карикатура 
Фердинанда Шпиrела (Ferdinand Spi
ege{) ,,Балкански разбојник" (,,Bal
kanrauber"), на којој је потпуно за
окружен негативни стереотип Бал
канца. То је крупан и робустан муш

карац, грубих црта, на чијем лицу се 

истичу дуrицрни брци, густе срасле 

обрве, клемпаве уши и дебеле усне 
(сл. 1). Обучен је у кожух украшен 
ордењем, а за појас чакшира заде

нути су бодежи и револвери. Управо 
је опљачкао и готово до гола скинуо 

Немца, оставивиши му само кошу
љу, нараменице и једну ципелу.25 

Незадовољан је пленом: оделом, 
накитом и књигом (!).То објашњава 
на "балканском језику", измишље-

ним за ову прилику: ,,Oie pasch, Сл. Ј 

kalzuschki pasch, toschu Ullstein mojemuk! Fui Тschort!" (у слободном преводу на 
немачки: ,,Брилијантска иг.ла лажна, прстење лажно, чак ни књига није Ул
штајнова!26 Све исто! Фуј, дођавола, какав је то уопште фрајер." 

Може се приметити да неке речи onor "језика" подсећају на руске или сrварно 
то јесу, јер "Балканци", у ствари, не само да су изложени руском политичком 

23 Довођење у везу Јевреја са заразом једно је од најстаријих обележја антисемЮ"изма. Нацистичка 
пропаганда је инсистирала на улози Јевреја као узрока и носилаца заразе, ,,биолошке опасности" 
за "аријевску расу"; S. Gilrnan, н.д., посебно поглавље "Scuche in Deutschland 1939/1989. Kulturel\e 
Vorstellungen von Rasse, Raшn und Кrankheit". О вези хигијене и "расне хигијене", в. такође: Imanuel 
Geiss, Geschichte des Rassi~mus, Frankfurt am Main, 1988, стр.174. 

24 "Кladderadatsch", 19. јун 1914, ,,Der Retter'. 
25 "Кladderadatsch", 28. јун 1914, Нр. 26, ,,Balkanrauber" 
26 "Ullstei!I" је био и·щавач и "Kladderadatscha" 
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утицају, већ су - као већином Словени - за немачку пропаганду и сами једна 
,,подврста Руса". Такође, други део "речника" је очито немачког порекла (,,pasch"
falsch ), да би се наrnасио и "немачки културни утицај". Неспособност комуницирања 
књижевним језиком, ,,кривљење речи", стварање "хибридних језика" (као што је 
јидиш), особине су, по мишљењу Сандерса Л. Гилмана, приписиване посебно 
Јеврејима у не.,шчкој средини, али се такво схватање може проширити и на све 

друге (расно) ,,мање вредне" и "културно заостале" народе27• Таква логика је 
карикатуристу водила до закључка, како "балкански језик" није ништа друго до 
дијалект руског, или искривљени руски, помешан са искривљеним немачким. 

Прва реакција "Кладерадача" на убиство Франца Фердинанда у Сарајеву 
било је објављивање два графичка прилога у броју од 5. јула. На насловној страни 
је илустрација А. Јонсона (А. Johnson) ,JnfelixAustria!", на којој смрт исписује крвљу 
велики знак питања, наговештај неизвесне будућности. Уједно, то је једина 
илустрација везана за јулску кризу са "неутралним садржајем". 

Неколико страница даље, на 

другој илустрацији са насловом ,,ln
teger vitae", преко целе стране је 
нацртана деформисана појава срп
ског краља Петра, како, згрчен на 

трону, заогрнут закрпљеним пла

штом, мрачно гледа у локву крви у 

његовом подножју (сл. 2). Његов 
лик и став веома подсећају на Шек
спировог Ричарда III. Намера да 
српски краљ буде изједначен са 

једним од најкрвавијих Шекспиро

вих ликова чиrnедна је, што се види 
и из коментара дописаног уз илу

страцију. Њиме се догађај у Сара
јеву доводи у непосредну везу са 

атентатом 1903. године на краља 
Александра и краљицу Драгу Обре

новић, после чијег убиства је Петар 
1 дошао на српски престо.28 Та илу
страција је требало да подстакне на 

извођење закључка како је српски 
краљ, слично Рцчарду III, почетак 
свог краљевања обележио крвљу 

Сл. 2 невиних, па се може очекивати да 

ће га завршити на исти начин као тај енглески узурпатор. Осим тога, једно од 
раширених тумачења узрока који су довели до рата 1914. године позивало се на 
збацивање Обреновића са српског престола, као проаустријске династије, и доласка 

27 В. : S. Gilman, н. д. стр. 253 • 280. 
28 "Кladderadatsch", 5. јули 1914. Nr. 27; ,.Infelix Austria" н ,Jnteger vitae". 
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Карађорђевића са њиховом проруском политиком. То поређење са Шекспировим 
ликом биће поновљено и 1915. године. 

На самом почетку кризе која ће довести до избијања рата, и у овом листу, 
као и другим сличног профила, јавности ће бити понуl,ени готови и заокружени 
"модели" слике непријатеља. У њима је основни материјал пронађен у општим 
местима дотадашње немачке и аустроугарске пропаганде о балканском простору 

(сада усред~ређене на непријатељске државе, Србију и Црну Гору). Те негативне 
стереотипиЈе су "персонализоване"; ,,главне личности", односно, жртве оваквог 

поступка су владари две непријатељске српске државе, - краљ Петар I Караl)ор
ђе~ић и краљ Никола I Петровић. Њихови карикирани ликови постаће мета на 
КОЈУ су испаљиване салве увреда. Основни тон је давала мржња, шовенско и раси
стичко осећање надмоћи; у првој години рата, на илустрованим поштанским кар
тама са "српским темама" могу се наћи не само позиви да се Србија војнички победи 
већ и претње потпуног истребљења њеног становништва, као што је случај са 
"сатиричном обрадом" масовних вешања у Србији која су чиниле окупационе 
трупе.29 

. Каоnrгојеучињенонапоменутој карикатури објављеној 5.јула, читалаштву 
Је понуђена сли.ка владара Србије која ће, уз неколико "декоративних" разлика, 
остати у сталноЈ употреби током целог рата. Краљ Петар Ije најчешће цртан као 
мали, сувоњави старац, злих очију, исцепаног и закрпљеног плашта, понекад у 
опанцима, дугог кукастог носа и белих бркова. Он је владар "земље краљеубица", 
"кафанских политичара", ,,гнезда злочиначких завера" - у којој се "народ досађује 
и живи у ишчекивању крвопролића и убистава".30 Српски краљ често на кари
катурама држи у рукама бомбу или бодеж, које крије иза леђа.31 

Црногорск~ краљ на карикатурама у "Кладерадачу" је такоl)е лако пре
познатљив: увек Је цртан обучен у ношњу ( онако како су карикатуристи сматрали 
да изгледа црногорска ношња), угојен, с великим кукастим носем, дебелим обрвама 
и ретким, опуштеним брцима. Његов лик је понекад веома сличан ликовима 
богатих Јевреја са антисемитских карикатура. То говори и о "универзалности" и 
прила~од~ивости стереотипних модела. Краљ Никола Петровић обично јаше на 
овну, Јер Је представљан као владар земље чији су сви становници неписмени и 

одрп_ани крадљивци сто~ и друмски разбојници. На једној илустрованој дописници 
чак Је и црногорска ВОЈСКа састављена од оваца, док су у саонице натоварене 

топовским гранатама упрегнуте ваши.32 

Репресивне мере аустроугарских власти према Србима - граl,анима Хабз
буршке монархије - после атенатата у Сарајеву, представљане су у "Кладерадачу" 
као "требље1;:е ~еликосрпске пропаганде"; Хабзбуршки двоглави орао уместо 
кугле (,,шара ), Једног од знамења царске власти, у канџама држи пумпу којом 

29 На једној разглед~ nре!\стављенје краљ Петар у кожуху, са wтаком, за којим трчи стадо оваца 
са "српским капама , док Је у другом плану дуги низ вешала са обешенлм. Цртеж је насловљен са 
"Идила будућности" док у комеl{тару стоји: ,,Била једном једна земља Србија, један народ 
крадљиваца овнова. Срби су одавно повешани, овнови су остали"; Н Weigel/W. Lukan/M. Peyfuss, 
Jeder Schuss, стр. 77. 

зо Momcilo Т. Seleskovic, н.д. , стр.15- 18. 
31 Наје~ној (аустријској?)поштанској карти представљени су "олиыпијски победници за 1914". Српски 
краљ Је "победник у бацању диска из Београда до Сарајева"; уместо диска он баца бомбу; Н. WeigeV 
W. Lukan/M. Peyfuss, Jeder Schuss, стр. 50. 

32 Исто, стр. 74, 76. 
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запрашује своје перје из којег испадају буве са бркатим људским главама укра

шеним и капама (које подсећају српске шајкаче). За аутора те карикатуре (W. Krain) 
Срби су "Ungeziefer in den Fеdеrп"(,,Гамад (скривена) у перју") хабзбуршког орла 
(сл. 3).33 

Ту је, као у наведеним стиховима А. Кера (,,Sш·Ьеп, Griechen, Czernagoren, Und 
Bulgaren katzve,-schworen. Аиs Gehoften und Gehausen, lief тап leeis, mit allen Lausen .. . ", 
итд), довођење у везу непријатеља са инсектима, једно од општих места немачке и 

аустроугарске пропаганде. На бројним поштанским разгледницама, као нај
раширенијем ратном пропагандном оруђу, често наилазимо на тај мотив. Тако, на 
пример, на једној поштанској карти, на којој је групна слика Антанте и њених 

савезника с краја августа 1914, патуљасти црногорски краљ Никола, седећи на 
рамену руског цара, треби ваши из косе краља Петра.34 Српски краљ је на једној 
другој илустрованој поштанској карти прекрштен у ,,Peter-a Lausejewitsch-a " 
(,,Пешар Вашљивиh"), чија су специјалност "бомбе за краљеубице" .35 Краљ Никола 
је ,,Nikita Kessewitsch Montenegrolaus, beruchtigter Dieb ... Grunder der internationalen 
Viehdiebstahlerscentrale" (,,Никиша Сиревиh Цртюiорска ваш, йознаши крадљивац 
... оснивач Ме!)ународне ценшрале за кра!)у сшоке".36 Због тога рат има и "хиги
јенско-санитарну улогу", као оправдано средство (расне) ,,хигијене" и "дезин
фекције". Такав став део је оних схватања која су своје упориште нашла у "анти-

~ r::~-~11;!.◄nl!NilCl!.Pe#~Jчat~lil:.~WIII. 1:ц:,,;ц::r::_~t'!I. W•;$1:1:·,. r.-. ;:::::,:;:;;..::=:a;zю,:.;_;,...i.~ .. 
ш .. ,; i . ·.' 

оријентализму", антисемитизму (у 
коме се инсистира на улози Јевреја у 

ширењу одређених болести, пре 
свега сифилиса),37 антиславизму, 

~; ксенофобији, итд. 
Н У стрипу ,,Der Stanker" (,,Смрд
::i љивац"), објављеном у "Кладера
)Ј дачу" 9. августа 1914. године, Европа 

. <·, ~ i је крчма у којој за истим столом седе 
;:. }_ ,·.; i ~ А ~ представници водећих сила, сви у 
·· 7"1 \.' 1 \ \ ,! униформама, сем малог Балканца 

;

~ •.. :с• . ·. i · 1 • :i•.•. (Србина), у поцепаној и прљавој 
. 1/:•\,,., 1. ношњи. Његов најближи суседи 

•·· ,.. (Италијан, Немац и Аустријанац) 
1,н~:_ с--,' ~ држе се за носеве и протестују сваких 
·~ ... •:;;: __ _. · ·.. .. . Ј_ ;.; пет минута" даље овако заиста више 

!1 'zl .. ·. не иде!" Увреhен, Србин потеже из · ' • ·.-· -~-. · t ♦ потаје нож и забија га у леђа Аус-
'/;'\_.- ·.·Ci;:_· ' -. три1·анцу, ко1·и му на друго1· слици 
~:.~,t~ ;rt-~- • . ·. . ' 

~;.;;..,-..;"··~·:Ч..i. \"Ј·..,· -1111· -.. · '•··...,.,.si __ t.ii. , •• · ilil, .... .ш.~..-=-....::il нареl)ује "Одмах да си извукао нож!" 
У другом плану на истој слици, Рус и 
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33 "Юadderadatsch" Nr. ЗО, 26. јул 1914. године. 
34 Н. WeigeVW. Lukan/М. Peyfuss, Jeder Schuss ... ,crp. 58. 
35 Исrо, стр. 75. 
36 Исто, стр. 74. 
37 S. L. Gilman, Rasse, н.д., crp. 286,287. 
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Француз честитају један другом задовољни поступком свог штићеника. На следећој 
слици Аустријанац вуче кривца за уво и показује му крв (доказ злочина) на поду, 
док Рус гаси светло у кафани. У мраку сви потежу сабље, јер је дошло до "забуне" 
због поновљеног Аустријанчевог узвика упућеног Србину "вади нож!"38 · 

У истом броју објављена је и карикатура на којој се Аустријанац спрема да 
куглом поруши кегле од којих једна има лик српског краља, уз пратећи текст: 
"Аустрија баца куглу. Затим Немачка. И Италија?" Иза угла сцену посматрају 
Рус, Француз и Енглез, очекујући разултат.39 

II 

Почетак рата и окупираност обрачуном Немачке са својим главним не
пријатељима Француском, Великом Британијом и Русијом условили су да отровна 
оштрица пера у "Кладерадачу" на дуже буде окренута искључиво на ту страну. 
Србија је као "аустроугарски проблем" била препуштена савезницима из Беча и 
Пеште, па је за извесно време несташi и са страница овоr листа. Уосталом, ратна 
срећа није донела много разлога за слање нових увреда на ту страну, ни уз најбољу 

вољу "Кладерадачевих" сарадника. Тек почетком октобра 1915. године "српске 
теме" долазе поново на ударна места, често на насловну страну, као носеће 
илустрације броја. Преузимање иницијативе на Балканском фронту од неуспешних, 
у Србији више пута поражених аустроугарских савезника и приступање Бугарске 
табору Централних сила, нова су фаза у обради ових пропагандних тема. Као нова 
,,личност" у стари репертоар карикатура о Балкану уведена је Бугарска, пер
сонификована у лику њеног владара. 

Почетком октобра 1915. године у прегледу догађаја од 1. јула до 30. септембра 
објављена је карикатура од две слике: На првој немачки војник бљује ватру на 
краља Петра уз коментар: ,,Потом је немачки тобџија снажно заурлао на 
(његово)уво." На другој, српском краљу, коме је "испод леђа" исписано ,,Мaze
donien", прети велика песница са натписом "Bulgarien", уз објашњење: ,,Иза њега 
ће и бугарски гранични стуб (постати) претеће жив" да више "нико не доведе 
балкански лонац поново до кључања, и Марс донесе нови огрев за зиму."40 

Следеће недеље, на насловној страни се нашао идеализован портрет бу
гарског краља Фердинанда (,,лукавог лисца Фердинанда"). То је моћна, стамена, 
готово светачка појава, погледа управљеног у даљину, у беспрекорној униформи, 
украшеној ордењем, огрнута владарским хермелином. Једна рука је ослоњена на 
књигу на чијој позадини стоји исписано: ,,Уговор из Букурешта. Спомен књига." 
Фердинанд не обраћа пажњу на гротескни полуживотињски лик у позадини; иза 
лица булдога са вампирским зубима и крилима слепог миша крије се "Џон Бул", 
како нуди кесу пуну фунти, покушавајући неуспешно да подмити бугарског владара. 
Илустрација је допуњена бугарском пословицом:,, Само ћутање доводи ђавола до 
беса."41 Тако је, прикључујући се централним силама "непоткупиви"(!) Фердинанд 
одабрао "праву страну", rце се поштују дата обећања и уговори, које њени не
пријатељи газе. 

38 "Кladderadat5ch", Nr. 32, 9. август 1914. године, ,,Der Stiinker'. 
39 "Кladderradatsch", 9, август 1914, ,,Zum aufgeschobenen deutschen Bundeskegeln" 
40 Исrо, 3. октобар 1915. 
41 Исто, Nr. 41, 10. октобар 1915. 
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На сличан начин, спајањем идеализованог лика немачког генерала Ма
кензена (August von Macensen) и карикираног лика краља Пе1'ра, урађена је насловна 
страна број а од 24. октобра 1915. године, чији је ayrop Г. Брант ( G. Brandt). Висока, 
снажна војничка појава немачког гена рала држи у гвозденом стиску српског краља, 
који се немоlmо копрца покушавајуhи да дође до ваздуха. То је "Ратни плес' На 
лепом плавом Дунаву" ( сл. 4 ). ,,Кладерадач" се на тај начин придружио честиткама 
немачком генералу на успешном освајању Београда и ратном походу немачких 
трупа на изнурену Србију.42 

Бугарски краљ је за цртача 

,,Кладерадача" немилосрдни извр
шилац праведне казне над српским 

краљем на једној карикатури објав
љеној 7. новембра 1915. године. Ње
га, пресавијеног преко колена, Фер
динанд туче штапом. Краљ Петар је 
од бола испустио из руку врећу на 

којој пише "Македонија". Сам Кла
дерадач (лик из берлинског урбаног 
фолклора) претећи добацује срп
ским савезницима који посматрају 
сцену кажњавања преко зида: ,,На

зад, нећете спасти свог пријатеља. 
Тако ћете спасти сопствени живот!" 
На карикатуру се надовезује и песма 

,, Раш на Балкану! Победа за йобе
дом!" (,,Balkankrieg! Sieg auf Sieg!") 
објављена на истој страни, у којој се 

славе победе на Балкану и исмева 
план Антанте о отварању новог 
фронта у Македонији (,,Моgеп sie mit 
ihren Banden/ Jetzt bei Saloniki landen,/ 
Morderisch,/ Trйgeriscbl 1st ihr Marsch 
auf Nisch... Sieh, da stйrmen schon die 

Сл. б Scharen,/ Ungarn, Deutsche und Bulga-

ren./Вalkankrieg!/ Sieg auf Sieg! Deutscher Adle,;flieg'!").43 

Српски краљ је поново постао главна ли~шост више карикатура у "Кла
дерадачу" током новембра и децембра 1915. године. У сваком броју часописа 
објављивано је по неколико злурадих "коментара" тешког положаја у коме се 

нашла Србија. 
Позивајући се на изјаву британског министра иностраних послова лорда 

Ленсдауна (Lord Lansdowne) како је Србија препуштена својој судбини, кари
катуриста Јонсон је за број од 7. новембра урадио карикатуру претрпану раз
личитим порукама. Српски краљ умотан у стари кожух пун закрпа, са обојцима 

42 Исто, Nr. 43, 24. октобар 1915. године, ,,Кriegstanz: An der schбnen Ыauen Donau". 
43 "Kladderadatsch", Nr. 45, 7. новембар 1915, .,Am Balkan" и "Balkankrieg! Sieg aufSieg!" 
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уместо чизама и путном торбом, тужно посматра неку врсту импровизованог 
олтара, сточић са свећама и мртвачким венацем, на чијој траци је исписано: ,,Good 
Ьуе old Ьоу-Lord Landsdowne" (,,Збогом сiйаро момче - лорд Ленсдаун") и" God Ыess 
уои" (,,Бог йlе блаzословио"). Око ноге стола обмотана је лента енглеског Ордена 

подвезице са девизом "Ноппу soit qui та! у pense" (,,Срам било онога ко о шоме 
рlјаво йомисли"), док са зида бедне колибе у којој је смештена та сцена посматра 
портрет британског војника на коме су видљиви и почетни стихови познате енглеске 

војничке песме, сада претворени у поруку са циничним призвуком ,Jt 's long way to 
Тipperary" (,Дуz је йуш до Тийерерија"). Цртеж за наслов има стих једне немачке 
песме "Найушшен сам ја" (.,Verlassen Ып i' "), као и коментар: ,Духовит йријем у 
азилу за бескуliнике, Аншанйlине жршве. "44 Ова карикатура је прва у низу оних 
које се баве повлачењем краља, војске и владе из Србије пред притиском немачких, 
аустроугарских и бугарских трупа у јесен и зиму 1915. године. 

Као "посебан прилог" броја 47 за 1915. годину, је карикатура великог формата 
са насловом "Наши савременици - Пейlар I краљ Србије" - ,,Црни Пешар."45 То је 
варијација веh познатог мотива: ружни носати старац са улубљеном круном у 
војничком шињелу и исцепаном сељачком оделу и опанцима. 

У истом броју са другог цртежа слично костимиран краљ Петар (,,Пейlар 
йоследњи") телефонира руском цару: ,Драiи Николајевиliу ! Брзо ми реци како се 
најбрже долази да Кавказ?"46 

Трећа карикатура (,,Разочарања"), штампана у броју од 21. новембра, бави 
се британском политиком на Балкану. За то је послужила изјава лорда Курзона 
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44 Исто, Нр. 45, 7. новембар 1915. године, .,Verlassen Ъin i". 
45 Исто, Нр. 47, 21. новембар 1915. 
46 Исто,без наслова. 
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( Curzon ој Kedlstone firs Marqiss ој) ,,два балканска краља кој а су веома разочарала 
Енглеску" - грчки Константин и бугарски Фердинанд. Као њихова супротност 

приказани су српски и црногорски владар, просјаци којима је Британија окренула 
леђа и оставила их на цедилу, уз нешто измењену Курзонову изјаву ,Два балканска 

краља, које је Енiлеска још више разочарала" (сл. 5).47 

Последњи број за новембар донео је чак пет карикатура посвећених стању у 
Србији и Црној Гори. Насловна страна, чији је аутор А. Јонсон, поново је за 
централни мотив имала краља Петра у улози Ричарда III, који у страху, бежећи од 
војника три армије које су упале у Србију узвикује: ,,Краљевсшво за још веhу 
кљусипу неiо шшо сам ја сам!" (сл. 6)48 

Неколико страна даље избеrли 
српски краљ, коме је остала само 
круна, предлаже белгијском краљу 

Алберту такође принуђеном да на
пусти своју земљу да заједно потраже 

(јер је јефтиније) ,,једну меблирану 
собу".49 На другој карикатури бугар

ског краља немачки и аустријски 
војник спуштају ужадима низ око

миту, високу стену, до пећине у којој 

је савио гнездо орао, са rлавом срп
ског краља. Наслов "Преузимање 
орловскоi гнезда", казује да Србију, 

,,орловско гнездо", пошто буде оте

ран њен владар, преузима под своје 
балкански сусед.50На истој страни су 
објављена и два коментара у сти

ховима посвећена британској по
литици према њеним малим савез

ницима, чије су најуочљивије осо
бине прервртљивост и себичност. У 

првом куплету "Бришанац", оно што 
је јуче задесило Белгију, данас ће 

Србију, јер за њиховог господара 
Сл. 6 Британца сви морају да умру.51 У 

другој римованој поруци без наслова, објашњава се како је британска влада дуго 
и љубазно разговарала о стању у коме се нашла Србија, али ју је на крају препустила 

сопственој злој коби.52 

47 Исто, ,,Enttiiuschungen". 
48 "Юaddemdatsch", Nr. 48, 28. новембар 1915. године, ,,Peter in Noten" 
49 Исто, .,Ein Plan". 
50 Исто, ,,Die Adlerjager in SerЬien". 
51 Исто, ,,Der Brite. Frei nach Churchill", : ,,Gestern galt's den Belgiern/ Heute gilt's den Serben. / Fiir den Briten, 

ihren Herm, / Mussen alle sterben." 

52 Исто, : ,,Es berat das Kabinett/ iiber SerЬien so nett./ Doch der Serbe feufzt, ich wett' :/ .,Viel geredet und nichts 
gerett't." 
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Једна од ретких карикатура посвећена Црној Гори објављена је у истом броју 
"Кладерадача": црногорске војсковође окупљене око свог краља, нагнутог над 
картом, слушају његову јадиковку: ,,Сви, баш сви објављују лейе раш.не извешшаје 
- чак и Срби! Зашшо не и мц? Зашо шшо моји овнови у Генералшшабу - н,е умеју 
да йишуr'53 

На истој страни налази се карикатура "Наши Берлинци у Србији", на :којој 
немачки војници окупљени око заробљене српске пољске кухиње расправљају на 

берлинском дијалекту о "правој намени", тог, за њих "тајанственог предмета": 
"Момци, ово је или срйска кујна за (кување) овчије чорбе, или йокрешки йресшо 
Кара/)ор/)евиhа или йокрешн,и W. С. - йон,ашајш.е се йрисшојно!"54 Повезивање 

,,варварске хране" (,,овчије чорбе", овчетине, као "типичне балканске хране"), 
симбола врховне власти и нужника требало је да истакне "нехигијенске навике" 
једног по свему страног, дивљачног и примитивног народа који је био главни 
немачки непријатељ на Балкану. Такође да извргне порузи и његовог владара, по 
особинама једнаког својим поданицима, принуђеног да побегне из земље пред 
немачком војском. 

Повлачење преко албанских планина српске војске и државног вођства било 
је повод за још једно "појављивање" српског краља у "Кладерадачу" у 1915. години. 
На карикатури преко целе страни

це у броју 49, 5. децембра с насло
вом: ,,Божић код српског Петра", 

српски владар, праћен синовима у 
зимском беспућу, гази по снегу и 

блату (сл. 7). Њихов једини прати
лац је гавран (смрт). Изнад краље
ве главе лебди знак питања начињен 

од пахуљица снеrа, симбол његове 

неизвесне будућности. Петар пору
чује синовима: ,,Не шреба биши н.е

захвалап! За овакаву Божиhн.у ноh 
морамо да будемо захвалн.и земља
ма божиhноi анђела!" Иза те "шиф
роване поруке" аутор ( W. Krain) је 
протурио став како је и сама Божја 

Промисао стала уз бок српских не
пријатеља. Тако и сами "божићни 
анђели" потичу из Немачке, Аустро

угарске и Бугарске; док је уз Србију, 
у лику црне птице, само Смрт.55 

Библијски мотив истеривања 
из раја послужио је за једну доста i~ .. _--4.__,..._._--'-__ ..,........,..,..... 
неуобичајену карикатуру (како је 

53 Исто, ,,Beim Obersten Кriegshere1Ut der Schwartzen Berge". 
54 Исто, ,.Unsere Berliner in SerЬien". 

Сл. 7 

55 "Кladderadatsch", Nr. 49, 5. децембар 1915. године, ,.Weichnachten Ьеiш serЬischen Peter'' 
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наведено, инспирисану сликом Франца Штука), објављену у истом броју. Бугарски 
краљ Фердинанд, са светачким ореолом и огромним мачем као арханtел Михајло, 
истерује из Србије (раја!) британског "Адама" и француску "Еву".56 У ратним 
околностима с краја 1915. године такво поређење са рајем земље исцрпљене бор
бама, огромни,~ људским губицима и разаранима, у којој су владале епидемије и 
глад, која ће протеривањем две западноевропске силе и окупацијом (пре свега 
бугарском!), вратити своју пр воб ину "рајску сушгину" - доста је загонетно или је 
једноставно реч о непромишљеној и неспретној "преради" мотива преузетог са 
слике овог познатог немачког сецесионистичког сликара. На другој страни, може 

се наслутити да је карикатуриста, као и остали представници јавности у земљама 
чије су војске окупирале Србију, таквом карактеризацијом хтео да подвуче велики 
значај догађаја. 

Као последњи, макбристички опроштај од српске тематике 12. децембра 1915. 
године, појавила се Јонсонова карикатура на којој председник, сада већ непри
јатељске италијанске владе Сонино (Sidney Sonnino) над мртвачким сандуком на 
коме пише "Србија", окружен члановима своје владе и посланицима Парламента 
узвикује: ,,Живела Србија - evviva, evviva!" .57 На тај начин је још једном пребачено 
бившим у други табор пребеглим италијанским савезницима њихово лицемерје, 
имајући у виду опречну природу италијанских територијалних захтева и српских 
ратних циљева.58 У исти мах је назначено да је Србија неповратно покопана. Тим 

,,епилогом" је и завршено опширније бављење "српским темама" ,,Кладерадача" 
у Првом светском рату. 

Изложени ликовни и текстуални материјал из 1914. и 1915. године даје основу 
за неколико закључака. Очигледно је да је кориштен мали број мотива, са скученом 
симболиком. Обрада "српске тематике" ослањала се на постојеће стереотипне 
обрасце о Балкану и део је сложеног негативног шой.оса о овом простору, насталог, 

уобличеног и широко употребљаваног од 1903. и посебно у време балканских 
ратова. Карикирање лика краља Петра I и Николе I Петровића, на које су 
пројектовани стереотипни садржаји о народу и државама које су водили, ук
ључивало је, осим "уобичајеног" инструментарија употребљаваног у ратно
пропагандном разрачунавању са непријатељем и јасне расистичке конотације. 
Србија и Црна Гора и Балкан у два маха, током јулске кризе и првих месеци рата, 
затим у време слома у јесен-зиму 1915. године доспевају, специфичном обрадом 
теме, на насловне странице и у ударне рубрике и берлинског сатиричног часописа 

"Кладерадач". Број објављених илустрованих прилога сведочи о посебном месту 
које је добила Србија у немачкој ратној пропаганди - несразмерно њеној снази и 
величини. Стављењем у средиште пажње у важним тренуцима овог великог ратног 

сукоба, наглашавана је и њена "симболична улога": њен пример је требало да 
послужи као упозорење на само другим малим непријатељским државама већ и 
њиховим великим заштитницима. Такоt,е да упозори и њене балканске суседе на 

56 Исто, ,,Die VertreiЬung aus dem Paradies". 
57 Исто, Nr. 50, 12. децембар 1915. године, .,ln der italienischen Kammer- zur Rede Sonninos". 

58 W. Lukan и M.D. Peyfuss, н.д. стр. 44, говоре о ,демонској мржњи" према Италији, посебно у Аустрији, 
после њеног прикључења Италији, о чему јасно говори и разноврсни ликовни пропагандни мате

ријал. Презир према "издајЈЈичком народу" једна је од елемената противитм11јанских кар11Катура 
у "Кladderadatschu" 

MWiaн Ристовић, .,Слика нейријаmеља": Срйске iиеме ... 39 

могуће последице погрешног сврставања у рату. Такав циљ је требало да оправда 

одбацивање скрупула аутора показано у "сатиричном" обрачуну на страницама 

берлинског часописа. На садржајима каракикатура објављених на "српске теме" 
у "Кладерадачу" 1914. и 1915. године, као посебном моделу пропагандног делова
ња, могуhе је установити основне елементе и иконографске мотиве "Feindblid-a" 
Србије. 

Summary 

Milan Ristovic 

"Feindblld" - Serblsche Themen in der Berliner Satirischcn zeitschrift 
"Kladderadatsch" 

Der Aufsatz beaschaftigt sich mit der Ana\yse von Karikaturen die "SerЬische Тhemen" 
zum Gegenstand haben, verбfeпtlicht in den Jahren 1914-1915 im Ber\iner satirischen 
Zeitschrift "Кladderadatsch". Das Ьildliche Material als Element der Кriegspropaganda zeigt, 
wie das serbische ,,Feindbild" der deutschen Ofentlichkeit dargeboten wurde. Das ,,FeindЬild" 
beinhaltet Elemente von Vorurteilen iЉer den "Orient", der Balkan als auch schon friiher von 
Osteпeich-Ungarn verwandte negative Stereotype die wiihrend der Krisen von 1903, 
Aneksionskrise und Balkankriege aufkammen. 

Die Ьildlichen Elemente als auch die Textkommentare, die sich mit SerЬien in den 
Jahren 1914-1915 beschiiftigten sind extrem vereinfaht, haben einen negativen Inhalt und 
konnen als "Model" fur eine anti-Balkanismus angesehen werden. Diese negative Stereotype 
(,,FeindЬilder") iiber den Balkan und die Serben in ersten Weltkrieg werden im Zweiten 
Weltkrieg wieder aktiviert; einige Elemente werden auch wiihrend des Jugoslawische Кrise 
und Biirgekrieges sichtbar. 




