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Слика Немаца од уједињења 

немачке државе у уџбеницима Србије 
(1907-2001) 

Айсiйракйl: Чланак. је йосвеhен исШраживању сiйереоШийа о 
Немцима у срйским уџбеницима исшорије за основне и средње школе. 
Анализира се йредсiliављање и Шумачење немачке исiйорије од 
уједињења немачке државе 1871. iодине до краја Дpyioi свешскоi 
раша. 

Стереотипи су дубоко укорењене и тешко променљиве слике о једној 
групи људи, на пример о некој нацији или социјалној групи. Живећи у на
ционалним државама н осећајући се припадницима одређене нације ми 

нужно формирамо схватања о другим народима. Једноставније речено, 
стварамо слике о другим народима. Према америчком германисти и исто

ричару медицине Сендеру Л. Гилману: ,,Сви ми мислимо у сликама о ства

рима којих се бојимо или их обожавамо. Те слике никада не остају у обла
сти апстракције: ми их разумемо као припадајуће стварности и испуњава
мо нх описима, да бисмо их разликовали од нас самих. Ми градимо стере

отипе."1 Ове једноставне слике често имају негативну конотацију. Уоп
штено, стереотипи су засновани на мање или више реалним чињеницама 

из прошлости. 

Уџбеници представљају изврстан материјал за стварање стереотипа 
о другима. Огереотипи у школским уџбеницима стални су феномен. Због 
ограниченог броја страна много је лакше приказати и објаснити компли
коване историјске догађаје уз помоћ стереотипа. 

Политичка култура и традиција, обичаји, а данас и средства јавног 
информисања, обликују стереотипе.' Уџбеници такође на њих утичу. Пре
ко садржаја наставе преноси се систематски одређено гледање на свет и 
друштво. Наставни програми свесно су и иамерно израђени у складу са 

1 Цитирано према: М. Ристовић, ,,'Слика непријатеља': Српске теме у берлинском 
сатиричном часопису 'Kladderadatsch'", 1914-1915, Годии~њак за друштвену исiйорију III, 
1-2 (1996) стр. 23. 

2 М. Ристовић, ,,'Слика непријатеља: Српске теме у берлинском сатиричном часо
пису 'Кladderadatsch' 1914-1915", Годишњак: за друшйiвену исшорију III, 1-2 (1996), стр.24. 
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схватањима оних снага и друштвених структура које представљају водеће 
политичке и друштвене сиаге у друштву. Пре свега, у складу са концепци
јом и идеологијом на којој почива друштвени систем. Не мање него преко 
садржаја наставног градива, школа делује на личност ученика, ангажују
ћи се свесно и директно у процесу њеног формирања.3 Управо уџбеници и 
представљају главно средство преко којих се ти циљеви остварују. Позна

вање историје омогућава разумевање прошлости, схватање садашњости 

и стварање рудиментираних представа о будућности. Највећи број људи 

стиче знања из историје током школовања. При том ученици нужно и ства

рају одређене слике о другим народима. Слике о народима садрже и тежњу 

ка предузимању одређених акција према тим народима. Тамо где у слици 

преовладавају негативни атрибути, негативан је и емоционални однос и 
постоји спремност ка предузимању непријатељских акција.4 

Уџбеници представљају савршен историјски извор преко којег може

мо тачно одредити предрасуде и стереотипе што се у одређеној историј~ 
ској епохи јављају према одређеним нацијама. 

Предмет анализе овог рада били су уџбеници историје за основну и 

средњу школу, који су изашли након Другог светског рата, док су уџбени

ци који су издати пре тога коришћени да се дочара начин на који се та 

слика о Немцима развија и шири. Наравно, није било могуће проучити 
све уџбенике издате на простору Србије, веh су одабрани они са посебним 

обележјем. За сваку деценију након Другог светског рата прегледано је 
по неколико уџбеника. Они су похрањени у Народној библиотеци, Би

блиотеци града Београда и Педагошком музеју у Београду. Био је про

блем наhи уџбеншсе издате пре Другог светског рата зато што је мало 

библиотека које их имају у свом фундусу (Народна библиотека Србије и 
Педагошки музеј у Београду), јер је велики број уџбеника издат у првој 

половини прошлог века страдао током бомбардовања Београда 1941, ка
даје погођена зграда Народне библиотеке. У нашем истраживању сусре

ли смо се са три типа уџбеника. 

Први тип представљају они штампани пре Другог светског рата. Услед 

немогућности да се доi)е до свих уџбеника, ми смо истраживали на основу 

узорка. Они су нам послужили да прикажемо како се слика Немаца развија 

и шири, али и какви ставови су својствени за друштво пре Другог свет

ског рата. У истом смислу коришћен је и један уџбеник издат пре Првог 

светског рата. Сви они су штампани ћириличним писмом. Тај који је издат 

пре Првог светског рата коришћен је на територији Краљевине Србије. 

3 Н. Рот, Основи социјалне йсихолоiије, Београд, 1994. 
4 Н. Рот, Основи социјалне йсихолоiије, Београд, 1994. 
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Остала два, издата у Краљевини Југославији, коришћена су махом на те

риторији коју је насељавао српски живаљ (Србији са Војводином, Црној 

Гори, Македонији, Босни и Херцеговини) иако је препорука Тhавног про
светног савета била да се употреба тих уџбеника прошири на читаву те

риторију Краљевине. Просветну политику Краљевине Југославије 

одликовало је непостојање јединственог закона о уџбеницима све до 1929. 
године. 

Други тип представљају уџбеници издати након Другог светског ра

та. Обавеза је била да их све одобри министарство просвете поједние ре

публике. Просветна политика у СФРЈ била је таква да је свака република 

имала своје министарство просвете, које је давалало сагласност за ко

ришћење уџбеника. Уџбеници који су издати у Србији користили су се на 

територији Србије и Црне и Горе, док су у другим републикама постојали 

други уџбеници. Сви уџбеници су штампани ћирилично, осим уџбеника 

Шарлоте Ђурановић, који је једини штампан латинично, и који је кори

шћен и у Хрватској. 

Mei)y тим уџбеницима издатим након Другог светског рата постоји 
разлика. Године 1974. дошло је до реформе школског система у СФРЈ. 
Гимназије су тада замењене центрима за усмерено образовање. Тиме се 

мења и начин програмирања историјских садржаја, па се концентрични 

систем замењује линеарним системом програмирања садржаја. То доводи 

и до промене уџбеника и њихове концепције. Они постају знатно сажети

ји и одликује их изразита идеологизација. 

Треhн тип представљају уџбеници написани након распада СФРЈ. Свр

ха писања нових уџбеника била је њихова деидеологизација. Они пред

стављају одличну слику праве идеолошке конфузије. У њима је један нови 

тип историјске свести накалемљен на остатак неочишhених старих ин

терпретација. Старе идеологизације су умногоме замењене историјским 

тумачењима, али су остале да трају - негде сасвим отворено, негде само у 

тону.5 

Сви уџбеници издати након Другог светског рата (и они после распа

да СФРЈ) повезани су истом идеолошком матрицом. Реч је о једном идео
лошком приступу историји као збиру застрашујућег броја чињеница. Ти

ме се свеобухватни живот друштва сужава на сферу политичког. Читава 

прошлост је оличена у низу ратова, револуција, устанака ... и у њиховим 
носиоцима. Тако се прошлост редукује само на једну димензију. Таквим 

уџбеницима школство се у другој половини ХХ века у Србији показује 

5 Д. Огојановиh, Уџбеници исiйорије 1сао оiледало времена: Раillнишво, йaiйpuov 
Шиаам, йай1ријархалносiй, Анализа уџбеника за основне школе, Београд 1994, стр. 83. , 
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као ауторитарно и патријархално, пошто упућује само на механичко пам
ћење података, чиме се кочи могућност сваког критичког закључивања.• 

Што се тиче саме композиције градива она је таква да је од седамде
сетих година надаље у просеку око седамдесет процената градива посве
ћено националној, а остатак општој историји. 

Занимљиво је да се током готово три деценије као аутори уџбеника 
појављују иста имена (Реља Новаковић, Ђорђе Грубач, Богдан Смиља
нић ... ). Управо уџбенике тих аутора смо користили у нашој анализи. 

Када смо одабирали уџбенике трудили смо се да наша анализа обу
хвати све типове: за основну, за средњу школу, за гимназије природног и 
друштвеног смера и за средње стручне школе. 

Гвожђем и крвљу 

Након француско-пруског рата 1871. створена је уједињена немачка 
држава. Већ од борбе за уједињење Немци се приказују као нација склона 
да ~воје проблеме решава ратовима. Немци су у току читаве деценије борбе 
за ~единствену државу водили три рата. Као главни протагониста те бор
бе Јавља се пруски канцелар Бизмарк. Његове речи "да се велика йишања 
.моrу решиши са.мо 'iвожђе.м и крвљу, а не йарла.меншарни.м 'говори.ма и 
'iласање.м" наводе се у свим уџбеницима историје. Управо те речи користе 
се као основа за стварање стереотипа о Немцима. 

Ипак, о Бизмарку се у уџбеницима историје пре Брозовог режима 
говори углавном позитивно као о великом државнику, ,,као о највећем 
државном йосленику најновије'i вре.мена. 7 

О другој важној личности немачке тога времена Виљему I такође се 
говори у позитивном контексту. ,,Са.м се краљ одликовао љубављу насйра.м 
војних йослова. "8 "Вилхел.му је 'главни циљ био да реор'iанизује и ојача 
војску. "9 "Виљем I (1861-1888) йосвешио се сав раду на уједињењу Не.мач
ке. У сво.м живошу и раду и.мао је 'главне не.мачке врлине: осећај за ду
ж1юсш и службу и војнички с.мисао. "10 

За разлику од уџбеника Брозове епохе, аутори ранијих уџбеника го
воре о немачком смислу за војне послове као о врлини тога народа. То је 

6 Исто. 
7 

Л. Зрнић, Ойшiйа исйlорија за више разреде средњих школа, Београд, 1907, стр. 
170. 

8 Исто, стр. 84. 
9 

М. Прелог, ОйшШа исiйорија за више разреде средњих школа, Београд, 1927, 
стр. 175. 

10 

В. Поповић, ИсШорија 1-ювоl. века за VIII разред реалних и класичних гимназија и 
реалки, Београд ,1940, стр. 84. 
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нарочито изражено у уџбенику Васиља Поповића који у не~ачке врлине 

још убраја осећај за дужност и службу. Тиме се већ стиче Једна слика о 

Немцима као вредним и послу оданим људима. Могло би се рећи да Попо

вић прави разлику, можда потпуно несвесно, између "њих служби ода

них" и "нас који ту врлину не поседујемо" ... Ово управо сведочи о томе ~а 
уџбеници могу бити врло занимљив извор и за одређивање ставова поЈе

диних друштава у прошлости и њихове слике коју имају о другима, али и о 

себи. Поред Бизмарка и Виљема I, Поповић говори и о трећем сараднику 
на уједињењу Немачке, генералу Молткеу, који "је сйровео савршен Реј! и 
йослушносш у војсци( .. .) добро је ойре.мио ( .... ) рекло би се да Је Молшке 
йрийре.мио научни раш". . 

Говорећи O Молткеу, шефу генералштаба немачке воЈске, П_оповић, 

у ствари, говори O немачкој војсци, истичући њена позитивна своЈства. 

Ситуација је потпуно другачија у уџбеницима после Другог светског 

рата. Већ од приказивања немачког уј~дињења о Немцима се говори као 

0 иацији која поштује култ силе, у чиЈем изграђивању штампа и ш:'оле 

имају изузетну улогу. Управо од тог времена Feindblld ( слика неприЈате-
ља) добија своје прве контуре. . . _ 

,, Основни циљ Биз.марково2 йлана био Је уједињење Не.мачке иод вла
шћу йруско'i краља. Не.мачка не 'гледа на либерали~а.м П_?уске већ на ње

ну .моћ. ( .. .) Велики йробле.ми наше ейохе не решавщу се zовори.ма и одлу-
ка.ма већине( ... ) не'iо крвљу и 2вожђе.м, рекао је он." . 

Уједињење Немачке не посматра се више као тежња Је~ног од европ

ских народа за јединственом националном државом, што Је било У духу 

националног романтичарског покрета XIX века, већ се г_овори. о _неком 
Бизмарковом "плану" који има империјалистичко обележЈе и ~ОЈИ Је упе

рен против других народа, нарочито словенских. :колико је ранИЈе Бизма~к 

био највећи йосленик наше2 вре.мена, сада постаЈе окрутни владар макиЈа

велистичког типа, који свима намеће силу, па чак и самом цару. Главни 

носилац немачког милитаризма постаје немачка буржоазије, која немач

ком народу намеће касарнска васпитање и припрема га за освајање. Тако 

Немци добијају етикету милитариста и поробљивача. 

Чињеница је да је Немачка у току ХХ века двапут вод_ила ра:ове i:a 
Србима мада се и први и други пут на Балкану у улози осваЈача поЈављуЈу 

Аустриј~нци, додуше други пут у саставу Не~._,~ачког рајха. Али у време 
када је дошло до уједињења Немачке, Пруси ЈОШ нису имали намеру да 

воде било какве ратова са Словенима. ,,Drang nach Osten" први пут се по
миње тек двадесетак година после немачког уједињења, када на политич

кој сцени Немачке нема више ни Бизмарка ни Виљема I. 
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Уједињење Немачке у уџбеницима историје из времена Броза дожи
вљава се као припрема тог народа за даљу експанзију у свету. 

Са променом политичког система, а затим са распадом СФРЈ, у свим 

републикама бивше државе, па тако и у Србији, настаје такозвана деиде
ологизација уџбеника, па се издају нове књиге. Уџбеници издати током 

деведесетих година у Србији, бар када су поједини делови опште историје 

у питању, пружају нешто јаснију слику о историји других народа. Тако се 

ти уџбеници када говоре о уједињењу Немачке, задовољавају само најо

сновнијим чињеницама, како о уједињену тако и о протагонистима самог. 

уједињења Немачке. У њима нема чак ни оних некад незаобилазних Би

змаркових речи ,,гвожђем и крвљу", нема додатне карактеризације ни Би

змарка ни Немаца (ни позитивне ни негативне). У односу на уџбенике 
Брозове епохе, то је значајан напредак, јер ако ништа друго, Немци нису 

на самом почетку означени ни као дисциплиновани војници ни као по

штоваоци култа силе. 

Велика сила 

Након 1871. на европском континенту појављују се још две државе 
које се могу назвати силама. То су Италија и Немачка. Немачки утицај на 

континенту убрзо је постао велики. Она ускоро започиње и брзи инду

стријски развој. Раст њене индустрије могао се мерити само са развојем 

привреде Сједињених Америчких Држава. Ускоро се Немачка јавља и као 

предводница сила које се груиншу у блокове. Иако је главни Бизмарков 

циљ био изолација Француске, ускоро ће се из једне такве политике ствар

но створити ратни савези које ће касније искористити Виљем II. 
Управо се и Немачка у том раздобљу приказује као нова велика европ

ска сила. Сви се слажу да након уједињења Немачке, континент више није 

био исти и да она има све више утицаја при решавању и појединих балкан

ских питања. ,,Извршене йромене у међународном односу средње Евройе 
ушицаху и на йослове Балканскоz йолуосшрва, који су давали нових йо
zодаба за йродужење исшочноz йишања. "11 

Иако у свим уџбеницима налазимо једну уравнотежену слику Немач

ке, ипак аутори из Брозовог времена уносе одређене идеолошке одредни

це у тумачење Бизмаркове политике како унутрашње тако и спољне. По

једини аутори чак износе и потпуно нетачне чињенице. Тако Г. Соларић 

сматра да управо од времена Бизмарка Немачка почиње да води светску 

11 Л. Зрнић, ОйшШа исШорија за више разреде средњих школа, Београд, 1907, стр. 
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империјалистичку политику.,,Немачки канцелар Бизмарк йочео је да ра
ди на шоме да осшвари савез оних великих сила ,соје нису расйолаzале 
колонијама. "12 Та тврдња апсолутно не одговара истини, јер је општепо
знато да је Бизмаркова спољна политика била мотивисана изолацијом 
Француске и учвршћењем позиције Немачке на континенту. Управо због 
такве политике је и сишао са власти. 

Када аутори Брозове епохе говоре о Бизмарковој унутрашњој полити
ци то се такође тумаче са идеолошког становишта.,,Прва му је бриzа била 
(Бизмарку) да учврсши новосшворено царсшво и у шом ослонцу му је нај
јачи ослонац била Конзервашивна сшранка у којој су zлавну реч имали йру
с,си јункери, кулаци, лушеранско свешшенсшво и официри. "13 И овд~ је на
глашена идеолошка конотација, тј. кулаци који се јављају у српском рвном 
мњењу као главни класни непријатељ радницима и сељацима, чиме се, у 

ствари, квалификује Бизмаркова унутрашња политика као нешто против

но социјалистичком обрасцу и на тај начин се актуелне представе уносе у 

тумачење прошлости. Није случајно што аутор после кулака наводи и све

штенство, јер и црква је у време Броза била нешто зло и страшно. 
Занимљиво је да аутори уџбеника социјалистичке Југославије посве

ћују скоро исти број страна радничком покрету у Немачкој колико и Би
змарковој политици. Бизмаркова политика углавном се своди на одстра-

њивање тог "зла" из немачког друштва. · 

Паигерманизам - Немачка тражи своје место под сунцем 

Након доласка на власт Виљема II, Немачка почиње да води сасвим 
другачију политику. Бизмарк је морао да сиђе са власти због својих не
слагања са Виљемом II. Немачка тада почиње да се спрема за рат. Фриц 
Фишер, познати немачки историчар, доказао је да су Немци желели и иза

звали Први светски рат. Ипак се у уџбеницима историје различито интер
претира епоха од Виљемовог доласка на власт па до Првог светског рата. 

Као заједнички именитељ слике која провејава кроз све уџбенике могао 
би се означити пангерманизам. 

Занимљиво је да кад је реч о пангерманизму преовлађује уједначена 
слика. У свим уџбеницима Немачка се појављује као велика европска си

ла која тежи да прошири своје скучено колонијално царство. Постоји, на
равно, разлика у томе што се пре Другог светског рата о Виљему II углав
ном говори као о покретачкој снази немачке светске политике "који је 

12 Г. Соларић, Иciuopuja за 8. разред осмоl.одишње школе, Београд, 1956, стр. 153. 
13 Р. Новаковић, Иciuopuja за ЈП разред luмназије друшiйвено-језичкоl смера, Бео

град, 1962, стр. 159. 
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своју zлавну иажњу иосвейiио војсци и.морнарици"14• Штавише Васиљ По
повић не види Немачку као непријатеља Србије, Он немачки "Drang nach 
Osten" представља као главну претњу британским интересима, а не срп
ским. О Немачкој и Двојној морнархији говори као о великим силама које 
покушавају да прошпре свој утицај на рачун других великих сила, 

,,Аусйiро-Уzарска, иойiио.моzнуша савезницом Не.мачком, шежила је 
да се шири на Балкану ире.ма Солуну, да ойiвори врайiа не.мачком ироди
рању на исйiок:. Не.мачка је йiежила да добије балканска и .малоазијска 
йiржишша, а иокушала је, шако/Јер, да изzрадњо.м железница у Турској и 
зај.мови.ма ириzраби иривредне изворе Турске и ириближи свој уйiицај из
вори.ма нафйiе у Месоиойiа.мији и боzайiсйiви.ма брийiанске Индије. Те ше
жње савезница Не.мачке и Аусйiро-Уzарске у области Средозе.мно2 мора уzрозиле су саобраhајну жилу куцавицу Бришанске И.миерије: иуш од Ги
бралшара иреко Суеца до Индије, француске интересе у северној Афри
ци, руске йiежње за .мореузима иа и шалијанско ширење на Балкану и без
бедност Јадранско2 мора. "15 

"У исшо вре.ме иосшало је не.мачко иродирање на Исшок (Drang nach 
Osten) оиасно и~ иншересе свих осталих сила. Не.мци су усиели да добију 
концеси;е за изzрадњу анадолске железнице кроз Малу Азију, а заши.м и 
за иродужење до Баzдада. Тај илан о баzдадској железници заzрозио је 
брийiански.м иншереси.ма у Исшочној Индији. 

У исiио.м смислу као не.мачка акција ире.ма Персијском заливу уйiи
~ала Је на оишшу иолишику акција Аусйiро-Уzарске ире.ма Солуну, из ко
щ се може заzрозиши Суешско.м каналу. "16 

Слика Немаца у овом уџбенику ослобођена је етноцентризма какав 
налазимо у уџбеницима у време Брозове епохе, када се ширење Немачке 
објашњава углавном намером да се уништи српска држава. Немци се као 
претња Србима појављују само као савезница Двојне монархије и то тек у 
предвечерје Првог светског рата. 

Када се говори о пангерманизму у уџбеницима након Другог свет
ског рата, Немачка се углавном представља као држава која те)ки да извр
ши нову поделу света силом. Ипак, сада се и представљају први освајачки 
планови Немаца. Они искрсавају као велики освајачи који желе да потчи
не цео свет. Можемо реlш да се овде опет алудира на слику "гвожђем и 
крвљу", односно да је то нација која је склона да силом решава своја пи
тања.,,Почиње се сшвараши расиоложење о ироширењу не.мачке иншере-

" В. Поповић, Историја 1ювоl века аа VШ рааред реалних и класичних luмнaauja и 
реалки, Београд, 1940, стр. 127. 

15 Исто, стр. 173. 
16 Исто, стр. 176. 
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сне сфере у Евро ии и све чешhе су се чули 2ласови "да је сва зе.мља zде 
• LT "17 одјекује не.мачки Језик пе.мачка . . _ _ _ 

Планови O великој Не.мачко] ирошезали су се даље на Холандщу, 
Белi~ју, Швајцарску, балтичке зе.мље, Финску, а у~ шо би дош~а колони
зација Пољске и Лийiаваније. Из Азије би била исшерана Русща,_ а од Ен
-леске би била одузета Индија, као и Еzииаш, али би немачким иоседи.ма 
~рииала и ценйiрална Африка као и Средњи Исйiок. Овако zран~иозни.м 
амбиција.ма следовало је 1891. оснивање Пан2'?.манс~о2_:авеза, '!._OJU Је узео 
на себе да ироиаzандо.м и акција.ма Не.мачку иоведе иуше.м свешске доми
нације". 

Током седамдесетих година слика се унеколико мења: више се не ин
систира на пангерманизму већ се немачки империјализам тумачи са идео

лошког становишта. Сматра се да је империјализам потпуно нор~ална 
појава за капиталистичке државе које сада морају да крену_ у осваЈања. 
Ово је такође један од покушаја да се због ограниченог броЈа страна на 
поједностављен начин објасни империјализам великих сила, уз помоћ иде
ологије лењинистичког типа. 

Слика Немаца као паносвајача враћа се опет у уџбенике !оком 
осамдесетих година. ,, Тај незасити йлан који се засни~ао на рас~сшичкоЈ 
теорији о веhој вредносйiи 2ер.манске расе и мржњи ире.ма друzи.м наро
ди.ма, захтевао је ироширење Не.мачкоz царсшва на с'!._андинавске зе.мље, 
Холандију, део Щвајцарске, источну Фра~цуск~, бали:_ичке зе.мље, :,~fGJ
нy и Кавказ у Евроии и сйiварање колонщалноz царсшва изван ње. 

Чињеница је да су Немци имали пла~ове за_ ствар~ње свог животног и 
привредног подручја у Европи, ал.и се таЈ план Још НИЈе заснивао на раси
стичкој теорији, то је елеменат КОЈИ тек касниЈ_е уводи Хитлер, По томе се, 
уосталом, и разликује од Виљема Пи елите кор Је повела Не:"'ачку_у прву 
катастрофу, Видна је тежња аутора д~ нацистичку идеологију проЈектУЈе 
на претходне периоде немачке исторИЈе и створи слику Немаца као раси

стичког и геноцидног народа. На тај начин ученици већ на само]v.1 почетку 
стичу потпуно погрешну представу о Немцима и њихо~оЈ историји. 

Када је реч о уџбеницима Милош~вићеве дец~ниЈе, они су умногоме 
зацржали тумачења појединих исторИЈских д_огађаЈа из претходних деце
нија социјалистичке Југославије. Ипак, када Је реч о немачком п~герм~
низму- њега готово и да нема, Немачка се заједно са ИталиЈом ПОЈављуЈе 

као нова капиталистичка држава која жели нову поделу света. Аутори се 

17 Р. Новаковић, Исйlорија за ЈП разред 2.имна~ије друшШвено-језичкоl смера, Бе-
град, 1962, стр.200. . N · s d 

1в S. DuranoviC, Jsto,·ija za 11 razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazovaщa, ov1 а , 
1983, str. 14. 
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· ')углавном ограничавају на описивање односа међу великим силама без 
r<:оментара или додатних објашњења. Ипак, у њима се још могу наћи пој
мови из социјалистичког времена као, на пример, монополистички капи

тализам, итд. 

Први светски рат 

Слика Првог светског рата у српским уџбеницима токомХХ века пред

стављена је прилично уједначено. Догађаји у свим уџбеницима приказани 
су коректно и без злоупотребе историјских чињеница. Углавном се гово

ри о борби српског народа за ослобођење и уједињење све неослобођене 
југословенске браће. Непријатељи Немци углавном се приказују објек

тивно. Нема употребе тешких речи и израза за "сликање" противничке 

стране. 

Изузетак је уџбеник за 8. разред основне школе, издат 1997. године. 
У њему се у одељку који описује положај Србије под окупацијом Аустро

угарске, Бугарске и Немачке користи бруталан језик. ,,Аусшроу2арски, 

буг.арски и немачки војници чинили су масовна зверсшва над народом у 

свим окуйираним земљама. ( ... ) Нейријашељска солдашеска у окуйира
ним крајевима Србије вршила је нечувена зверсшва над 2олоруким срй

ским живљем - женама, децом, старима. "19 

Углавном се о немачкој војсци говори као о добро опремљеној и над

моћној у односу на српску, а о генералу Макензену, немачком војсковођи 

који је предводио напад удружених снага централних сила на Србију, го

тово да нема никаквих назнака. 

Ипак можемо рећи да су поглавља о Првом светском рату најбоље об

рађена у свим уџбеницима, без било каквих предрасуда према Немцима. 

Вероватно је разлог такве интерпретације појава Аустроугара и Бу

гара као народа који су претендовали на територије Краљевине Србије. 

Немци су се ипак нашли у другом плану. 

Incipit Hitler, међуратни период 

Обележје свих уџбеника написаних након Другог светског рата јесте 

потпуни изостанак немачке историје од краја Првог светског рата до поја

ве нацизма и Хитлера у Немачкој. Ако се изузму поједине реченице које 

говоре о великој економској кризи двадесетих година прошлог века, чп-

19 Н. Гаћеша, Љ. Младеновић-Максимовиh, Д. Живковић, ИсШорија за 8. разред 
основне школе, Београд, 1997. 
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тава та деценија као да не постоји. Аутори се према Вајмарској републици 
односе исто као и према Атлантиди. 

Приказ тога доба немачке историје у уџбеницима показује праву уме
шност аутора да компликоване историјске догађаје прикажу уз помоћ сте
реотипа и грубих и поједностављених објашњења. У уџбе~цима ~алази
мо много идеолошких категорија, аутори се не труде да обрене тај фено
мен двадесетог века. 

Пример злоупотребе историјских чињеница представља уџбеник из 
1962. године, писан за трећи разред гимназије природно-математичког 
смера, аутора Реље Новаковића.'° 

Фашизам се, према мишљењу тог аутора, јавља као најгрубљи обл~к 
буржоаске диктатуре. У оним земљама где капиталистички систем није 
могао да се спасе у потпуности, ,, буржоазија је заводила дикшашуру У 
облику фашизма". 21 Под фашизмом се подразумева најгрубљи облик дик-

б 
. 22 

татуре реакционарне уржоазије. 

Хитлеров долазак на власт приказан је као манихејска борба добра и 
зла, односно на једној страни је добра радничка класа, а на другој с~и 
остали, почевши од сила Антанте, војних кругова Немачке, буржоазије, 

па до нациста. 

Најпре за неуспех социјалистичке револуције у Немачкој, за коју при 
том не даје никакву временску одредницу, аутор оптужује вођство соција: 
листичких партија, али и силе Антанте које су пришле у помоћ побеђеној 
немачкој буржоазији. ,,Све до 1933. 2одине нацисши нису имали ни снаzе 
ни смелосши због. ошйора радничке класе да йреузму власш. "23 Затим 
радничка класа захваљујући својој јачини одбија све покушаје нациста до 
1933. године да дођу на власт, али када се вођство радничке класе рази
rило, ,,у редовима радничке класе водила се увелико борба између соци
јалдемокраша и йрисшалица КП'',24 нацисти су уграбили прилику и до
шли на власт. Према томе, није радничка класа крива, већ њено неодго
ворно вођство, тачније социјалдемократе. Социјалдемократија је У кому
нистичким системима означена као издајничка левичарска струја. Тако 
да, како сматра аутор, раднички покрет представља последњу брану дола
ску нациста на власт. 

20 Реља Новаковић је аутор више уџбеника за основну и средњу школу. Могли би-
смо реhи да су његови уџбеници једно време били незамењиви. _ _ _ 

21 Р. Новаковић, Историја за III разред iим.назије йриродно-машемашичко~ смера, 

Београд, 1962, стр. 143. 
22 Исто, стр. 143. 
23 Исто, стр. 143. 
24 Исто, стр. 143. 
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Аутор даље говори о томе како су радници најгоре прошли, јер су за 
њих одмах створени логори у Немачкој. О Јеврејима се говори да су дожи

вели "исшу, ако не и гору судбину од радника "25 • Чињеница је да је Хитлер 
одмах, и пре потпуног преузимања власти, забранио комунистичку партију 

а њене вође похапсио, али Јевреји су доживели много гору судбину од рад
ника Немачке. Хитлеров режим јесте био изразито антикомунистички, али 
се не може пренебрегнути још изразитија расна политика нацистичке Не
мачке и то да су Јевреји ипак стављени ван закона у Немачкој, а не раднич
ка класа.26 Даље се каже да је знатан део немачког народа подржавао такву 
политику. Аутор не наводи цифре колико је људи гласало за Хитлера на 
изборима и заборавља да га је подржавала тек трећниа бирачког тела Не
м~чке. Наиме, нацисти су освојили највише гласова на изборима за Рајхстаг 
У Јулу 1933. године -13,7 милиона гласова или 37,3 одсто.27 Ово је директно 
оптуживање_ читавог народа за геноцид и фашизам и спада у најгори језик 
мржње КОЈИ Је неко употребио против неког народа. 

Као главни актер приче помиње се радничка класа, аутор чак седам 
пута помиње радничку класу на само једној страни. Употреба тог термина 

толико пута треба да нагласи да су нацисти били превасходно против рад
ничке класе. 

О Хи~леровом антисемитизму готово да нема речи. Чак и када се 
наводе иде Је из његовог дела "Mein Kampf', то су оне реченице које говоре 
о Словенима:,, Словени су ђубре којим he велики немачки народ нађубри
ши своје њиве". 28 Тако се Хитлер појављује као главни непријатељ Слове
на. Не _треба губити из вида да је тај текст настао 1962. године, када су 
до:ађщи из Другог светског рата били још свежи, а оптерећеност идеоло
ГИЈОМ пренаглашена. 

У уџбеницима историје седамдесетих година слика је унеколико про
мењена. Немци ~е више не оптужују директно као геноцидан народ, али и 
даље се приказуЈу у таквом светлу и уз помоћ истих стереотипа. Тако мо

жемо У свим уџбеницима прочитати да је Хитлер искористио расцеп у рад
ничком _покрету да би дошао на власт. Ипак, ни нацизам ни Хитлер не 
заузимщу толико места у уџбеницима. Штавише, говори се да је Хитлер 

главну подршку имао не у народу него у војсци, бирократији и полицији.2• 

25 Исто, стр.143. 
26 А. Булок, ХиШЛер: Слика тираније, Београд, 1954. 
27 А. Булок, Хииiлер: Слика Шираније, Београд, 1954, стр. 191. 
28 Р. Новаковић, Исiйорија за III разред гимназије йриродно-майlематичка'i смера 

Београд 1962, стр.146. ' 
29 Ђ. Кнежевић, Б. Смиљевић, Иcillopuja најновијег доба за JV разред zимназије 

Београд, 1974, стр. 38. ' 
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у уџбеницима који су написани са увођењем усмереног образвања у 
Југославији, општа историја добија знатно мање простора У уџбеницима, 
а самим тим и приказ тог врло битног раздобља немачке историје много 
је сажетији. И даље постоје поједностављена објашњења. Хитлеров дола
зак на власт се објашњава расцепом у радничком покрету, а~и се уводи и 
елемент подршке страних капиталиста. То је позната теорија завере ка
питалистичких кругова против напредне радничке класе, стереотип 
својствен свим социјалистичким друштвима. Иста објашњења налазимо 

зо 
и у уџбеницима за основну школу. . 

у извесном смислу разлику у односу на све уџбенике КОЈИ су се бави
ли Хитлером, како оне пре, тако и оне после Брозовог времена, предста
вља уџбеник Шарлоте Ђ урановиh. Тај уџбеник, инсан за други разред за

једничког средњег васпитања и образовања, и_поред ~едостатака ипак 
покушава да на приступачан начин прикаже и ?бЈасн~ таЈ феномен нем~ч
ке историје. У том уџбенику готово да изостају ранија стереотипна обја
шњења. Тако, рецимо, аутор, овако објашњава неуспех Хитлеровог ма~ 
ша на Берлин:,,Хишлеров йокушај 1923. године да маршом д_о~е на власш 
није усйео. (. .. ) Влада грађанских сшранака усйела Је да осУЈеШи удар де
снице, која је шада чинила незнашну zруйу. "31 У том уџбенику не наилаз~
мо чак ни на идеолошка тумачења. Ипак, то је један једини уџбеник где Је 
Хитлеру и нацистима посвећено толико простора. . 

Тај уџбеник сведочи о томе да су се и аутори књига из КОЈИХ се у:ш 
ослобађали идеолошких представа упоредо са развојем историографије, 
која је давала могућност за реалније сагледавање блиске прошл_ости. Пи
сци уџбеника су тада били упућени на нешто бољу и разноврснију литера-

туру. . 
Већ при крају осамдесетих година прошлог века аутори се враћаЈу 

стереотипном објашњењу настанка и појаве фашизма. Појава фашизма 
б 32 

тумачи се као криза уржоаског система. 

Што се, пак, тиче уџбеника за основну школу, аутори се углавном 

ограничавају на фактографска изношење чињеница, без тумачења или 
• 1. ·азз 

објашњења навединих поЈава или догауаЈ . 

зо Ђ. Грубач, Историја за VIII разред основне школе, Београд, 1974,стр. 43 . 
31 ~. E>шanoviC, Istorija za П razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazova,Ya, Nov1 Sad, 

1983, str. 183. _ _ 
32 д. Живковић, љ. Радовић, Иctilopuja за JV разред усмереног образовања кулшу

ролошко-језичке, йравно-бироШехничке, йросвейlне и драмске cilipyкe, Београд 1990, стр. 
42. 

33 Љиљана Младеновић-Максимовић, Историја за VIII разред Основне школе, Бе

оград 1989, стр. 27. 
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Иако је почетком деведестих дошло до промене систем Ј 
' б · а У угослави-
ЈИ, уџ еници историје се нису променили Задржана су с . · . · тара идеолошка 
објашњења о по1авн фашизма. Опет се она 0 51· ашњава . ,, . . страхом "назадних 
слоЈева друштва од поЈаве Јаког радничког покрета " з б . , а оравља се да су 
упр~во комунисти у Немачкој очекивали највише од Хитле а з а· hи 
У " Јединствени пролетерски фронт"" и то вероват 6 р ' у д ЈУ се 

" ' но з ог првобитног 
,,малогра,,,анског антикапитализма нацистичке странке" " 

у тим уџбеницима и даље наилазимо на поистовеhнв.ањ 
ро ф ( ) е читавог на-да~а ашизмом: ... "у Немачкој (је) од 1933 изгра"иван - ф 
шисшичк д - - Њ ' ,,, сисшем а-

- е икшашуре. . емачко !рађансшво је смашрало да ће Пlаквим 
сисшемом владавине нщбоље осигураши своје иншересе. "37 

Објашњење за убацивање таквих стереотипа можемо ажити -
мом режиму тога времена. Пошто је Милошевићев режим бтр у са 
ц . ио у завади са 
белим западним светом, онда Је и слика стварања спољног непријатеља 
ила пожељна, Терминима фашистички и нацистички често се манипули 

сало у то време. -

Што се тиче осталих уџбеника историје насталих то в 
лазфимо на такве одредниц~. Аутори се углавном ограfичав~;:: ;::;~~ 
гра ско описивање догађща. Ипак, ти описи су сажети и крут 
да Је ученицима било шта јасно. и, па тешко 

. Велики проблем у интерпретирању тог дела немачке исто и· е . 
Је уосталом и најпогоднији за стварање слике о њ р Ј , КОЈИ 
уб има као нацистима и 

ицама, представља то што аутори никако не могу да б 
сте н се осло оде тог 

реотипа о емцима, ма колико то покушавали. Чак и 
том након петооктобарских догађаја наилазимо на проје~~~:::;::::~ 
::ичк~г режима на цео н~род. ,,Поверење и йодршку сшановнишва Хи
шлер Је задобио нуђењем Једносшавних решења за нагом 
йроблеме у осиромашеној Немачкој.,,,, илане економске 

з4 Н. Гаћеша, Љ. Младеновић-Максимовић Д Жив - . 
основне школе, Београд 1997, стр. 83. ' . ковић, Исшори;а за 8.разред 

:: Е. ~?lte, FaSizam и svojoj epohi, Beograd, 1990, str. 344. 
F. F1ser, Savez elita, Beograd 1985 str 132 

D ' . . 
Н.Гаћеша,Д.Живковић,ИсшоријазаШ аз д - д -

и IV р~зрдед ~имназије ойшШеi и друшtивено-језич~оf:меlаи~:о;;~;а~е~а~ич;~z смера 
--- . . Ковачевић, Д. Микавица, Б. Бешлин Б Шим,_ нов ћ , . тр. . 

8. разред основне школе, Београд, 2001, стр.112. ' . у и -Бешлин, Иciiiopuja за 
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Други светски рат 

Други светски рат представља посебан феномен у нашим уџбеници

ма, стога што је дошло до потпуног искривљавања чињеница, Лекције о 

Другом светском рату у просеку заузимају највећи део уџбеника. Подела 

се врши на општи део, који приказује ратне операције у свету и национал

ни, који се бави ратом у Југославији. Национални део заузима знатно ви
ше места од општег дела. 

Други светски рат у Брозово време искоришћен је за стварање мнта о 

комуниситичкој партији. Преовладава једна дуалистичка слика рата. С јед

не стране налази се комунистичка партија, а с друге сви остали - окупатор 

и домаћи издајници. О Немцима се говори као о окупаторима који су желе
ли да униште земљу, искоришћавали је и пљачкали, починили страшне зло

чпие. Када се говори о немачком терору у рату, највећа се пажња посвећује 

ономе шта су радили у Србији, док се о геноциду над другим народима гово

ри тек успут. Занимљиво је да се припадници других мањинских група при
казују као врло истакнути борци Комуниситичке партије. О мањинама се 
углавном говори у позитивном контексту, једино то не важи за немачку ма

њину, О немачкој националној мањини се говори углавном као о петој ко

лони. Ипак у тим уџбеницима не наилазимо на језик мржње. 

Када је реч о уџбеницима издатим у Милошевићево време, што се 
Немаца тиче ситуација се није променила, аутори су преписали уџбенике 

из претходних деценија, промениле су се лекције које се односе на друге 

мањине. Мањине су сада приказане као сарадници окупатора, то се наро

чито односи на Албанце и Мађаре. Ипак ни у тим уџбеницима се не кори

сти бруталан језик за описавање немачких злочина. 

Главно питање послератне Европе 

Када се у уџбеницима говори о послератном периоду, углавном се 

пажња обраћа на политику и дело покрета несврстаних. Немачка се поја
вљује као једно од жаришта у свету где се сукобљавају интереси великих 

сила, односно два блока. Аутори се задржавају само на обавештењу о томе 

да постоје две немачке државе са различитим уређењима. У појединим 
уџбеницима говори се о капиталистичком и социјалистичком уређењу две 
Немачке, а у појединим о буржоаском и социјалистичком уређењу, Не

мачка се појављује као потпуно небитан фактор међународних односа, 
као полигон за сучељавање великих сила. 

О одговорности Немачке и Немаца готово да се и не говори у уџбе
ницима. О Нирнбершком процесу се пише као о суду који је осудио неко-
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''~цину ратних злочинаца док су многи избегли казне. Значи, иако се ди
ректно не говори о Немцима као о непријатељима, прелазак преко бит
них историјских догађаја као што је денацификација Немачке, Нирнбер
шки процес, студентске демонстрације и политика Вилија Бранта,доводи 
до тога да се на Немце и даље гледа као на непријатеље који, иако тренут
но поражени, могу сваког тренутка да дигну главе. Можда прећуткивање 

тих догађаја, као ирелевантних за другу половину ХХ века, није нанело 

штете али сигурно није донело ни ичег доброг, јер се слика о једном наро

ду гради опет на основу знања о претходним догађајима. 
Изузетак једино представља уџбеник Шарлоте Ђурановић која о не

мачком питању говори много више и много садржајније од осталих ауто

ра, пружајући на тај начин ученицима реалну слику о међународним одно

сима и положају Немачке након Другог светског рата. Поред тога, то је 

једини уџбеник у коме се може прочитати нешто о делатности Вилија Бран

та и политици Немачке у то време. 

"Вили Бранш йосешио је Пољску и у зло2ласно.м ло2ору Освјенhим 

одао йочасш йалим жршва.ма фашисшичких злочина. Социјалисша и ан

шифашисша од ране младосши, шим је чином, йризнајуhи од2оворносш 

Немачке, желео да симболизује йочешак нове, ху.маније ере. Нобеловом на-

2радо.м за .мир одано .му је йризнање за ње'iов дойринос миру у Евройи. "39 

Само помињање Вилија Бранта и његове политке сведочи о томе да 

се променио однос према Немцима. За разлику од ранијих уџбеника, сада 

се не приказује читав народ као фашистички. Прави се и разлика између 

народа и режима, али и између Немачке за време нацизма и после рата. 

Немачка се сада појављује као држава која се бори за стварање једне ху

маније атмосфере у међународним односима, (не заборавимо да је то би
ла и политика несврстаних), о чему сведочи Нобелова награда за мир до
дељена Вилију Бранту. 

Трећи пут Drang nach Osten 

У уџбеницима који су издати у време Милошевићеве владавине, Нем

ци се појављују као значајан фактор у разбијању Југославије. Трећи пут у 

ХХ веку Немци понављају "Drang nach Osten", овога пута политички и еко
номски. ,, Своје добре услу2е йокушала је у ју2ословенско.м сйору да йру
жи Евройска заједница. 3602 йрисшрасносши ЕЗ, а йре све2а Не.мачке, 
као најушицајније2 и наја2ресивније2 члана, борбе нису йресшајале. " 

39 §arlota 0uranoviC, Istorija za II razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazovanja, Novi 
Sad, 1983, str. 363. 

владимир Ивановић, Слика Немаца од уједињења немачке државе у ... 289 

Са заоштравањем односа и избијањем спорова између појединих на
рода поново се јављају чврсто укорењене етничке предрасуде, којима је 
најлакше објаснити актуелни тренутак. Милошевићевом режиму било Је 
потребно да нађе неког спољњег кривца, па је и најлакше опет оптужити 
старе непријатеље јер њихова слика већ постоји. 

,,Како следовати новој светлости" 

Још је 1912. највећи српски историчар Стојан Новаковић, на крају 
своје расправе ,,Неколика тежа питања српске историје", записао: ,Данас 
нам ваља гледати у ту прошлост само да бисмо разумели почињене погре

шке или примере које треба избегавати. Трудимо се да се научимо како 

треба следовати новој светлости, коју нам отварају сувремени векови и 
примери великих народа и великих цивилизација. Једино у таквом правцу 

наше је будуће спасење."40 

Нажалост, ни после једног века српски народ није потражио нипп:а 
позитивно у примерима других народа. Део одговора на питање зашто Је 

то тако можда се налази и у уџбеницима историје. Ова анализа слике "дру
гог" у нашим уџбеницима сведочи о томе да српски народ можда није ни 
могао да научи нешто, због простог разлога што о тим примерима из про

шлости других народа ништа и не зна. 

Немачка историја представљена је као низ ратова и револуција, осва
јања и поробљавања других народа. Ни у једном уџбенику не говори се о 
достигнућима немачке науке и технике, о Вајмарској републици готово да 
нема ни једне једине речи. Крајем деведесетих чула су се мишљења да 

српски народ проживљава скоро исту судбину као немачки након Другог 
светског рата. Неке истине има у томе. Ни у једном уџбенику се не говори 
како су се Немци носили са својом колективном кривицом, шта је за њих 
значио Нирнбершки процес, какав је отпор постојао и да ли је било отпо
ра против Хитлера за време његове владавине. О Томасу Ману готово да 
нема ни речи. О протеривању Немаца после Другог светског рата и о то

ме како су се они носили са масом избеглог света, такође се ништа не 
каже. Уместо тога испред нас искрсава слика Немаца као вечитих непри

јатеља, као народа који је вичан само томе да покори и пороби друге, као 
вечитог непријатеља радничке класе. 

Слика непријатеља гради се системски од првих страница које говоре 
о немачкој историји. У неким уџбеницима је та слика блеђа, у другима 
опет добија драстичније контуре, али нема разлике: у свим уџбеницима 

40 С. Новаковић, Неколика тежа йитања срйске историје, Београд, 1912. 
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Немци су непријатељи. Шаблон по коме се градио негативни стереотип о 
Немцима био је да се слика о њима из времена Хитлера даље пренесе и на 

· историју којаје претходила, али и уследила после тог времена. Након Дру
гог светског рата о Немачкој се не говори ништа. Тако се методом прећут
кивања конзервирала слика немачког народа као колективно одговорног 

за највећу катастофу ХХ века, Наравно, разликују се уџбеници пре Дру
гог светског рата, 

Српски народ се данас налази у сличној ситуацији. И мн се суочавамо 
са колективном кривицом. И мн се боримо са једним међународним три
буналом и ми смо примили на хиљаде избеглица, Али нико не зна како су 
те проблеме други решавали и шта бисмо од њих могли да научимо. Због 
неког разлога никоме није стало до тога. Бар до сада. Можемо рећи да је 
до петооктобарских догађаја у интересу разних режима, што Брозовог, 
што Милошевићевог, било да се ствара слика спољњег непријатеља. Оста
је само да се одговори на питање зашто се са таквим начином интерпрети
рања наставља и даље. Видели смо да се и у најновијем уџбенику историје 
за основну школу инсистnра на томе да је Хитлер имао подршку и повере
ње немачког народа. Свакако да су Немци изазвали два светска рата, сва
како су починили страшне злочине за време Другог сверског рата, али 
није читав немачки народ подржавао такву политику, нити је читав један 
народ такав. Као што каже Фриц Фишер, та два светска рата одвела су 
Немачку у катастрофу, 

Људи који данас живе у Немачкој тешко да имају било какве везе са 
ратовима. Зашто би их онда ми мрзели? Ако се нешто не промени у ин
терпретацији историје Немачке, овде ће још врло дуго бити жива изрека 
,,Мрзим га ко Немца." 

Владимир Ивановић, Слика Немаца од уједињења не.мачке државе у ... 
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The article analyses the stereotypes about Germans in the SerЬian history textЬooks 
uЫished between 1907 and 2001. It is based on the representative _sample of 16 textЬook~ 

~or elementary and secondary schools, more exactly texts dealшg w1th the perюd from Ger 
'fi 1· f 1871 unti'l present The author's standpoint is that the textЬook play ап ====о . . . d 

important role in building of stereotypes as integral part of the collect1ve conscш~sness an 
that they prepare certain action towards those about whom the stereotypes аге Ь~~~ II 2 

The author divided textЬooks into three groups: 1. those wпtten before Wor ~r , • 
those written in the period from the end ofthat war and the disintegration ofYugoslavia; and 
3. those written after the decline ofYugoslavia. In the_first group ап Image ofthe ?,eпnans ~s 
foпned through the image of Germany unified on the 1deology of •:steel and Ыооd , wh1c~ 1s 
the main characteristic of the Geпnans, but it was placed шtо_ posltlve context. The fact t at 
Geпnany had become а "great power" was considered as poыt1ve. Before World War II, s.o
called "Drang nach Osten" was descriЬed as а conflict betw~en G~~any and other colo~ial 
powers After the war it was explained ideologically, as the Impeпalism of German cap1tal. 
World War I was moslty shown in а balanced way almost ":ithout the influence of 1deology. 

After the World War II, the inter-war period was descпbed ша way that the ~ppearance 
ofHitler completely held back the Weimar RepuЬlic, as а consequence of 1deolog1cal _st~re~
types and political needs. During the times of Josip Broz, World War II was shown du~l1s!Ica У 
and completelly distorted, as а struggle between good and evil. Geпnany ш the репоd after 
the World War II was hardly mentioned in the textbooks. . . 

After the disintegration ofYugoslavia, the ideolog1cal pattern st1ll ex1sted, more or less 
hidden 80 the negative stereotype about Geпnans was preserved. Such an approach has not 
been changed even after the fall of Milosevic's regime. 


