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Rezime 

Наташа Мишковић 

.,Са йашриошизмом срйске даме свеш jout има да рачуна,. 
Srpsko iensko drustvo iunedu dobrotvornog rada i patriotizma (1875-1914) 

Развој грађанског друштва у Србији, друге половине XIX века, изнео је 
у јавност организовану ангажованост жена и пружио могућност историчарима 
да пратећи ове облике дел_атности прате и историју "женског питања" у Србији. 
У овом раду активност жена сагледана је у функцији модернизације српског 
друштва, док је политичка димензија обухваћена само у сегменту "патриотиз
ма,,, који је пратио напоре за национално ослобођење. 

Организовани иступ жена у Србији може се везати за оснивање ,,Женског 
друштва у Београду" 1875. године под покровитељством кнегиње Наталије 
Обреновић. У њему су се окупиле грађанке жељне да активно допринесу ,,на

претку државе,,. 

Рат против Турске, 1876, на дневни ред је ставио организовану бригу о 
рањеницима. Ова врста делатности жена радо је била прихваћена, као и у по
тоњим ратовима, од стране меродавних државних органа. Српске жене, школо

ване или приучене, исказале су свој патриотизам, радећи у бројним пољским 
болницама, често у врло тешким условима. 

Након српко-турског рата и признате државне независности, жене су се 
организовано посветиле отварању домаћинских школа за девојке, без веће ма
теријалне помоћи државе. Српска држава у истом периоду почиње да отвара 
вшпе школе за женску децу, достигавши број од 47 у 1910. години. У тим шко
лама су поред општих предмета девојке стицале знања за кројачице, плетиље, 
ткаље, али једнако тако и за будуће учитељице. Оснивање ових школа био је 
велики допринос модернизацији друштва. Традиционалисти се нису лако мирили 
са постојањем женских школа, сматрајући да је место за школовање девојке уз 
њену мајку и у домаћинству. 

Часопис "Домаћица" (1879-1914), који је пратио делатност женског 
друштва, постао је форум и трибина за сва питања која су интересовала српску 
жену. Мада се чита у градовима у њему су жене, тек придошле са села, могле 

да нађу орјентацију за промењене односе у породици и уопппе начина живота 
у грађанском друштву. Редакција је својим читатељкама нудила теме као што 
су вођење домаћинства, хигијена, васпитање деце или односи у браку. Часопис 
је био о:rворен за покретање дискусије о свим питањима која су интересовала 
савремену жену. Ни часопис "Домаћица" није био благонаклоно примљен од 
традиционалиста који су у његовој делатности видели подбуњивање жена про

тив мушкараца и традиционалне породице. 

Исказана енергија жена, грађанки, на модернизацији српског друштва 
ипак је била недовољно искориштена од државе, суочена са ускогрудошћу ста
рих схватања о положају жене. 

Милан Tepauh UDC 929:73 Mestrovic 1. 

Уметник и политика 1945. 
(Акција јуrословенске ВЈiасти наков Другог светског рата да се 

Иван Мештровиli врати у земљу) 

Айсшракш.: Тежња нове јуzословенске власши за йоврашком у земљу 

Ивана Мешшровиhа ради сшварања йовољније слике о себи. 

Једно од питања након Другог светског рата на коме .инсистира југос
ловенска власт и у које се укључује Јосип Броз Тито је повратак у земљу Ивана 
Мештровића. Он је током рата напустио Југославију, неко време боравио је у 
Италији, да би се потом пребацио у неутралну Швајцарску. У својим мемоарима 
,,Успомене на политичке људе и догађаје" ,1 не говори о свом конкретном бав
љењу политиком, али Фикрета Јелић-Бутић у књизи "Усташе и НДХ"2 пише 
да Мештровић у политичком смислу није био потпуно пасиван, када је у питању 
успостављање одређених веза са савезницима у завршној фази рата. Иван 
Мештровић је крај рата дочекао у Швајцарској. 

Могућност и потребу његовог повратка покренуо је 17. јула 1945. године 
краљевски намесник Анте Мандић у писму Јосипу Брозу, обавештавајући га 
да је сазнао: ,,Од неких пријатеља да Иван Мештровић, који лежи болестан у 
Швицарској, говори веома повољно о нашем покрету и да се - опростите ми, 

што Вам то лично спомињем - специјално о Вама изражава у најјачим супер
лативима. Како Мештровић има свијетско име, које у Ен'i.леској и Америци и 
йолишичкц нешшо значи (подвукао М. Т.), би ми било драго дознати од Вас, 
који прилике боље познате, да ли. сматрате за морални капитал, што га 

представља Мештровић, вриједи да се начини дискретан покушај да се он јавно 
за наш покрет и за нашу_ ствар јавно изјави и изјасни".3 Јосип Броз тито је на 
тај Мандићев предлог увиђајући практwшу политичку корист, тражио: ,,Напиши 
Мандићу да се слажем са његовим гледиштем о Мештровићу. Т.(ито)".4 

Иван Мештровић у својим мемоарима говори о Брозовом позиву да се 
врати у земљу,5 а потом и о свом одговору на тај позив: ,,Николић је често 

1 Ivan Mestrovi<:, Uspomene па politicke qшie i dogat!лje, Загреб 1969., (У даљем тексту: Ivan M~trovic, в.д.) 

2. Fikreta JeJi<:-Butif, Ustase i NDH, Zagreb 1978, стр. 291. 

3 Архив Ј. Б. Тита, Ка~щеларија Маршала Југославије (КМЈ) 11-9-б/50. 

4 Исrо. На поле!,ЮUI писма је уписано да је Мандићу одговорено 20. јула 1945. гоции:е. 

· 5 ,,Мало иза тога дошао је неки др. Никола Николић, као Т.1тов изасланик за разне ствари у 



-
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одлазио кући и враћао се у Швајцарску, а тај пут, кад је пошао, дошао ми је 
и тражио, да му напишем писмо за ТИта, да може пружити доказ, да је залазио 
к мени, што би уједно био доказ, да нисам против њих. Ја сам му дао једно 
писмо, у коме сам написао, да политика није мој занат, те да не знам, nrra бих 
могао рећи, кад бих се одазвао његовом позиву да се вратим, осим то да је 
боље, да их сто кривих и противних избјегне казни, него тројица праведних да 
погине, јер ће ови мртви бити опаснији противници него стотине кривих који 
умакну ... Кад се Николић опет вратио, причао ми је, да се је Титу моје писмо 
свидјело и да ме види у другом свјетлу, него што су ме прика1ивали".6 

Након ових контаката ствари су се ископликовале, јер је Мештровић 
дошао у сукоб са југословенским посланством у Швајцарској због недобијања 
визе за свој одлазак у Рим, потом неизвесност и лични моменти око повратка 

у земљу,7 а онда затварање његовог брата Петра Мештровића и пријатеља 
Павла Осrовића. Из Мандићевог другог писма Јосипу Брозу Титу сазнајемо 
неке детаље у вези с новонасталом ситуацијом: 

"Драги друже Маршале, морам Вас молити за опроштење у једној веома 
непријатној ствари. Како се можда сјећате, ја сам пре 3 или 4 мјесеца предложио, 
да би се дозволило прелазак у Швицарску моме пријатељу и бив.(шем) сек
ретару Југосл.(овенског) Одбора, Павлу Оставићу и инг. Мештровићу, 
Ивановом брату, у сврху да њега придобију за наш Покрет и да издаде у том 
смислу јавну изјаву. Ствар се завукла ради пасоша и споменута двојица пошли 
су на пут пре пар дана т.ј. послије избора, када је наш покрет био толико кон
солидиран, да нам Мештровићево држање не може више ни да користи ни да 
шкоди. Инг. Мештровић је међутим сматрао за сходно, да узме за себе неке 
рударске планове, па су их на граници зауставили и предали ОЗНИ, што. је 
сасвим у реду. Али што није у реду је то, да Остовиh није знао да држи језик 
за зубе, те причао нашим властима, да се налази на путу к Ивану Мештровићу 
по мојој иницијативи и - што је најгоре - с Вашим знањем. Ја ништа не марим 
што је мене умијешао у ту ствар. Али ми је неизмјерно, неизмјерно жао, што 
се та стара дипломатска животиња дала повући за језик, те споменула Ваше 

Швајцарској. Дошао је к мени и изручио ми поруку од Тита, да се вратим кући. Ја у приlЩИII}' нисам 
одбијао позив, али болестан нисам могао помишљати, да могу скоро кренути 11а пут. Осим тога, 
имао сам доста ствари, које сам израдио, а и пртљаге, које се је накупило током година, па нисам 
био у стању, да то све брзо средим. Уз то, није ми се свиђало оно, што сам чуо, како партизани 

брутално и крволочно наступају у Хрватској и хтио сам, да се боље обавијесmм о nравом стању 
код куће. Уз све ово моје је здравствено стање било такво, да у себи нисам био сигуран, хоћу ли 
преживјети и, наравно, да сам желио имаm некога уза се, уз беспромоhну жену н недораслу цј ецу, 
те сам споменуо Николићу, да би желио, да брат из Загреба дође к мени, а можда и пријатељ 
Остовиh. Николић је мислио да he то ићи без потешкоћа и обећао да ће уредити", Ivan M~ovic, 
н.д, стр. 396. 

6 Исто, стр. 397. 

7 "Међутим је један комуниста нашао начина, да ми јави, што заправо режим мисли да са мном ради, 
ако се вратим. Дали би ми положај као Руси Максиму Горком, што би значило да сам упрегнут у 
њихову спрегу, уз потпун послух, буд као министар просвјете, буд као предсједник Југосл. 
академије. Зато ми овај известитељ поручује, да се не враћам.јер знаде.да сеј а не бих хтио повијати, 
као што се нисам хтио ни усташама, а онда бих свршио као код усташа, ако не и горе. Путовати к 
мени и помоћи ми на путу требало је мој бивши ђак Аугустинчић, којије у ужем кругу рекао, да не 
ће бити на мене притенута ,,забрана рада". Осим тога ми је исти у својству ректора Академије 
поручио преко пријатеља Кризмана, да ће ми "чак дати посла". Одговорио сам да Аугустинчић 
неће доживјети, да мени даје посла", исто, стр. 397-400. 
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име. ОЗНА ће сада учинити своје и ја ћу друга Ранковића замолити, да иде до 
дна ствари, и да поштено стане на реп инг. Мештровићу, ако је злорабио ис
казано му повјерење за какову прљавштину. А Вас пако молим, да опростите 
брбљавост оног мог лудог Остовића, од кога не бих никада био очекивао такву 
индискрецију. За мене је то наука, па нећу убудуће никога више препоручивати 
за путовање у иностранство, па радило се макар и о Божијој матери".8 

Након ових неспоразума Иван Мештровић се пребацио у Рим и тако у 
Италији наставио свој боравак. Југословенске власти су биле о овом обавеште
не и настојале су да са Мештровићем наставе контакте. О томе сведочи и писмо 
вршиоца дужности делегата Саветодавног већа за Италију, Славена Смодлаке, 
упућено ЗО. августа 1946. године Владимиру Велебиту у Министарству иност
раних послова Владе ФНРЈ. Смодлака је обавештавао, да је на основу депеше 
којом је тражено, замолио Мештровића да се његови радови изложе на југос
ловенској изложби у Москви: ,,Исте вечери посетио сам лично Ивана Меш
тровића у његовом стану у Риму, јер сам га лично познавао још од ранијих 
времЬна. Он је био веома задовољан што сам дошао, па ми је казао да није 
било уопће потребно тражити његову дозволу, јер да је он већ давно дао свој 
пристанак. На то ми је споменуо да је он већ давно дао свој пристанак. На то 
ми је споменуо да је он већ раније писао писмо другу Маршалу, предлажући 
да се његови радови пошаљу на изложбу у Москву (али ме је замолио да његово 
писмо не спомињем). Казао ми је да му је мило да се његови радови излажу, 
те је надодао, ако се жели његово мишљење који његови радови да се изложе, 
нека му се само каже, па да ће радо дати свој савет. Ја сам искористио прилику, 
па сам га. упитао намерава ли да се врати у ФНРЈ. Он ми је одговорио да се 
мисли вратити, али још не јер да је болестан, а и да нема средстава за живот 

у Југославији ... Мој је утисак да он за сада не мисли да се врати, јер не види 
начина тко би му дао средства за живот".Ако наша Влада сматра да би било 
корисно да се Иван Мештровић врати у Загреб, ми би могли покушати да то 

успијемо" .9 

Славену Смодлаки је изгледало да је Мештровићев долазак могућ, па је 
у наставку писма указивао на то да се на његову одлуку може утицати преко 

Мештровићевог зета Шиме Пелицарића (приправник у бившем југословенском 
конзулату у Лозани-Швајцарска) чији је брат учесник НОБ-а, па би среl)ивањ1; 
средстава за живот Мештровићу и запошљавање његовог зета утицало на умет

ников став и држање у вези с повратком у земљи.10 

До Мештровићевог повратка у Југославију није дошло и он се из Италије 
преселио у Сједињене Америчке Државе, где је наставио рад припремајући 
изложбу. На потребу његовог придобијања и повратка у земљу Јосипу Брозу 
ТИту је 21. фебруара 1947. године указивао и Едвард Кардељ, предлажући да 
му се за изложбу пошаљу његови експонати из Загреба које би ,му однео брат 
Петар Мештровић.11 Међтим, Едвард Кардељ је у овом обраћању Јосипу 

8 АрхивЈ. Б. Тита, КМЈ 11-8/13. 

9 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ 11-9-д/12. 

10 Исто. 

11 Исто, КМЈ 11-5-6/67. 
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Брозу био мишљења да је Мештровић "неискрен", предлажући да се према 
њемузаузме"тврlји"став.12 Да је Јосип Броз пристао и подржао Кардељев 
предлог о слању експоната, видимо из писма упућеног Јосипу Брозу од 

Ивановог брата Петра Мештровића, 3. јула 1947. године, у коме захваљује 
што му је одобрено путовање у Америку да би помогао организацију 
Иванове изложбе.1з 

Контакти са Мепrrровиhем су настављени и касније. Председник Комисије 
за верске послове Владе НР Хрватс:~<е монсињор Светозар Ритиг је у писму од 

27. јануара 1949. године обавештавао Јосипа Броза: ,,Познато Вам је да је 
прошлог љета дозволом наших власти отишао у Канаду Мештровиhев пријатељ 

Павао Остовиh", да га је Мештровић посетио на имању његове сестре, додајући 
у наставку: ,,Остовиh, а тако и Мештровић, много су ми писали о свом састанку 

у септембру. Мештровић вели да су га разговори са Остовићем разведрили, 

обрадован је, што народна власт толико подиже културни напредак нашег 
народа."14 Уједно, у наставку писма Ритиг говори о Мештровиhевој жељи да се 
врати у земљу и о његовом одбијању да сарађује са емиграцијом која га 

"салијеhе", хвалећи на крају Остовиhев рад и молећи Јосипа Броза да помогне 
повратак Мештровића, користећи прилику да интервенише за Мештровићевог 

пријатеља др Ива Тартаљу, чије би пуштање и амнестија, по Светозару Ритигу 
,,задовољила душу Мештровића".1S 

Крајем јануара 1951. године Иван Мештровић се укључио у кампању за 
ослобађање загребачког надбискупа Алојза Степинца. У разговору са југос
ловенским амбасадором у Вашингтону Владимиром Поповићем, Мештровић се 

залагао за Степинчево ослобађање иако није понудио конкретна решења. 

Мештровић је, како је Поповић обавештавао из Вашингтона, тврдио да му је 
Степинац спасио живот у НДХ, да језагребачки надбискуп Папи и америчком 
амбасадору приликом посете Ватикану 1944. године уручио извештај о 
зверствима окупатора и усташа, те да је уверавао Југословене у Италији да ће 
власти ,,морално-политички изгубити nроцес nротив Степинца",16 показивајуhи 

тако да је био против његовог суђења. 

Едвард Кардељ је 20. фебруара 1951. године дао смернице амбасадору 
Владимиру Поповићу о држању према Ивану Мештровићу: ,,Прими ипак 
Мепrrровиhа, али не у форми личног састанка, него га позови у Амбасаду."17 

У марту 1951. године Владимир Поповиhје обавестио из САД-а Јосипа Броза 
и Едварда Кардеља о сусрету са Мепrrровићем у Њујорку, с којим је потом био 

на вечери код Алеша Беблера. По Поповићу, Мештровић је одбацио тврдњу 
да је ставио поmис на декларацију југословенске политичке емиграције у САД, 18 

12 Исто. 

13 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ 11-6-д/4. 

14 Исто, КМЈ 11-9-д/12. 

IS Исто. 

16 Исто, КМЈ 1-3-6П99. 

17 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ 1-3-бП99. 
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хвалио је мудрост Мачека, у два наврата је одбио сусрет са краљем Петром 11 
Караlјорlјевиhем и тражио је запослење свога сина код УН-а да га Американци 
не би узели у војску, за што му је Поповић обећао помоh.19 

Случај Алојзија Степинца био је разлог Мештровићевог оглашавања и 
крајем јуна 1953. године. Разлог је била Степинчева болест и Мештровић се 
обратио Државном секретару САД Юону Фостеру Далесу (John Foster Dulles), 
са молбом да изврши пристисак на југословенску владу ради добијања дозволе 
за Степинчев специјалистички преглед, саопштавајући да је за стање његовог 
здравља сазнао из писма жупника Бранковића, који је тражио интервенцију 
САД.20 Иван Мештровић се за Степинца заложио као његов лични пријатељ, 
истичући његов значај за стабилност Југославије. Драгољуб Живојиновић 
наглашава то необично објашњење "са којим се Степинац не би сложио", 
додајући да су САД одбациле Мештровићев захтев да изврше притисак на југос
ловенске власти.21 Мештровићу је у одговору саопштено да је њихов конзул у 
Загребу добио налог да утврди природу болести и специјалисти ће бити упућени 
ако то буде захтевала југословенска влада. Укратко бисмо нагласили да је то 
време када су САД пружиле подршку Јосипу Брозу у сукобу са Коминформом, 
што се није поклапало и са политиком Ватикана. Када је у питању Степинчево 

лечење, Мештровић је предлагао његов одлазак у Бостон, додајући да је добио 
писмо од Јоже Вилфана, генералног секретара председника Републике Јосипа 
Брота Гита, који га је обавестио о детаљима лечења које је предузела хрватска 
влада.22 Мештровиhева инцијатива дошла је са закаш~ењем, јер је др Марк 
Лоренс (Marc Lawrence) посетио Степинца у Крашиhу, потврдио дијагнозу болес
ти и указао да нема потребе да напушта земљу.23 · 

Југословенске власти су на Ивана Мештровића гледале са становишта 
своје политичке прагматичности, јер је његов повратак у земљи у време 

конституисања нове власти, а и касније, био потпора њене политичке кон

солидације. Његовим повратком власт би стварала повољнију слику о себи. 
Уједно, било је "незгодно" да један познати уметник остане ван земље, што је 
у политичким оквирима могла бити подршка југословенској политичкој 
емиграцији која је била против нове Југославије. Јосип Броз Тито, до краја праг
матичан и утилитаран, увидео је и свесрдно помогао тај подухват. Ширина ин
ицијативе, истрајност на њеном извршењу - уз све проблеме, говоре о значају 

18 "Мислио је, каже, да је Б.( огдан) Радица ставио његов поmис на декларацију политичке емиграције 
у Филаделфији. Међутим, Радица га наводно уверавао да он то није учинио. Изражава чуђење 
зашто је потребно Америци као великој земљи да води, како он каже, двоструку политику према 

Југославији. Мој је утисак да је неко консултовао Мештровића у вези потписа декларације и да је 
он одлучно одбио. У току разговора често је .nонављао да не треба никоме да верујемо, да 
искористимо што• се искористити даде, али да се уздамо самл у себе и да не изазивамо ничим 
евентуални напад на нашу земљу. С тим у вези псовао је Енглезе и бацио на њих одговорност за 
увлачење Југославије у Други светски рат", исто. 

19 Исто. 

20 Драгољуб Живојиновић, Ватикан, кащоличка 1qжва 11 јуiословенска власш 1941-1958, Београд 
1994, стр. 398-400. 

21 Исто. 

22 Исто. 

23 Исто. 
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подухвата за нову југословенску власт. Иван Мештровић је одлагао свој пов
ратак, записујући у својим мемоарима различите разлоге свога недоласка. 

Сујетан на своје уметничко име, држао је "до себе", Iie желећи да буде објекат 
за поли:гичке циљеве власти, али није прекидао контакт. Тражио је уступке, 
иако поЈедини - питање надбискупа Степинца, задиру у фундаментална питања 
нове власти. Његов повратак није остварен, већ је касније, 1959. године, реч о 
његовом кратком доласку, када га је Јосип Броз примио на Брионским 
острвима. Као да је пред крај живота преволадала жеља да обиlје родне крајеве. 
Задржао се неко време и потом вратио у САД, где је и умро 1962. године. 

Summary 

Milan Terzic 

The Artist ·апd State Policy 1945. The Attempt of Yugosшv Authorities 
after W.W. II to consent Sculptor lvan Mestrovich to retum from Exile 

Mter the Second World War Yugoslav authorities, out of its political pragmatism, 
wanted Ivan Mestrovic, the sculptor to return to bls home country. Josip Broz Тito being 
a~are о~ the importance of the project supported it heartily. Ivan Mestrovic kept postponing 
bls commg back but never broke off cntacts and asked for concessions. Although he never 
settled in the country for good, he paid а visit to it in 1959. After that he returned back 
to the USA where he died in 1962. 

Бодин Вуксан UDC 930.85(= 861)(439.5)"17" 

Критика барокне побожности 
у Орфелиновој "представци 

Марији Терезији" 
(Из историје идеја код Срба у ХVШ веку) 

Айсшракш: Аушор размашра криш.ику барокне йобожносши у /ус
шрији ХVШ века и йоследице за срйску йравославну веру. На ири
меру йредсшавке Захарија Орфелина царици Марији Терезији йоку
шава да одiовори колико у йоэадини има йолишичких , а колико 
йросвешишељских и "модернизацијских" разлоzа. 

Критика барокне побожности представљала је, као што је познато, 3 ,ну 
од основних тачака програма просветитељских реформи. Различите формt 
казивања побожности, од којих су многе, иако традиционалне, у доба барl. 
добиле свој особен и екстреман израз: на пример - поштовање светитеља, 

њихових моппију и реликвија, поштовање светих места и са тим повезана прак

са ходочашћа, одавање посебне почасти Богородици, те склоност ка 

церемшшјама и релшиозним свечаностима различите врсте. У светлости прос
ветитељске критике, то су примери претварања и неправилности верског 

живота хришћана. Све оно, дакле, што је давало нарочит печат религиозном 

животу барока, наишло је у доба просветитељства на начелну одбојност и на 
осуду засновану на рационалним принципима. Позив на реформу религиозног 
живота и усклађивање побожности са захтевима разума је у току ХVШ столећа 
одјекнуо и у самој Италији - средини у којој је барок поникао и добио свој 
најпотпунији и најауrентичнији израз. Довољно је, на овом месту, присетити се 
имена чувеног италијанског историографа и ерудите Лудовика Антонија 
Мураторија и његовог захтева за "регулисање" хришћанске побожности, која 
се у многим својим видовима, по његовом схватању, била удаљила од духа ис
тинитог хришћанства. Мураторијеве идеје, с једне стране, и утицај касног јан
сенизма, с друге, одредили су, такође, особено обележје верском и интелек
туалном животу Хабзбуршке царевине и њене престонице, у којој се, посебно 
од средине ХVШ века, све изразитије манифестовало присуство тога ,,новог 

духа", који је и само католичанство, државну религију Царевине, учинио знатно 

разнообразним1. Надахњујући се · таквих схватањима, а често се и непосредно 




