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Књи)кевно-уметнички салони у 

Београду 1830-1940. 

Апстракт: Пој,ша ю1,ижсш10-уi'\1ст11ичю-1х сало1ш у Бсограliу токоы прве 

полови11с XIX века прсдстављn олраэ политичког, економског и културног 
преображаја и:и,звапог 1юслс ос.,106аЈ)аља он турске по:-..шшщијс. Знак су 

обогаћења пруштвеног жнвотn којн ес nишс нс своди само на верске свет

ко1ш11с 11 окупљаља сродш1ю1 и ко:,.,шшја, пего ес иэдвајају друштвене групе 
заспов:111с на сличп1~;,1, често и11тслск·1уал11ю1 интсрссова1ы1:,.,1а. Институција 

сало1~а јс прснстn у Србију И'3 срспљс Европе којn је тада опо11п1ш1ла фрап

цуски културни ~юпсл. Аналшом нсло1щ11,а кљ11жсв110 уметничких салона 

може донекле ЈН\ ес с:1rлсда нр(щсс нрнблнжаnшьа Србије Европи који је 

понра,Ју;1,1свао 11а11уштаљс бnлканско-ор11јс11тал11с ччдицнјс и прсовт1l)ина

љс санрс:-.1с1шх европских схват;:111,а. 

Ос.~мостаљујући ес по 1 1сткоr,,1 XIX nска од вшпсвсковнс турске вла
дшшнс. CrG11ja ес ослобађала и туrског утицаја и доживљавала значајан 
преображај: мељали су ес нс само пrу11пвсно уређеље и систем власти не
го и целокупан юttшн жшюта. Тс промене су биле најочигледније у граду, 
у урбаној срсю1ни, која јс нос11шщ културног преображаја и водећи 
учесник у процесу свропс113,щ11је. 

Евро11ска струјаља су у 110•1стку 11роп11рала у Србију посредно, из Бој
воюшс. Срби "11рсчан11" су још током Првог српског устанка прелазили 
на ослобођену тсr1поr11ју II увслт1ко учсствоrшлн у ствараљу државе. 
Међутим, усвајаље свропсю1х o(ipa' .. ш1ia понашаља прспО'ЈНајс се тск од 
тр1щссст11х гоп1ша XIX века. Дру111твсн11 живот ес в11шс није сводио само 
на верске свсткошшс и окупљшы1 сроюшка и комшија, што јс каракте
ристично 'Ја 11атр11јархалну 'Јајс1џ11щу. него ес издвајају друштвене групе 
засноване на сличним. често интелектуалним интсrссоваљнма. У том ок
виrу стварале су ес и ш1ст11ту1~11јс које су нr,,шлс зщџпак да заповољс но
вонастале потrсбс. 

Од 1832. го1111не, 11оласксщ Јеврема Обреновића, мла!јсr брата кнеза 
Милоша, за упrавн11ка вар,111111 Бсог~хща. почела су по домовнма в111јен11јих 
људи да ес прнрсђују прнмаља по угледу на париске салоне у XVIII веку 
- ющ су ес нол1п11чаrи сrстали с књ11жсвшщнма, rазговарајуl1.и, оговара
јући и рас11rављајући, уз пrс11ставља11,с нског 11ссш1ка нли посланика. 1 Го
сподар Јсвrсм. којн јс поюпнвао ра-зумсваљс за кљигу н склоност ка "но
вачсљ11ма". 6110 јс један од прв11х који јс "дrжао отворс11у кућу". Ои "При-



58 Гощ11111ы1к ·.ш друr11тnс11у 11стор11ју I/1, 1994 

ма стршще н iociПe, u с Пуно i7реr1усреПiљивости u љубазности их дочеку
је, J1citвu 01ТiЈ11е1ю и своју децу лепа (шсi7шТiава. !Ьс2ова к/ш Л,и.:а UAta ва
сйиГПача Ди.лштрuја Тирола u љсlову iосПоЬу која јс учи евройско.лt По
нашању II ciГipa!l11,11 јез11цuлш. ( ... ) .Тсврс.м йр11лtа 'Oesrerгcic//iscl1er Beobacll/er' 
11 'Allgcmeine Zeitung', које ,ну вс11111111 сскрсiГiар Пойовск11 йрсвод11 иа 
срйски, дрЈ1сu '/loвuJte ссрбске' u и.лш бибилоiПску у којој је Коивсрстџю1ш 
лексикон ,ш пе.м..ачко.лt јс.зику, а зтТiи"11 'сочшьс,шја ЛaфollrТteua, КооПсра, 
СкоГii.а, Шилера н Прочих друZ11х ffc"11cцкux сПuсmТtеља'". 2 

По угледу на представнике вл,щајуhс породице. убрзо и J\pyrc зна
мените л1гшости уводе свој ,.,п.ан пр11r-.1шы1" опрсђсноr дана у нспсљи. То
ком тцх окупљаља читале су ес и прсrюд11лс песме и пр1111с с немачког, 

француског и италијанског јсзнка, повале су ес старс српске песме и сви
рало на клавиру, харфи и гитаrи. Причало ес о догађајш.ш из Првог и 
Другог устанка, о античкој философији и 11стор11ј11. Професор Београд
ског -л1-щсја Константан Бранковић јс говорно о знаменитим женама у 
сrзстској историји, али и о кретаљу појсюших планета. Катица Даниловић 
Боrпhсвић, унука војноЈ\С Анте Боп1hсв11hа. а жена првог ађутанта кнеза 
Александра Кара!)ор!)свиhа. нарочито јс полсла да казује разне историјске 
приче из живота великих свро11скнх п11саrџ1 које јс превела И'Ј франr(уске 
или немачке юы1жсв11ости. Говорила јс о фра1111уској жени ХVШ века и 
о љеној ушли у он;џш1љсм друштву. али и о отменој и 0Gра1овш1ој Фран
цуски1ы1 савременог доба. 

Тим салонима присуствоrз;:~о јс сав тщџш,љи учени свет: Димитрије 
Давидовић. поиечитсљ народног просвс111тсн11ја. Д1ш11тријс и Христина 
Тирол, Дубровчанин Матија Бан, юы1жсвю1к. 1џшломата и васпитач кћери 
кљеrиље Персиде Карађорi)св11h. љегова жена Маргарета Ба11, њихова 
кhи Полексија и љен муж сликар Стева Тодоров11h, Марија Милутиновиh, 
жена Симс Милутиновића Сарајл11јс и лична сскрстарн11,а Вука Караџића, 
Љубомир Нснадопић, Јосиф Пан•111h. капетан Миша Анастас11јсвиh, трго
вац и добротвор, и љегова жена, д1шлоr-.1ата Коста Магазиновић, Мина Ка
раџић, Константин Ранос, професор Лнцејf! и т1сrшт<РI синова кнеза Ми
лоша, Милева Алиt,,птиh. жена генерала Ранка Алимпића и приређивач 
његових мемоара, Милица Стојщ11шо1111ћ-Српюш,а. Лаза Люарсвиh ... 3 

Између четрдесетих и шсз11ссет11х rо11ина прошлог века, поред так

вих примања, у истом друштвеном слоју пр11ре!)1111ала су ес и женска по
села, кад су долазиле ,.,жене средње 1<улiПурс, 1<njc су и По себи, и По својим 
му;1севима у;1сtтале лей уiлсд у 2pabmtcГiiвy, u које су, !<ПО ал1бzщиозне ЈЈсене, 
й1еЈ1снле йросве!~иваљу".4 Организовала пх јс најпре Марија Милутиновић 
сваког уторка, а после и Анка Константиновић, кћи господара Јеврема. 
Требало је женама дати инструкције нс само "о васпитаљу деце, специ
јално женске, ( ... ) о гајељу I~вcha, биља, поврћа и воћа, о баштама"5 него 
их и упутити како да се понашају, да пазе на свој лични углед, да што 
више читају, посеhују позоришне прс11стане. То су били "у нску руку" 'ва-

2 
Т. ЂорЬсвиh, Србија 11()С сто rодишt, Беоrrад. 1946. 29-31. 

з 

П. Димитријещth-Стошиh, Посела у стщю~~с ficor1нщy, Бсоrrад 1965. 
4 

Исто, 69. 

Исто. 
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с~итни заводи' на којима ес говорило ? уређењу станопа и о сервирању 
сголова. за време. обедовања, ( ... ) девојке су училе да 'нсцују, клеплују, 
штрикаЈу и хскm1Ју, како ес раде гоблени и пти посни'. На овим поселима 
причало се о томе како се облачи сnст и разглс]\ани су модни албуми до
нети из Беча или из Пеште."" Међутим, такви сусрети жена су прерасли 
У журевс и не Gи могли да ес назову салонима као што су била окупљања 
код Лазе Зубуна, Глигорија Возаровиhа. Велимира Валожиhа или Гаврила 
Витковиhа. 

Лаза Зубун, секретар Совјета 1835, члан Српског ученог друштва и 
Друштва српске словесности, ]\ва пута нспсљно, четвртком и недељом по
подне, од три до седам, примао јс госте у својој куhи у Босанској улици 
(данашљ~ Улица ,щмпрала Гепрата). Његов 11ом био је клуб уставобрани
теља, КОЈИ су ес ту рсдоnно виђали и rасправљали о важним страначким 
и 1\р~авним питаљима. Говорило ес о економији, о културној изградљи 
СрбИЈС, о слаљу на школоваље у иностранство, о потреби да се законом 
обезбеди основна писменост за женску децу.' 

_ Код ~лигорија Воз3ров11ћа, првог српског издавача, ,,скуГi.rьали су се 
cpucкu ШllflCЛe!t'Iliyaлцu да би и.з Гi01te1t·oz броја сГГiраних 1швина видели и 
~у~и rшlfa ес дешава у ЕвроГiи".f. ,,Воаарови!~ је имао ду!tшt 1ta Варош-ка
uи;и, а и.за _дyli:!_llП били су .му cllfшt, .маZтџт юы12а и радuо,шца. ЈЬеiов 
ду!~ан био ;е сшецllшГПе београдске шtГПелlliе1щI1је, тако да је личtю на 
1tею1 клуб u~t~ юыu1ссв1щ сал01t. Кпа и 'оџаклија' (соба с ка.мшюм) Лазе 
Зубуна, 1 к_о10; су ес Гillcцu скупљали на ,щфу, ГПако је ll Возарови!tев дyhm-t 
6110 сасmа1ал111111Тiе й11с'!.!;а щ:!)у ,·ој11лtа јс Прву реч вод110 Сшш Сарајл11ја 
(. . .) . .Тоак_ш, By111!t Је 111ако!)е rшapaliao zociia-Capu 11 zазда-Глиищ јер је 
У 1::ихово1 ку!ш u 1.::_uховолt Просве/1.еttолt друшГГiву нала.зио европску кујну, 
заис~дњачк!.!_ Ј1сивош1ш стил и Пшlfол1шtу нарави која је била peillкocm у 
Естраду шридесе11111х zoдmta Х/Х века, јер је 011 још сасв11м био t7iypcкa 
варош. Bcli 1832. zoд11!le у Возаров11/1евоеt ду/1аr1у зачела се мuсао о осни
вању 1/ародне библrюГПске, од,юс,ю ЧшllалишГГiа. 119 

Велимир _Валожиh, такође издавач, иш1чс Чех који ес с временом по
србио, дошао ЈС у Београд 1850. године. Штампао јс уџбенике, брошуре, 
пре.воне ~ранцускс и ,немачке б~лстрпстнкс, _географске карте, а у по(1ет
ку ~с 1'РЖс10 И агсн_ЦЈ~IЈУ за пrопаЈу страних новина. ,.И њег.ов 'ду/ши', та
коЬе ,ш Варош-ктш1u, био ;с сiПецшиtТtс шtiПелuiе1щије u Писаца. ( ... ) Вс
, 
Д.Ј.Поnовиh, Б~о,·р1щ к1ю·Ј neкone, Бс()[·rад 1964, 463. 

7 

8 
Л. Д11митrијсвиh-СтоншЬ, 11ав. дело, 49-52, 

Беоr·р~щ, Бео~·rад 1940, 12. 

tvf. Јоnанови!1-Стојнмнровиh, С11.11у·~·етс ста1ю1· Београда. Бсоrрнд 1971, 350: Гп 1н·орије Возаровић 
Је _као. велики поштовалщ\ Дос~1:е1а Обрано1щ!н1. скул.љао његове књиге. rн1сма и слике, изд<ю 
њеrов,1 целокупш1.,дсла. ДоситеЈ ЈС био сахрnљ~11 уз стару м1про11от1јску нркву, т1 "кnд је зидана 
н~ва, даr1щЈ~ња С1~орна црква, Boзapoвrrl1 ЈС 11обс:~ж!ю отоворио Доситејев rроб, пажљиво 
11 • купиt? _ко~r.и и све 10 сместио у нов ков•rсж11li,_У KnJlf Је сташю у бо1щ пуно,1 уља једно писмено 
У коме ЈС с1щало ово; Мили роде и лотnмство. ршљам тн да ова цслуља v овом стаклету стоји 
У "'данду~r усред к?ст11,1у блаженоrючнвшсг ссрпскnr Лrrах,1рз11са Доситеја ббrадоrщhа (.7 .. ). Када 
ЈС . осн ICJ r1.o трtЉи 11ут бно сахрш1,1~вш1. према rpnбy !Зука Карщш!,а, исr1rсд Саборне цркве 
( ... ) 11.~Ьена ЈС ~ва f3тарон1;ћева б.елстка и Јl.оснтсјсш~ остаци су по њој идентификовани. ( ... ) 
Али !с~1!а кот т1щ Дос11тс1сва ННЈС шнrrс бш1н ш1 месту! ( ... ) nозаровнl1 Је У'Јео једш, .,члан" од 
р:оси ГСЈсrюr к_ажи11рста, оковао гн у злат{) и стшщ{) га као драrн камен на своју бурмутицу, кој.а 
_1е, no њсrо1юЈ жељ11, с њим сахраљена," Исто, 350-351. 

ј 
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ли.мир ВалоЈ1си!~ је био ПријаГйс.љ с ПроtТtо.м, МаГПијо~н. 1 Јенадови!tем, 
Ђуро.м Јаюии!tе.м и друiилt велшса1щАш, који су 1tавра/шлu t< ње.му и с ко-
. д - ,,io 
Jlf.,Н{l се чак ll OllllCllGПO. 

У куhи Гаврпла Битковпhа, п1мнnзијскоr професора,!' њеrо!:'е жен~ 
Лујзе не само ,1џ1 су ес читала помаћа и стрnна нела "1mучио2 u у.меиl!шчкоz 
карактера" него су ес IЗОЈЏIЛС и "Ј1сuве и ваiТtреие дискусије о саврелtеиим 
йолиiПички.л-1. докrТtрщт.лtа 1ювощ11<лоi социјали.з.ма у ЕвроПи",н говорило 
се о феминизму, Бакуњину и руском ш1хплизму, истицао ес западносnроп
ски либерализам, свпралс су ес француске шансоне и руске романсе. )!о
люили су Сnетозар Марковпh, његов старији брат Јеврем и Сава Гру;иh 
- обојица официри и пошппчари, песник Милан Ку;ущшh Абердар, про
фесори универзитета Гига Гершић и Јоnан Ђаја, књижевник Милован 
Глишић и новирани Ђура Љочић и Пера Тодоровпh, пош1тича[;И _Раша 
Милошевић и Коста Таушановиh. а навраћао ЈС и Лаза Пачу, КОЈИ Је ка
сније постао министар финансија. Чести гости су биле и сестре Милица 
и Анка Нинковић, прuс сш~нјалисткнљс. које су због своје политичке про
rрссиnности морале да напусте Русију, гдс су биле на студијама, па су на
ставиле школоваље у Швај1џ1рској. Драга Љочић и Мари,1а Зиболд, прве 
жене лекари у Србији, Илка Мщжо,шћ, жена Јеврема Марковића. Та 

окупљаља су престали е хапшсљсм Лујзе и Гаје Витков11hн _и Илкс Мар
ковић због покушаја атентата ~ш краља Милана у Саборно; цркви, у ок
тобру 1882. rодине.l2 

ДруrшЋво за cpiicюt језик u юы111сешшст, деt((!А-16ар 1920. Zодtше 

ЈО 

Исто, 351-352. 
Ј1 

П. Дю,111тр11јсш1ћ-СтошиЬ. наn. дслn, 78. 
12 
Иtтn, 7R-84. 

Прилози из ИCTptlЖIIШIJЫI 61 

Жене у Србији су почетком XIX века исто колико и мушкарци 
учествовале у друштвеном животу. Међутим, како су контакте са Европом 
почели да остварују уrлавном 0•1сви баnсhи се трговином и синови слати 
на школоваље, убрзо су настали неравноправни односи. Бројним странци
ма је током посете Бсоrрапу шщало у очи о~сустnо жена на улици, а о 
том подређеном положају оставио јс сведочење из 1855-1856. године Роман 
Зморски. ,,O!le се, uсГПшю, не склањају Пред ZocГПuAta, седају заједно за clllo 
и усрдио uyi)e 'iосГйе. Meb;l/liu,11, йоГййуио одсусГйво образовтьа, слшсла за 
друштво, слободе у йmtmumьy 11 iовору чшtе ux нссйособ,ш.м. да дуЈ1се ocllla
нy у друшГПву с мушкарци.лш. Тако, било lдс да ес с1<.уйс, оба Пола се lТiруде 
да се сваки Посебно .-забавља, u11По очсвtu)110 uc .мо.11сс дойринсПiи да се међу 
њu.лш развије вс!~а друииПвс!lости. i:. Алн уочи Првог светског рата жене су 
поново почеле да учествују у јавном жпвmу. Пред Балканске ратове Србија 
је имала дтщссст и једну жену лсю1rа, до 1918. четрдесет и четири, а знатан 
б . б w роЈ се авио сликаrством и юыtжсвним радом. 

У "Друштву за српски јс-зIIк и књIIжсвност", основаном 1910, било 
је ангажовано поста жена, углавном студенткиља и гимназијских профе
сора. Чланови Друштва су свакоr десетог у месецу, од 6 до 8 сати, 
одржавали седнице у просторијама Српскоr семинара (мада су били не
зависни од факултета). Ти састанци су вии1с личили на дебатне клубове 
у којима јс главну реч nод~ю Павле ПоповIIh. Нски чланови Друштва, 
углавном мушкарцп, мада и тpII. чстIIри жене, међу којима су биле Иси
дора Секулић и Јелена ЋopoвIIh, долюилп су код професора Веселина 
Чајкановића у посете, на всчсрс. 15 

Иначе, Исидора Сскулпh јс примала у својој куhи четвртком после 
подне; ,,комуиикmПивпа у к1ыu1сстш.лt и йрuват1ш.л1, односи.ма, ( ... ) била је 
у животу Повучена и у раду д11скре1Тi!lа. ( .. .) Љеи11 'ioclТiu су, скоро 
искључиво, били Писци u чшТlаоци. ( ... ) Да би .л1ирно радила, за.лtолила је 
йријтТ!еље да јој долазе иа рааzовор у одреЬе1t11 даи йойодие. Пиз 'iодш,а, 
zllo йойодпе је био чemвplllm<. 1 ' 16 -

Код Јелене Сксрлић-Ћоровпh, 17 долюило ес уторком. ,,Ље,111 у,Т!ор
ruщи LY бuлu Прис,ш и йријаГП,ш cactТ!mщu 1и, који.лtа је највшие било речи 
о књuЈкев1шс1Т!u. ]Ја њu.ма су ес .лtоlли срести Боiдтt u Јlавле Пойовиh, 
(Миодраi) Ибровац, Исидора Сскули/1., слш,,.-ари, llec1mцu u есејисГПи, који 
су уЈ1сu<юлu у доброј 1со1tвср:зmџ1ји. !Ьи.ма је (Пај .мпли caлmt био отвореи 
ПријаГПсл>СКll, јер јс Јслспп Сксрли!~-Ћорови/1, и~нала вел1!l<.U с.мисао за йри
јтllељство u дар да йријатсљсiТi.во т)рЈ1сu, йошiПо је била otllвope1ta, 
искрена u мушки одваЈ1с1m да кm1сс своје Ј<ЈntiПичке судове, али је умела и 
велш<.одушио да охрабри, Посаветује u у.здиi!lе саiоворпика. Увек надах-

" 
14 

Ј5 

Јб 

17 

Р. Зморски, На Сшщ и Драn11, у; Београд у Х!Х веку из дела стршщх писnца, Беоrрnд 1967, 20. 

3. Маривковиh, М. Филиnов11h, Бсоrр11ђашш са стщщх фотогр:нfнrја 1860-1914, из збирке Музеја 
града Београда, Београд i98б, 7-10. 

Из разговора са породицом I3еселипа Чнјканов11Јн1. 

М. Кашанин, Сусрст11 11 писма, Пови Сад 1974, 36-37. 

Ј. ЋоровиЬ, жст1 Пладю.шра Ћорnв11!·1а н tcc..7pa .k~вана Сксрлнf,а, .. у младосйitt је врло м1ю'lо 
йреводила за Дпещш лист, у ко;,u: је рпО1ю ње11 6ртТr, а После јс Im1ю•т1Тiо била везана за 'Мисао· 
(Смиљу Ђаковиh и щ>уl око IТrol •ш,·о/111са), йрt'.мrЈа је остала у ве:ю,\fа са 'С'рйски.м юы1.Ј1сеаIшм 
lласпиком'." (М. Јова11ов11h-Стој11миrов11!1, т~в. дело, 448.) 
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uyllla безiртшчно.м доброiТiо.м, оиа је расйолаZала Психолошких mтсiиом. 
" - б . - "" .т крашко, ила 1е лнчносш. 

Јелисавета Марковић,19 имала јс један дан "кад је окуйљала људе и 
11сеие од Пера и од књиiе, тако дп су то били йреiПеЈ1ою лшТiера_р1ш ::..а
сi7Ј.тщи. Долазили су Боiдан Пойови/~, СиЈна Ппндуровиlt, Ксенща Аша
насијевиh, йесишсшьа Дтшца Маркови!~, к1ыо1севmща Јелс!lа ДимиiТiрије
виft ... То је уzлатю,11 ze1tepaц11ja Милана Paкulta, Милтш Грола, Јована_ 
Скерлића. Пре Дpyzoi светско, ртТiа састшщи су се одржавали свако~ 
уторка, а йосле рата свако, йрвоz уmо1жа у А1есецу. Обично је йрисусtТiво
вало П.elii до дecelll iociТtujy. Долазиле су и uастав,шце iu.л-utaauje, диску
iТiовало се о iТiеку!ш.л-t теЈнаЈ1ш, друшlllвеио.л-t и кулГПуриом Ј1сивойi.у. 
Слу11сили су се слаiТiко u кафа, а После Првоi свеiПскоi paiТta, чај, уз 

- - - "20 
нешшо слано н uеку uосласшtщу . 

Иванка Иваниh,21 другарица Растка Петровића, nративши се после 
Првог светског рата 1919. из Парюа, примала је у својој кући на Те
разијама, обично пред по11не или ПрСЈ\всчс. Растко Петровић ЈС био цен
трална личност, а круг ес убрзо прошнро и на нске београдске умет
нике: Марка Ристића, Сиба Миличића, Тошу Манојловића, Агу Мо
крањца, Сnстковског, Кракопа. 22 "Те вечери lllaлto личиле су (сал10 ра~ 
зуме се, ,, toute proportion gardce ") "" o!le чуве!lе, 11сtТiоријске сало ие йа
риске, некада. "23 

Смиља Ђакоnиh јс окупљала око себе саrадникс часописа "Мисао".24 

"Оиа је била једна шtiПересанГПна бсо2радс,са Ј1сена, врло активна и 
к:омуиикаГПивиа, која је лселела да сарад,ищи часойиса који доносе 
рукописе Постану и йријтТtељи часописа. Тадашњи iлaвml уредник, 
Велимир Живојшювић Масука, 1шје u.мао м1toio шtПlсресовтьа за lllaквa 
окуйл:,тьа, и ои је врло реiПко, caAto и.зузеiПио, ПрисусtТtвовао. 

Центар тог друштва био јс прво у просторијама часописа "Мисао", 
у Пасажу између Кнез Михаилове улице и Обилиhсвоr венца. Доцније, 
када је требало напустити то место, све јс пресељено у стан Смиље 
Ђаковић. У једној соби је била рсдаК!\ија, у другој салон rде јс примала. 

18 
Исто. 

19 
Ј. Марковиh - nroфecop у ll жс11ској п1мш:1·;11ј11. ю1,11жсв~щ 11рс1юд11.1а11 с фрннупскоr, снrлескоr, 
норвешког и латинско!'. 

20 

21 

22 

Из разговора са проф. Божидаром Марко1щЬем, сином Јелr1савсте М;:~рковиh. 

За време Првоr светскоr рата студ11рала мсд1щнну у Пс1ризу, 1111је за13р111ила, али је после са 
мајком имала зубну ордишщнју ва Теразијама: удала ес за Станислава Кракова; рођака Делфе 
Иванић, која је била јсд«н од ос1шва•1а и сарндника скоро с1тх женских и хуманитарних покрета 
у Србији крщем XIX и поло1ш1юм ХХ века. 

А. Дероко, Ма11гу11лу~џ1 око Ка.т~смсгдана, Београд 1987, 277-278. 
23 
А. Дероко. А ондак јс лстијо јсроплап 1шд Бсо~·радо:t1, Београд 1984. 196. 

24 
Часопис "Мисао" се појавио· 1. новембра 1919. rо;щ11с. основала п1 јс група ннтс:1сктуащща који 
су добијали средства од пријатеља заннтсрссавщ111х за књ11жсв1юст. ,.К011це/11ј,11Ја 'Ш(~Гiиса била 
је дocilla и111рока укљу•tујуlнt свесйiра1111је Пр11!н·ње сюю.чско"i 11 1/олщ/111•1ког жuво11tа, пауке и 
йривреде умет11~сти II фuло.-юtfтје. Међу юы1жсв1111.~t радов11.щ1, •юсоПис "Мисао" је пајвише 
и 11а1Ж1ю'ље пе"iовао лирику II њом се, з11Пi,а1ю, u оr)рсђщщо његон Гiрат1 ,,.·,ы1жещщ карактер." 
(Б. Новакоrтh. Кљ11жсшпt жшют у ficoi-pa}Џ' o:t прноr до дру,-оr свстскоr' рата (1914-1941) у: 
Историја Бсоrрада 111, Београд 1 {Ј74, 339) 
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Долазило ес јсЈ\НОМ недељно, суботом у пст сати, и остајало отнрилике 
до сс1џ1м, пола осам. Било јс обаве-зно и послужење: кпфа или ~1нј, а увек 
је био и нски куповн11 колачнh. Смиља Ђаковић није месила. она није била 
домаћица. Дешавало ес и да други 11онссу нешто за јело, на прнмер 
Грубсровс кифле с Варош каф11јс из Поп Лукине улице, било је понекад 
и сецкане пршуте. 

"У Прво вре.ме дола.зили су спрпд1шцu часописа ко/и су билu и йри
јаПiељи СА1uљс 'Бакови/~. Сtl!ал,ю друшiТiво су чшшлu Исидора Секулић, 
Јелица Ћорови!t, Ст.еван lm<oвљeвuli, Беба Ћоровиl~ (биолоi и ботшшчар, 
кас1шје Професор ут1вер.зт7iеtТiа), Muлall Јању111ев11/i (т,жењер), Милан 
'Бокови/~, док су 1teшr7io рсЬе долп:зuлu Десанка Мш(сu.мови/i, Раша Плао
ви!t, Ол,а Koca!loвult уд111Тiа Пойови!, (Професор zшmа.шје) ... Друштво је 
било врло зшш.мљиво, ~ножда Пре свег.а абоi Пiо2а шtТtо је Исидора Се
кулиlt, која шт•tе ,шје волела ~н,ш?.п r1a Прuча у OfIOЛt друштву водила 
iлавну реч. TeAte су биле увек к1ыt,щстtс. Рааiоворало ес о разни.м йисци
ма, у2лавнолt саврс.мс1u1.м, ретко u.з класике, о 11дјиовијилt збuвшыt.лш, о 
објављивању Појсдшшх 1аы12а u радова у часоПuсnма. Милаиа Ја
њушсви/iа, који јс био одлuчmL ПриПовсдач, Исидора Секули/~ је Подста
кла да објави своје ПрuПовсiПке Он јс као један од 1300 каплара Прошао 
кроа раПi апПалсују/цt врло кщюk·lllс1шсrТ!uчнс u rmtYiepecamТlнe ствари, 
йрвс,tсll!веио као човек који вшис види СЈ1tс1шю ucZo Пiраlич,ю, iПако да 
њег.ове Приче !llt(.:y .за.морале. 

С.миља 'Баковић 1mje nмала 1ц11,;акве школе, са.мо јс била начитпна. 
]!ије била ПреГПс,щио.з,т, а врло бистџа u духовиiТtа, 1шје била лейа, али 
људи су се йpujazllнo осс!шли с њолt. "·-~ 

Било јс и других куhа у којима се састајао свет који ес бавио кул
туром, науком и потппком. Ко11 Османа Хщ111ћа"' долюили су Станоје 
Станојевић, Мrшутин Миланковић. др Лаза Костић. Јован Дучић, Иво Ан-
11рић, који јс нарочито полсо 11а чује С\осански говор госпо!)с Хаџић (она 
јс ocr-.-ro колено од Мехмед-паше Соколоrшhа).27 

Код Јована Јовановиhа Пнжона2.f: пр11јатсљ11 су дол:пили нн ручак 
спакоr уторка, па су та своја rсновна в1фаља из шале :звали "Пижонов 
фторник'', по угледу на нfЈ.ан пrш1-1шьа" К()ји су држале жене. ,Jla Пiе 
ручкове слю ес били ,швшслu, да с..1ю ux слшtТiрали као неtшТtо Пoill.Пyuo 
йриродно, Проlllсстовали с.мо ,~·т) ux По 1,е,со"н случају не би било tt 
!Тtрш1сили да 1ш.м се надок11-аИс илu Плmlle. После ручка uшлu смо у Јова-
1юв11/iеву собу за рад. Ту cAto й11ли кофу и ос111ајали до три, а йоиекад и 
до четири cmlla После йодuс. Разговарали бuслtо о свечсАt)7, oioвapaлrt смо 
свакоiа и критиковали све. ( ... ) Кад би ко од друштва одсус1Тiвовао, оnда 
се у уторак о њему Zоворило (11.арпв!fо с Гiyllo ГПсрсiТiа ,ш љеlов рачун), 
а йосле ручка Писала би лtу се кпрtТtа. Карте је Писао обично са"н. Јова
иови!t, а остали би их uли салю ПоГiiПисали илu би додали йоllеку caJ1cemy 

25 

Из ра:зговорџ са Мf1ланом Ћокот1l1см. 
2h 

27 

Начелник М111111(..1аrства у11угrа11ны1х дс:1а, студнр1ю 11ращ1 у З<1грс6у и Бс,~у. бавио се превођељем, 
говорио арщ1ски. rурски, енглески и Фrаrщускн, снр;фнвао у мноrнм књ11жс111шм листовима. 

Из разговора са оперском псва111щом Gнхр11јо.,-1 ЈЈури-Хщr11h, !1срком Ос~1а11а Хаџића. 
28 
П. Јоџшю1:111h - послщ111к на страни, поm1'п1•rар, осн11щ1 1 1 Зсмљорад1ш 1 1кс странке, преводилаt~. 
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љуба.зносiТi у cllluлy 01toia шuю ес о руч1-су iоворило."29 Најчешћи гости 
су били професори универзитета Богдан и Папле По~юnић, посланик на 
страни Ђорђе Ђурић, професор дипломатске историје Гргур Јакшић и 
професор етнологије Тихомир Ђорђевић. 

Ради потпунијег увида у културни живот Београда, који је био у сфе
ри приватног, требало би рећи нешто и о кућним "музицирањима" :_:,Mc_f!y 
Правим йосебиiПосiТiuлtа :нсивоi .музичкоi Ј1снвоiТiа Бсоiрпда iТiридесших ~о
дина били су йривтТt1ш Позиви на .музицирање. Музицирања су йочшьала 
око шес1шесtТt часова u .завршавала се, ако су бивала успелија, Пред йоноh. 
Јiајчувеиија ( .. .) била су 01ta која је у Сарајевској улици, у велике _две со_бе 
везане шйтtскuм зuдо.м, йриреЬивала iосйоЬа Ру11са Вшшвср, ма11;а Сша-
1шслава Винавера. Ружа В111,авер, Професор клавира у Музичкој 111кол11 
Clllm-tкoвuft, свирала је бесйрскорно. ,.Јо 

Кућне концерте приређивали су и чланови rюрод1ще Настасијевић: 
Момчило Мома, професор и песник; Светомир Сема, композит<_>р и архитек
та; и Славољуб Суне, професор, латинац и књижевник. Мома ЈС свирао пи
коло флауту, Сема виолу, а Суне тшолон 1 1сло. ,, Члтюви. оркес1Тtра били су 
111акоЬе Вшшвер (клавир) 11 Пср1111m М11л11!t, слuкар (флау,Тtа) ( ... ) Об11ч110 
су извођеиа ра.зна дuвeprТtu.мc1trТta, све до Моцартових квартегпа и Баха. •~

31 

Композитор Станојло Рајичић јс одлазио на та послеподневна прим~љ? КОЈ? 
су се оnржавала код Настаснјсrшhсвнх сваке недеље. ,,Од С(ШХ iOCllll~JY fl{ч
више ми је ocilюo у Па.м/iељу један њихов колсlа, Професор iеоlрафще, ко1и 
је одлично u.л-шiПирао ра.зне лич1юстu u био врло духовшТt. 1 Ја зидови.ма с.у 
се 11алаз11ле Живорадове слш,е ( ... ). Живорад (најстарији брат, акадсмсю, сли
кар, један од оснипача групе Зограф) је био и 111со1юй11сац, 111ако да су зи~ови 
били укртuе,ш u икоuама, а u ПорtТtрсiПnма члтюва Породице ( ... ). с;_иеци
јалиој аtТi.мосферu дойрШЮС//Лll су II llf)!IC)llllllll yл1ell/ll!Щll f!aЗ!lllX с1111;,rка. 
Време је Пролазило у лtу.зициртьу, дискусllја.Л-tа, веселолt 1юсtюлоЈ1се1-ьу. 

Миховил Логар 1 композитор, такође помиње озбиљна музициrаља У, 
београдским куhама. ,,Наводила се класuчна u ролtанiПич,ш "иузика. Mr:1 
'Трио за виолш-tу, виолу и виолончело' Први йyili. је и.зведеи у куlш Милоја 
Милојевића (др Милан Фо11111!t, виолшщ др Боzи/1 К11ежев11!,, виола и др 
Александар Ђаја, в11оло11чело ). Јед,юм са,и свирао до зоре са др Дy111a1t?_At 
ПуiПииком, чувеии.м адвоктТtо.м, одлuч1шN. т1олшшстолt (. .. ). Били су шо 
йас1101111ршш умет11111џ1, в11р111уоа11. Коли701tовао сал, и за флауту ..:.'Р,:!Фе
сора Сшш111е Сmшишви/,а ( ... ). МсЬу ал1m11е1юшл1 zудачкш, квар111е11111.ма 
6110 је ПозитТt онај у куlш йрофесора Љуб11111е Вулови!tа. П1юфесор11 Бео
zрадскоz уииверз11111ета удруживал11 су се у а11сал1бле од ко111х ће, кас1ш1е, 
бшТiи саставље11 оркестар 'Collegium musicum '. "33 

29 
Т. Ђорђевић, .,Пижоuоп фтор1111к"', Српски књижевни гласник, кљ. 6, мnј-авrуст 1940. 

зо 

31 

32 

М. Витезовић, Запис о ралопор11ма с щюфссо1нtма Ратком Д1ш1п1111јс1шhсм, у: Београд У 
сеhањима 1930-1941, Бещ·рад 1983, 48-49. 

В. Живановић, Од щщщ1ског пщыщ•rста до "Хс:шкт1а" у "МоскR11", у Бсоrад у сећањима 
1930-1941, 134. 

С. Раји•шh, Из музичко~· спста, Лстоnнс Мат1щс сrпскс. књ. 423. св. б. јун 1 ()79, 1 Ioвr1 Сnд, 1151. 
33 
М. Лorar, Моје прпе rод1шс у Бсог1шду међу 11едссст да.ыtх. у: Београд у ccl1a11,11мn 1919-1929, 
Београд 1%0, Н9. 
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Идеја о осниваљу Collcgiшn mнsicшn-a. 1925. ,,у циљу да 11ezyje ,музик~ 
ка.мерно2 iПийа и да васйшТtава .му.1uчю1 ул:ус уииверзшТtе/llске омладине", 
настала је током приватних муз1-щиrшьа Милоја Милојевића и неколицине 
професора универзитета и интелсктуатща ТаЈ\аtшьег Бсогра11а, углавном му
зичара аматера. Са отnnrањсм Коларчевог наро,п;ног унпnсрзитета, редовно 
су ес 011ржа1шли концерти Collcgiшn пшsiсшn-а четвртком у шест сати.35 

Вечери код а11воката Душана Путника су оставиле упечатљив утисак 
на музиколога Петра Бинrулца док јс био у Београду измс!)у 1926. и 1930. 
године. ,Др Пуm,ш,с, адво,сmТi ю Па.юве, доито је у Бсо'iрад йосле 
окуйације, 1918. zод1111с. Ж11вео јс 1ta l!силшру, био је боzат човек. Не 
celtaм се више да ли су ти скупови код љеiа били једно"и. .месечllо uлu 
чеш/iе - сваке !lедеље, да ли ою дола.зuлu По По.зuву илu је то био одређен 
дан, Па кtшо ко наиЬе, ЈЬсiова Ј1сшш u /1.ept<a су увек йрисусiПвовале. 
Почшьало је око шест сати, 01tда бисАtо вечерали, Па бис.мо свирали, а 
кад су људи билu у.мор1ш, ра.зuла.зилu с"но се ртшје. Ја са.м свирао клавир. 
И.мао сам llly сйособ!lосГП да свира"н с лuс1Тtа, iПm<o да салt увек био 
добродошао. Било је лuto2o 1<:лат1рuсtТtю1љп, Професора .му.зике, али 1ы1.л1.а 
је увек !Тtребало йо две lllpu недеље да науче ttotТte, а за iПо време друшiПво 
је вeli моiло да се caciТiane. Виолончело је свирала iосйођа 13ер.,~ш,ювиh, 
J1ce1ta једноi бапкарско2 чшюв1ш1ш, док су се виолшшс1Тiu лtењали. 

И онда, једне суб01Тtе - то је било Последљи йуiП Пред мој одлазак 
у Мила1tо - сас111ал11 слю се код лmЬарс,шz щ,басадора фо1t Алта. 011 је 
свирао друiу вtюлtшу, а Прву 11cc1ta .л1ађарсл.·оi војио2 u.заслатtш<а, фина, 
јако лепа, млада 11се1ш. Вечералu с.лю, свирали йо .мало, Прошло је један 
саiП После По1ю!ш, йа два сата u о!lда, кад су ве!~ айсолуtТtно свu :желели 
да 11ду ку!ш, йосеб1tо о,ш ,соји су дойраmили тај свет II нису св11рали, 
паједаийу1Тt се се1Тtис.л10 вuoлulicкc со;щfПе од Франка. То је једиа вирiиуоз
тш ствар која ne моЈ1се да се свира iПс1< ГПако ... Како салt ја уЈ1сuвао ... како 
је tl/o било дивно! Тоје бuло тако с.јајна, да -сам ја, После, у .Лiилаиу, 2.де 
је била Скала, с врсл,tе1tп ,ш врелrе .за11сал110 шtТiо са"н. на дшfломаiliско.м 
.месту, а не у Беоiраду, шrllo uс~на.л1. ону собу, кmtmТtсГП. - клавир, две 
вtюлшtе, виолу u виолоuчело, Па да свира"н сваке суботе т; музику. За 
мене је то било, ne моiу да 1шЬслt йобар иара.з ... сеирсњс. "~-' 

*** 
Институција салона јс у Србију пренета из средље Европе, која је 

:гада с великом страшhу опонашала француски културни модел. Захваљу
Јући учесталим контактима с европским земљама, у Србији ес још триде
сетих година XIX века раскидало с оријенталном прошлошhу и окретало 
ка западним суседима. Ђаrщ су слати на школоnшье, а трrоnци су поред 
материјалних добара доносили и нове обичаје. Међутим, најзначајнију те
ковину тог културног преображаја свакако представља настанак интелек
туалне елите способне не само ,rџ1 прати саnрсмсна научна, уметничка и 
политичка струјаља. него и да у љнма учествује . .,Више ueio у било ком 

34 

М. llукдраrовиh, Музw1к11 ж1шот Београда т11х rод111ш, у: Бсоrrад у ссl,ањима 1930-1941, 77. 
35 

М. Витезовић, нав. дело, 49. 
Зб 

Из разговора са Петром Бинrулцем. 
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друiом, Бсоiрад се у то доба развио у 111tПiелеюТiуалном йоiледу. У 11ек11м 
научним обласПi11ма дociii112нyiii је н11во кој11 је одiоворио светском; у дру
iим су развијене најбоље 1шц11оналне Пiрад1zц11је. Пре1шд у раду, изазва" 
друiим свеzТiскил, ртТiолt, илшо је раа,11сре вел11ке катастрофе. И1иТiелек
zТiуално, а йосебно 11аучно !lаслеЬе, које је йреос1Тiало из тоzа раздобља, 
• , - - - ,,37 JOlll llll]e ,ш ироучеио, а камол11 у цел111111 11реу.зе111O. · 

Тiјапа Coiak-AпtiC 

Sшшпаrу 

LПEIIARY AND А!IТЈSТ/С SЛLONS IN 8ELGIIЛDE 

1830 - 1940 

1l1e introdt1ction о!' Нtcrary and artistic gatl1crings - salons - in Bclgradc during 
the !'irst halt' о!' t11e XIX ccntury ћаd bcen а conscqocncc of tћс cconomic ШЈd coltllral 
trШJsformation rcsolting from tћс libcration о!' Tшkisћ domination wћiсћ ћаd lastcd 
nearly five centt1rics. Social Шс, wћiсћ ћаd Ьссп ncarly noncxistcпt prcvioosly, startcd 
to devclop, mostly according to modcls broog!Jt from Ccntral Ellropean cotшtrics. 
Howcver, thesc social gat!Jcriпgs wcrc based mainly on similar, primarily iпtclectual 
intcrcsts. 1l1e aнthor dcscriЬcs various kinds of social gatћerings wћich wcrc нsed 
not only as entcrtaining oncs, discнssiпg variot1s lil.crary trcnds, art, ШЈd music, but 
also as а possibility to trcat many otl1cr topical political and cconomic proЫcms ШЈd 
events affccting daily Ше too. ·љс ScrblШJ socicty, in its qucst to bccome again а 
part of Et1ropc, tricd its t1tmost to catclJ ор ancl to dcvclop а new intclcctual elite 
аЫе not only to t'ollow, but to participatc activcly in modcrn litcrary, artistic ШЈd 
scicntific trcnds. 

37 
Р. Сщ,1арџ11Ь. Наука у fieorpi1:iy (1.9IX"19.Jl). у: Истоrнја f;corr,iдa Ш, 335. 
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Kociua Ншсолиh УДК: З 16.343.63(497.Ј ),,1921/1931" 

Радници у граt,анском друштву 
Краљевине СХС/Југославије 

(1921-1931) 

АПсtТiраюТt: Аутоr се у спом прилогу бави положајем р:щшш1тва као слоја 
у нnстајшьу у првт,1 десетлећу жнвота прве југословенске државе. Разма·1ра 
проблс:,.1 утврђившы1 љегове бројности, ж1шот1111х услова, радничког зако
нодавства. односа висине ш1п111щн са о~нша у нругим секторима привреде, 

државпџ ннтсрвс1щ11јс у рсrулисш1,у оmюса из:~.н.~Dу р:1дшшп1н1 и капитала, 
бtши ес проблемима политичког опрсп,·љеља рnдништва. 

1 СТРУКТУРА РАДНИШТВА 

, Одговор_ на 1штшьс о структурп ра1Џ11ш1тва мора да садржи покушај 
обЈсктшшзацrчс састаrза nктннноr становн11штва Југославије у том периоду, 
као и љегове п<::лнтнчке опrснсљеностн. Крајња 1щсологиз1.щија тог про
блема условила ЈС након П светског рата у науци прихватаље темељне дог
ме Ко~1унистнчкс нартнјс Јуrослш111јс (КПЈ) о "нсторнјској мисији" про
лстсрщата. Монеrна раншl'1ка класа н11јс постојала (11зузсв у Словенији, 
али без политичког утицаја) и ri11лa јс укорељена у село (чак и у Слове
нији), тако да ес о љој може rовnр11т11 само дескриптивно. Код КПЈ је по
стоЈала ~ппологизошнт пrспстава о "чистим пролетерима'' као произrзоЈ(у 
модерног индустријског друштва. Обј,111111,ењс јс било идеолошко - такав 
пролетаријат гпrантовао јс ,.ч11сту" класну свест и нето такве класне зах
теве. Пошто таквог пrолстаr11јата у знатнијем обиму није било, оперисало 
ес ставовима о аrзангардп у двострукој всзп: партија као авангаrна класе, 
а класа као авангарда целог друштш1. Круг догматисю1х поставки затва
рала јс чшьеница да су пролетери остајали щш своје авангарде, па су ре
волуционарни позиви упућивани најсиромашнијим деловима "радних маса 
села и града" и они су били пролет3р1фп у политичком смислу. 

- Радно аюТi11вно с1Тiанотш1111Т!во Ју2ослав11је (1921-1931) 

Према резултатима пописа становништва из 1931. године највише Ју
гословена радило јс у области пољопривреде, шумарства и рибарства -
5.098.888 становника, или 76,30% 011 укупног броја радно активних. У ин
дустрији и занатству радило ЈС 717.000 људи или 10,73% радно способних. 
У односу на 1921. годину, у rюљоприврсди јс дошло до смањења за 4,07%, 
а У индустрији и занатству до повсћаља за 2,08% запослених. Релевантне 
по,rщтке даје оГ(нос активног и изнrжшшног ст,1но1шнrrпна. Тйко је v пелоi 


