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Срба, њихов удео у наставничком кадру био

Пешар Дpazuiuuh

је мањи него у укупном броју становника.
Посебан проблем представљале су и школске зграде у српским селима,

у највећем броју случајева грађене још у хабзбуршким временима,
руиниране, запуштене, далеко од хигијенских стандарда. Најчешће су

ЕНГЛЕСКО-АМЕРИЧКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ
КЛУБ У БЕОГРАДУ

изгледале као школа у Сјеничаку на Кордуну, родном месту Саве Мркаља,

(1930-1941)

претече Вука Караџића. Према сећањима њених ђака, то је била
"брвнара, стара око двеста година, са две учионице у којима су пеhи више

димиле него грејале, чији кров беше од шиндре, сав расушен и најежен од

Айсшракш: У чланку је дти йреzлед акшивн.осши једног од

сунца, кише и ветрова, па је у зимске дане киша цурила кроз кров, па

најзначајних анzлофилских удружења у Краљевини Југославији.

кроз таваницу тако да смо морали расклапати кишобране над клупама". 47

Анализира се улога Енzлеско-америчко-јуzословен.скоz клуба у
~иирењу ан.zлосаксонскоz кулшурноz уш~щаја у Краљевшщ

На основу свега реченог, можемо извести више закључака о српском

Југославији.

друштву у Хрватској после стварања југословенске државе. Пре свега, битно
је да су крајеви Хрватске насељени српском већином у заједницу
јужнословенских народа ушли неразвијени, без одговарајуће саобраћајне

инфраструктуре, без потребног броја школа, са малобројним грађанством.
Такво наслеђе било је тешко превазићи, нарочито када се има у виду да је
Краљевина СХС била сиромашна држава пред којом је био захтев обнављања
крајева теппю пострадалих током Првог светског рата. Увиђајуhи проблеме,

припадници грађанског дела српске популације у Хрватској често су преузимали

иницијативу

- обнављање "Привредника" и оснивање других институција, те

улагање финансијских средстава у бивше војнокрајишке просторе само су

неки од видова помоћи коју је пружала српска елита, доприносећи постепеном
преображавању српског друштва у Хрватској. Ипак, народ који је чекао "да
своје обиље сажете снаге и своју неисцрпну виталност упрегне у једну вишу и

достојнију примјену,"48 у ствари је и даље живео у сrшаду с древним обичајима.
Традиционални образац живљења било је, уистину, теппю превазићи.

Summary
Sofija Bozic
Serbs in the territory of Croatia, Slavonia and Dalmatia 1918-1929
In 1921 Serbs accounted for 24.1 % ofthe total population in Croatia and Slavonia, and for
17% in Dalшatia. Without their proper urban center, they шostly inhaЬited rural areas, poorly
connected with urban regions. They lived in шodest houses, in patriarchal way, in large, poor
faшilies and in poor sanitary and health conditions. Due to insufficient nшnber of priшary sclюols
and their disproportioвate distriЬution, the illiterate as а rule outnшnbered the literate popнlation.
in districts with Serb шajority. The Yugoslav state, just out of the Gieat War, with poor financial
capacity, was unaЬ!e to invest in the progress of these areas as шuch resources as it was 11eeded.

бр.

Једну од одлика југословенско-британских односа двадесетих година
представљало је и оскудно постојање англосаксонске културе у Краљевини
СХС. Узроке те појаве треба тражити како у недостатку организоване

британске и америчке културне пропаганде тако и у недовољној
заинтересованости домаће јавности за елементе англосаксонске културе.

Тако је, на пример, број књига на енглеском језику прочитаних у Народној
библиотеци

1928.

године био вишеструко мањи у односу на наслове на

осталим страним језицима
немачком,

1.646

(173

на француском,

књиге на енглеском, наспрам

634

на руском и

301

на

језику). 1 Годину дана касније, британски посланик у Београду Невил
Хендерсон је констатовао да се у Југославији "слабо зна и учи енглески

.

,\

•
" 2
Језик

Тридесетих се година појачава англосаксонски културни утицај у
Југославији. Британска културна пропаганда, коју је од

1935.

године

организовао Британски савет, интензивирала је своје деловање.
Англофилским удружењима делила се материјална помоh, уводили су
се различити

облици

стипендирања југословенских

студената,

библиотекама су се поклањале књиге и часописи, а радио-станицама

грамофонске плоче. Представници британског посланства вршили су
притисак на Министарство просвете да се енглески језик уведе у

наставне програме гимназија. 3
Осим

Британског

савета,

незаобилазан

фактор

ширења

англосаксонске културе у Краљевини Југославији била су југословенска
англофилска друштва. Енглоско-југословенски клуб основан је 1924. године

47

Gojko Nikolis, Zapisi pod prismotrom, 122.

1

Пеђа Ј. Марковић, Беоzрад и Евройа, Београд

48

Владан Десница, ,,Мирко Королија и његов крај", Маzазин сјеверне Дал.мације,

2

Љубодраг Димиh, Културна йолишика Краљевине Јуzославије

2, 1935.

3.740

на италијанском

Београд
3

1997,

стр.

206.
Исто, стр. 209-211.

1992,

стр.

202.
1918-19,41, III,
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Клуб је променио своје име у Енглеско-америчко-југословенски

Петар Драгишић, Енlлеско-америчко-јуlословенски клуб у Беоlраду

(1930-1941)

променио у Енглеско-америчко-југословенски клуб. Осим тога, од

73

1930.

1929. године у Загребу је основано Британско друштво у Југославији,
а 1930. у Београду Удружење пријатеља Велике Британије и Америке. 4 Од
1930. године број англофилских организација се непрестано увећавао, тако
да ихје 1937. године било чак 19. 5 Различитим облицима својих активности

постепено се образују нове англофилске организације, па се веh од средине

у Краљевини Југославији англофилска удружења су умногоме олакшала

као партнере. У сарадњи с њима прощирио је и унапредио све облике својих

рецепцију англосаксонске културе на простору и територијално и

делатности.

клуб),

тридесетих година назиру контуре разуђеног англофилског покрета у

Краљевини Југославији. Енглеско-америчко-југословенски клуб није,
међутим, нове англофилске организације доживео као конкуренцију, веh

традиционално удаљеном од њених исходишта.

Клуб у сарадњи с домаћим и спољним субјектима англофилске

***

пропаганде

Енглеско-југословенски клуб је основан

Београду.

19.

априла

1924.

године у

Свечаности к~а је том приликом била уприличена

I

присуствовали су, осим "целе енглеске колоније у Београду", и
представници

Министарства

иностраних

послова,

Пресбироа,

Универзитета, појединих удружења и "врло мали број Београђана". У
говору којије том приликом одржао, британски посланик у Београду Албан
Јанг је нагласио да је задатак Клуба да постане спона између два народа,

те да "ојача и још више учврсти" везе између Краљевине СХС и Велике
Британије. За реализацију тих циљева Клуб је у својим просторијама у

Позоришној улици (данашња Француска улица) уредио читаоницу, а у
плану је било и "стварање књижнице, сале за разговор и бироа за пословне

.
1930.

и путничке сврхе " 6

Од

1924.

до

године Енглеско-југословенски клуб је дефинисао

основне облике својих активности, које
Почевши од

1924.

he

убудуће успешно развити.

године, Клуб је организовао течајеве енглеског језика.

Иако је те године курсеве похађало свега десет ученика, интересовање за
течајеве је постепено расло, па се број полазника из године у годину

увеhавао.7 У наведеном периоду организовао је и добро посећена
предавања.

8

Потврду успешног рада представља и чињеница да је само

годину дана после оснивања Клуб бројао ЗОО чланова. 9
У шеснаестогодишњој историји Клуба

1930. се препознаје као година

прекретнице. У настојању да, осим енглеске културе афирмише и америчку
културу, Клуб је

1930.

године проширио опсег свог деловања, а назив

Енглеско-југословенски клуб је у оквиру своје делатности укључио и

промоцију америчке културе у јесен

1930.

године. Писменим гласањем

већина чланова се определила за нов, проширен назив: Енглеско-америчко
југословенски клуб. 10 Из тога су произашле и одређене промене статута,
чиме је устројство Енглеско-америчко-југословенског клуба у потпуности
добило трипартитно обележје.
Равноправна заступљеност представника све три нације у чланству и

управи Клуба била је дефинисана члановима 5, 8,

5.

9. и 10. статута. По члану

чланство је било "приступачно сваком енглеском, америчком или

југословенском поданику, а такође лицима других националности, ако

говоре енглески". При том је важио принцип кооптације, тако да је сваког
кандидата могао за члана да предложи искључиво неко од његових

сународника који је веh био члан Клуба.11
Управни одбор чинило је дванаест чланова, од којих су три били

Американци, три Британци, док су Југословени партиципирали са укупно
шест чланова. Функција председника управног одбора била је ротациона,

тако да су је наизменично вршили представници све три нације.12 У духу
равноправности биле су дефинисане и највише функције у Енглеско

америчко-југословенском клубу. Тако је председник (ех

officio)

10

"Енглеско-америчко-југословенски клуб", Политика, 9. XI 1930.

11

Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије,

био

66-234G-2214,

Статут Енглеско-америчко-југословенског клуба.
4

Загреб
5

6

Живко Аврамовски, Британци о Краљевини Јуlославији

1921-1938, I,

Београд-

1986, стр. 663; Љ. Димић, н. д., стр. 207.
A11glo-Yugoslav Review, бр. 5/6, јануар-април 1937.
Политика, 20.IV 1924.

7

"Стотине Београђана научили су у Београду енглески језик", Политика, 25.Х

8

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

9

Исто.

1933.
305.

12

Исто. Чланови управног одбора Клуба су 1939. године били Божидар Пенић,

Александар Видаковић, М. Стојовић,

3.

Боди, Драган Милићевић, Лука Смодлака

(Југословени), Т. А. Shone, V. de Bt-ay, Р. Gaпan (Британци), R. В. Јоусе, R. В. Macatee и Wm. М.

Smith (Американци). АЈ, Централни Пресбиро, 38-73-197, Bнlleti11 of СlнЬ Activities fог the
Mo11th of Јавнагу 1939, Наредне године Управни одбор су чинили: Б. Пепић, А. Видаковић,
М. Стојовић, 3. Боди, Д. Милићевић, Л. Смодлака (Југословени), Т. А. Shone, S. L. Childs, G.
Н. Rнssell (Британци), R. В. Јоусе, Wm. М. Smith и М. Lаве (Американци). АЈ, 38-73-197,
Bнlleti11 of СlнЬ Activities fог the МоnЊ of Ј авнагу & FеЬгuагу 1940.
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Петар Драгишиh, Енzлеско-америчко-јуzословенски клуб у Београду

(1930-1941)

75

југословенски министар иностраних послова. Потпредседници су били

секција (социјална), и продужиће свој рад у сагласности са својим

(такође ех officio) британски и амерички посланици у Београду, док су места

правилима. Социјална секција (Клуб)

почасних председника била резервисана за југословенске посланике у

своја техничка средства." 17

he ставити Удружењу на располагање

Лондону и Вашингтону. 13 Тиме што је место председника наменио министру

Оба друштва су задржала своје чланство, при чему су чланови Клуба,

иностраних послова Краљевине Југославије Клуб је, по свој прилици,

који су чланарину и даље плаћали Клубу, у исто време били и чланови

настојао да обезбеди подршку југословенских власти. Председници Клуба
(ех officio) нису, међутим, знатније учествовали у раду Клуба. 14

Удружења пријатеља Велике Британије и Америке. Чланови Удружења

Осим имена, Енглеско-америчко-југословенски клуб је исте јесени
променио и просторије. Нова зграда налазила се у Улици краља Милана.

су, међутим, могли да бирају да ли

he истовремено

бити и чланови Клуба.

Свако ко би се определио за такву могућност морао је да Клубу уплати

разлику између чланарине Клуба и чланарине Удружења. 18

Освећење нових просторија, коме су присуствовали представници војске,

Сарадњу Клуба и Удружења олакшавала је чињеница да су два друштва

Пресбироа, београдске општине и особље британског и америчког

деловала у заједничким просторијама. Удружење је, наиме, Клубу месечно

посланства у Београду, обавио је епископ Николај Велимировић.

плаћало по две хиљаде динара, а Клуб је заузврат Удружењу уступио једну

Обраhајуhи се присутнима, Велимировић је нагласио да

просторију и омогућио члановима Удружења да користе клупску

Енглеско-америчко-југословенског клуба бити да

,, ...

he циљ деловања

негује и распостире

узајамно разумевање, мир и пријатељство међу Англосаксонцима и

Југословенима" .15
Посебно значајна за рад Клуба била је чињеница да је у Београду

читаоницу. 19 Клуб и Удружење нису, међутим, током читавог периода

1936.

делили исте просторије.

20

1930-

Та околност ипак, није, угрозила даљу

сарадњу два друштва.

20.

Тридесетих година формирају се нова англофилска удружења. Тако

фебруара 1930. године основано Удружење пријатеља Велике Британије и

је у фебруару

Америке у Југославији. Међу иницијаторима оснивања Удружења већину

југословенски клуб, за чијег је председника изабрана Даринка Грујиh

су чинили чланови Енглеско-америчко-југословенског клуба. 16 Оснивањем

Радовиh.21 Енглеско-америчко-југословенски клуб и Удружење пријатеља

другог београдског англофилског друштва, Енглеско-америчко

Велике Британије и Америке настојали су да успоставе сарадњу с

југословенски клуб није више био усамљен у пропагирању англосаксонске

новосаским клубом. 22 Енглеско-америчко-југословенски клуб је повремено

културе у југословенској престоници.

сарађивао и са Удружењем бивших ђака у Великој Британији, које је

Специфична симбиоза Клуба и Удружења дефинисана је чланом

2.

1931.

године у Новом Саду основан Англо-америчко

основано у Београду крајем

\,

статута Удружења пријатеља Велике Британије и Америке у Југославији,
у коме се истиче да "Енглеско-југословенски клуб (статут је настао пре
промене имена Клуба-:- П. Д.) улази у састав Удружења као самостална
13
14

Исто.
Милан Стојадиновиhје, на пример, први, а по свој прилици и једини пут, посетио

Енглеско-америчко-југословенски клуб 20. децембра 1938. године, дакле на самом крају
своје политичке каријере у Југославији и свог "председниковања" Клубом. При томе треба

\

1933.

године. 23

II

За развој и активности англофилских друштава у Краљевини

Југославији британска дипломатија све до

1935.

веhе

односу

интересовање.

Прекретницу

у

године није показивала
Британаца

према

југословенским англофилским удружењима означио је почетак

пропагандног деловања Британског савета

(British Council)

у Југославији.

нагласити да Стојадиновиh клупске просторије није посетио с намером да се упозна с радом
Клуба, веh је присуствовао пријему који је у просторијама Енглеско-америчко

југословенског клуба приредила Foreign Press Assotiation. Са неким члановима Клуба
Стојадиновиh се том приликом задржао у краhем разговору. АЈ, 38-73-197, Bнlletin оfС!нЬ

Activities fol' the Month ofDece111ber 1938.
15

Говор епископа г. др Николаја Велимировиhа и америчког посланика г. Принца

на освеhењу Енглеско-америчко-југословенског клуба, Вре,не,

10.XI 1930. Клуб је до 1935.
године још три пута променио своју локацију. Од новембра 1932. године просторије Клуба
су се налазиле у Улици кнегиње Љубице. Вре.лtе, 12.XI 1932. У априлу 1934. преселио се у
зграду у Балканској улици. Пол ши.ика, 29.IV 1934. Последњи пут Клуб се преселио у октобру
1935. године, а нове просторије су се налазиле у Добрињској улици. ПолиШика, 31.ХП 1935.
16 АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-3, март 1937.

17

АЈ, Збирка Јована Ј овановиhа Пижона,

80--40-185, Правила Удружења пријатеља

Велике Британије и Америке у Југославији.
18

Исто.

19

АЈ, 80-33-157, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије

и Америке, 16.Ш

1933.
1934. године просторије Удружења налазиле су се у Франкопановој
улици. Правда, 30.V 1934.
21
Дунавска Поиаиа, 17.П 1931; Ж. Аврамовски, н. д., стр. ЗО.
22 АЈ, 80-33-157, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије
и Америке, 16.III 1933.
23
·Политика, 4.ХП 1933.
20

Од пролеhа
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Петар Драгишић, Енzлеско-америчко-јуzословенски клуб у Београду

(1930-1941)
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Прву акцију у том правцу представљала је мисија чиновника Форин

и Америке. Њихова ближа сарадња била је последица околности да су два

офиса Кенета Џонстона (Kennetll Johnstona), који је у септембру 1935.
године посетио Југославију. 24 Он је у Југославију дошао ,, ... како би

Приближавање два друштва је било резултат жеље да се дотадашња

помогао

Британском

савету

за

односе

са

страним

земљама

у

организовању британске културне пропаганде у Југославији ... " и ,, ... да
би на основу стеченог искуства поднео савету предлоге за пружање

подршке енглеско-југословенским друштвима која је посетио."

25

Енглеско-америчко-југословенски клуб је од посете Кенета Џонстона

доста очекивао. На годишњој скупштини Клуба (14. децембра 1935)
почетне активности Британског савета су позитивно оцењене, па је
констатовано

,, ...

друштва од пролеhа

1936.

поново делила заједничке просторије. 29

присна сарадња у "приређивању заједничких манифестација, предавања

или дочека страних гостију" ојача и прошири. Реализација те замисли
започела је образовањем заједничког одбора ( састављеног од представника

оба друштва) којије израдио детаљан пројекат сарадње Удружења и Клуба.
Управе оба друштва су тај план прихватиле, након чега је пројекат
примењен. Ближа сарадња није, међутим, довела до спајања Клуба и

Удружења, па су они у потпуности задржали "унутрашњу аутономију". 30

да је Британско друштво из Лондона за одржавање веза

III

са појединим земљама (Британски савет- П. Д.) на Балкану успоставило

присну везу са Клубом ... Г. Џонстон, члан овог удружења, који је недавно
био у Београду, стоји на челу покрета за развијање што тешњих културних

веза између наше земље и Енглеске."

Стално увеhавање броја англофилских организација наметнуло је као
основни проблем питање њихове међусобне сарадње и координације. Ту
потребу су осеhали како домаhи чиниоци англофилске пропаганде, тако и

26

Утисци које је Кенет Џонстон понео из Београда били су веома

представници Британског савета, који су, по свој прилици, у јачој

повољни. Британском савету поднео је извештај у коме је оценио да ,, ...
Југославија пружа изузетно погодне могуhности за развијање интензивне

координацији рада англофилских друштава видели могуhност њихове

активности ... ". У годишњем извештају британског посланства за 1936.
годину истиче се да су Џонстонови утисци из Југославије исправни, а као
доказ за такву тврдњу наведене су активности југословенских

англофилских удружења.
Џонстонов извештај Британском савету утицао је на формирање става
27

Савета према југословенском англофилском покрету. Тако је од новембра

1936. године Британски савет почео да Енглеско-америчко-југословенском
клубу и Удружењу пријатеља Велике Британије и Америке у Југославији
исплаhује новчану помоh у месечном износу од десет фунти. Тај износ су

Клуб и Удружење делили и користили за изнајмљивање просторија. 28 У

лакше контроле. У свему томе није било јасне концепције, па раздобље од

1937.

до

1940.

године обележава тра.жење облика који би омогуhио

интеграцију југословенских англофилских друштава.
У настојању да оствари контролу над радом англофилских удружења
у Југославији, Британски савет је

1937.

године установио функцију

"инспектора англофилских друштава у Југославији". Та дужност је припала
британском конзулу у Београду грофу СтеIIбоку
располагање стављено

300

(Stenbock).

Њему је на

фунти за помоh англофилским удружењима. 31

Током наредне године Стенбокје

,, ...

у својству инспектора англофилских

друштава у Југославији, посетио клубове англофила у земљи и поднео

извештај и предлоге Британском савету за помоh тим установама."32

исто време Британски савет је започео и са организовањем посета

Југославији бројних личности из културног и јавног живота Велике
Британије.

29

Енглески клуб и Удружење пријатеља Велике Британије и Америке уједињују се,

Политика,

Нови моменат у деловању југословенског англофилског покрета
наступио је стварањем услова за још интензивнију сарадњу Енглеско

америчко-југословенског клуба и Удружења пријатеља Велике Британије

4. V 1936.

Удружење је напустило своје дотадашње просторије и уселило се у

зграду у Добрињској улици у којој је деловао Енглеско-америчко-југословенски клуб.
30

Исто. Уредништво часописа

The Anglophil је

у новој форми кооперације Клуба и

Удружења видело прекретницу у развоју англофилског покрета у Краљевини Југославији.
"Испрва је постојала бојазан да у Београду нема места за две англофилске организације и
да ће услед такмичења једна другој бити од велике сметње. Али срећом показало се да су

24

1986,

Ж. Аврамовски, Бршианци о Краљевини Југославији 1921-1938, П, Загреб-Београд

стр.
25

26

325; Љ.

Димић, н. д., стр.

209.

Ж. Аврамовски, н. д., стр. 325.
АЈ, 38-73-197, Извештај М. Стојовића Централном Пресбироу са годишње

скупштине Енглеско-америчко-југословенског клуба, 16.ХП 1935.
27 Ж. Аврамовски, н. д., стр. 435; Љ. Димић, н. д., стр. 210.
28 АЈ, Удружење пријатеља Велике Британије и Америке, 342, Извештај Управног
одбора Удружења пријањтеља Велике Британије и Америке у Југославији,

22.V 1937.

ове слутње без основа. Један од најсрећнијих догађаја у нашој историји (историји
англофилског покрета-П. Д.) био је споразум постигнут између два огранка англофилског
покрета да сарађују место да се такмиче. Откако су сад у истим просторијама и посвећују
се својим задацима, обе организације раде са још већим успехом." АЈ, 38-73-197, The

Anglophil, I-3, март 1937.
31

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

32

Исто, стр.

656.

548.
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Први конкретан корак у правцу тражења модалитета интеграције

југословенских англофилских друштава представљала је конференција

Петар Драгишић, Ен'iлестш-америчко-ју'iословенски клуб у Бео'iраду

Упркос сукобу у јесен

1938,

(1930-1941)

79

два друштва су сарађивала и касније.

Клуб и Удружење су наставили рад на интеграцији и централизацији

13. марта 1938. године у

англофилског покрета у Југославији, а, осим тога, заједнички су

Београду. Конференцији су присуствовали представници веhине

учествовали у приређивању предавања гостију који су Југославију посетили

југословенских англофилских друштава. Друштва из Загреба и Сплита нису

у организацији Британског савета.

југословенских англофилских удружења, одржана

послала своје представнике на Београдску конференцију.

је присуствовао и гроф Стенбок.

33

Конференцији

У процесу проналажења облика који би омогуhио ближе повезивање
и олакшало сарадњу англофилских удружења у Краљевини Југославији

34

Питање интеграције англофилских друштава покренуо је представник
Енглеско-америчко-југословенског клуба Александар Видаковиh. Он се у

иницијативу је крајем
новембру

1938.

1938.

преузео Британски савет. Београд је тако, у

године посетио споменути пуковник Бриџ, генерални

свом обраhању присутнима заложио за стварање федерације у коју би била

секретар Британског савета. У Београду је Бриџ сусрео више

укључена сва југословенска англофилска друштва. Видаковиh је при том

југословенских званичника. 39 Осим с представницима власти, он се

изнео и уверење да би Британски савет поздравио формирање такве

састао и с члановима англофилских друштава, при чему је највише

федерације.

времена посветио разговору с функционерима Удружења пријатеља

35

Конференција није, међутим, донела конкретне закључке у

Велике Британије и Америке. 40 Чарлс Бриџ је посетио Енглеско

вези са Видаковиhевим предлогом. 36
Процес обједињавања англофилских друштава у Југославији угрозиле су
несугласице између Енглеско-америчко-југословенског клуба и Удружења

америчко-југословенски клуб

3.

новембра и том приликом разговарао

са члановима његове управе. 41

пријатеља Велике Британије и Америке. Камен спотицања у односима два

Идеја коју је пуковник Бриџ представио својим саговорницима

друштва био је опозициони став Удружења пријатеља Велике Британије и

подразумевала је оснивање британског института у Београду уз помоh

Америке према режиму Милана Сгојадиновиhа. Кошпшје била дубина неслагања

Британског савета. Институт би, по Бриџовој замисли "обухватио сва

између Клуба и Удружења најбоље говори чињеница да су, почетком новембра

англофилска друштва у Београду ... ". Док је Удружење пријатеља Велике

1938. године, приликом посете Београду генералног секретара Британског савета
пуковника Чарлса Бриџа, представници Клуба Удруж:ење одисали као ,, ... чисто

Британије и Америке прихватило изложени план, подршка Енглеско

политичко друштво, које са а~mюфилском пропагандом нема никакве везе.''3

7

америчко-југословенског клуба је изостала. Основни разлог неприхватања
тог пројекта била је, по свој прилици, чињеница да је у управи института

Због укидања субвенција Министарства иностраних послова, Удружење

водеhа улога била намењена Удружењу, што је

пријатеља Велике Британије и Америке се нашло у теппюј финансијској ситуацији,

неприхватљиво, посебно у време заоштрених односа два београдска
1
англофилска друштва. 42
·

услед чега је било приморано да се одвоји од Клуба и закупи јефтиније просторије. 38

за Клуб било

Почетком 1939. године Енглеско-америчко-југословенски клуб се више

"Plan to Merge All Anglophile Bodies-Belgrade Confe1·ence", South Slav HetЋ!d, VII-3, 1-16,
1938, Конференцији су присуствовали делегати из Новог Сада, Љубљане, Ниша,

33

април

Скопља, Сарајева и Шапца, Није познат разлог недоласка представника хрватских друштва,
34

Исто.

35
Исто. ,,А. Vidakovic ... proposed the formation of а federation in whic\1 all the anglophile
institutions in Yugoslavia would Ье enroled. Such а move fог close coopetЋtion between the various
existing clubs and societies would, he added Ье 1·eceived with а simpathy Ьу the Bгitish Council."
36
АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
Америке, мај 1938. ,,На конференцији се дискутовало о мерама које треба предузети ради
што боље координације рада свих англофилских организација у земљи ... Питање форме у
којој he се поменути аранжман спровести у дело остало је отворено, али је решено да се
оно у међувремену проучава ... "
37 АЈ, Збирка Милана Стојадиновића, 37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа
о деловању пуковника Бриџа у Београду, 3,XI 1938.
38
АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и Америке
у Југославији, 31.V 1939; Ж. Аврамовски, н. д., стр. 656. МИП је престао да Удружењу уплаћује
субвенције 1. септембра 1938, АЈ, 80-33-157, Недатирани концепт Ј. Јовановића Пшкона.

заинтересовао за пројекат оснивања британског института у Београду.

Преокрет у ставу настао је после друге посете Београду представника
Британског савета Кенета Џонстона, у фебруару 1939. године, а циљ његове
мисије био је да "испита рад англофилских друштава и да оствари оно што

је недавно пуковник Бриџ разговарао с нашим надлежним људима (мисли
се на план о оснивању британског института- П. Д.). 43 Током марта

1939.

године управа Енглеско-америчко-југословенског клуба је разматрала план

о оснивању британског института, по коме би у њему била "усредсређена
39

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

40

АЈ,

656; Љ. Димиh, н. д., стр. 212,
37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа о деловању пуковника
Београду, 3.XI 1938.
41
АЈ, 38-73-197, Bulletin of C!ub Activities fo1· the Month ofJ anuaty 1939.
42
АЈ, 37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа о деловању пуковника
Београду, 3.XI 1938,
43
АЈ, 38-73-197, М. Стојовић-Централном Пресбироу, 7.П 1939.

Бриџа у

Бриџа у

Годишњак за друштвену историју

80

VII/1, 2000.

целокупна културна и социјална активност англофилских друштава у

Петар Драгишић, Ен'iлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Београду

(1930-1941)

године било је засновано на искуствима из претходног периода

81

(1924-1930),

а основну разлику у односу на то време представљао је повећан број

нашој земљи". 44
Да је идеју о оснивању британског института Енглеско-америчко

југословенски клуб у потпуности прихватио потврlјује део извештаја са

његове годишње скупштине (одржане

22. јануара 1940.

године), у коме се

изражава жаљење због тога што је оснивање института одложено.

45

полазника.

Повећано интересовање за курсеве енглеског језика омогућило је
Клубу да развије њихове нове облике. Тако је

1931.

године, осим веh

постојећих курсева (почетни, средњи и виши), организован и курс из

прихвати потребу оснивања Југословенско-британског института је, по свој

енглеске фонетике, који је установљен "да би се веh добри познаваоци
енглеског језика потпуно усавршили". 49 Наредне године организован је и

прилици, било напуштање првобитне идеје према којој би доминантна улога

течај енглеског језика за "комерцијалну струку", у оквиру кога је држана и

у функционисању института била поверена Удружењу пријатеља Велике

настава енглеске стенографије. 50 Клуб је, осим тога, организовао и

Британије и Америке. У разговору који је Владета Поповић, као

припремне течајеве за стицање кембричког сертификата. 51

Оно што је определило Енглеско-америчко-југословенски клуб да

године водио са чиновником

Популарност течајева енглеског језика Енглеско-америчко

британског посланства Чајлдсом договорено је да Клуб и Удружење имају

југословенског клуба најбоље илуструју подаци о порасту броја ученика.

подједнак утицај на рад института. 46

Док је

представник Министарства просвете,

1939.

Статут Југословенско-британског института сачињен је у мају

1940.

године. Њиме је, као један од његових најважнијих циљева, истакнут
задатак да Институт створи "центар за координацију англофилских

удружења и установа у Београду".

47

Чињеница да је рат прекинуо развој

Југословенско-британског института учинила је да тај амбициозни пројекат
интегрисања англофилских друштава није имао времена да заживи.

48

107 (46

1931.

године течајеве клуба похаlјало

на почетном,

40

на средњем, а

21

65

ученика,

на вишем).

52

1932.

их је било

Основну препреку

даљем повећавању броја ученика није представљало слабљење
интересовања, веh недостатак простора, због чега је Клуб био приморан

да ограничи број полазника. 53 Проблем простора решен је

1938.

године,

када је, захваљујући материјалној помоћи југословенског МИП-а и
Британског савета, Клуб успео да за потребе своје школе енглеског језика

изнајми веhе просторије, 54
Нови услови у којима су течај еви енглеског језика Енглеско-америчко

Облици англофилс1юг деловања

југословенског клуба били одржавани омогућили су пријем знатно веhег
броја ученика. Тако је веh

I
У склопу рада на пропагирању англосаксонске културе у Југославији
Енглеско-америчко-југословенски клуб је посебну пажњу посветио раду
на промоцији енглеског језика. Најважнији облик реализовања тог задатка

представљали су течајеви енглеског језика. Њихово организовање од
44
45

1930.

АЈ,

38-73-197, М. Стојовић-Централном Пресбироу, ЗО.ИИИ 1939.
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities for the Months of January & February 1940.
АЈ, 66-72-191, Владета Поповић - министру просвете, 4.VII 1939. Подједнак утицај

1938.

године течајеве похађало

205

ученика. 55

Наредне године је било више од 400 пола'зника течајева. 56 Клуб је посебно
настојао да појединим деловима популације олакша уписивање. Тако су
установљени попусти за ђаке, студенте, официре и новинаре. 57 То је,
49
50
51

,,Почетак рада у Енглеско-америчко-југословенском клубу", Политика,
Политика, 21.Х 1932.

9.XI 1931.

Политика, 5.11 1940. У Југославији су центри за полагање испита за стицање

да у састав југословенске стране Управног одбора уђу и представници Министарства

1937. године основани у Београду, Загребу,
66-2461-2302, министар просвете-Роналду Кемблу, 24.VII 1937;
Ж. Аврамовски, н. д., стр. 549. Центар у Скопљу је основан 1939. године. АЈ, 66-2461-2302,
британски конзулат у Београду-Министарству просвете, 20.Ш 1939.
52
Стотине Југословена научило је у Београду енглески језик, Поли~иика, 25.XI 1933.
53
Исто; Талас моде енглеског језика, Правда, 8.Ш 1936. Средином тридесетих година

просвете, Министарства иностраних послова и Универзитета. Уз мање измене, које се не,

учење енглеског језика у Београду је, како то констатује текстописац Правде, ,,ушао у

односе на заступљеност представника Клуба и Удружења у Управном одбору Института,

моду". У тексту са насловом "Талас моде енглеског језика" истиче се да је за свакога ко

овакав састав југословенске стране потврђен је и статутом Југословенско-британског

претендује да се сматра образованим неопходно бар основно познавање енглеског језика.

института. АЈ,

54
АЈ, 38-73-197, Извештај М. Стојовића Централном Пресбироу, 22.I 1939; АЈ, 3873-197, Bulletin ofClub Activities for the Month of January 1939; Ж. Аврамовски, н. д., 656.
55
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities fo1· the Month of January 1939.
56
• АЈ, 38--73-197, Bulletin of Club Activities for the Month ofJanuary & February 1940.
57
АЈ, 38-73-197, Bulletin ofClub Activities fог the Month of Janua1y 1939.

46

Клуба и Удружења на рад института обезбеђен је чињеницом да је за представнике

Удружења и Клуба одређен једнак број места ( по једно) у Управном одбору Југословенско
британског института. Било је предвиђено да Управни одбор Института чини

(8

Британаца и

8 Југословена).

16

чланова

Осим представника Клуба и удружења било је предвиђено

66-72-191, Правила Југословенско-британског института.
66-72-191, Правила Југословенско-британског института.

47

АЈ,

48

Једина активност коју је Институт у кратком периоду свог постојања успео да

развије било је организовање курсева енглеског језика. Политика,

23.I 1941, 7.П 1941.

сертификата Универзитета у Кембриџу
Сарајеву и Љубљани. АЈ,

Годишњак за друштвену историју VП/1,

82
без сумње, допринело да

1939.

године од укупног броја полазника

течајева Енглеско-америчко-југословенског клуба чак
студенти.

58

2000.

чине ђаци и

85%

Они, међутим, нису били једини облик наставе енглеског

језика.

у настојању да се рад на пропагирању енглеског језика прошири и на де~у,
Енглеско-америчко-југословенски клуб је иницирао оснивање енглеског дечЈег

забавишта у Београду. По пројекту Клуба "бригу о забавишту водио би Клуб

под контролом ... Министарства (Министарства просвете- П. Д. )". У енглеском
'
"59
дечјем забавишту деца би се "поред осталог, учила и енглеском Језику
.

Одлуком Министарства просвете о отварању забавишта

1935)

(12. новембра

оно је дефинисано као "државно дечје забавиште при Енглеско

америчко-југословенском клубу". Просторије за забавиште обезбедио је сам
Клуб, којије преузео обавезу да материјално издржава забавиште._Учешhе
државе (тј. Министарства просвете) у финансирању забавишта ниЈе имало
веhи значај. Из државне касе су једино биле исплаћиване принадлежности

дела персонала забавишта (,,државне забавиље"). Министарство просвете
је дозволило да "у забавишту могу радити и забавиље које би са децом

обрађивале приче и песме на енглеском језику". 60 Управа забавишта је била
подређена Енглеско-америчко-југословенском клубу. 61 Тако Министарство
просвете није могло знатније да утиче на рад забавишта.
Забавиште је радило у условима који су у потпуности одговарали

његовој намени. Учионице су биле опремљене играчкама и сликама, а

забавиште је имало и свој врт. Методом учења кратких песама и прича
•
62
деца су брзо овладавала основама енглеског Језика.

.

б

р ад

добио на квалитету када Је управа успела да на ави клавир.

·
за б авишта Је
~

Енглеско дечје забавиште је уживало подршку најистакнутијих
представника британске колоније у Београду. Британски посланик у
Београду Роналд Кембл и његова супруга су се од самог оснивања

Петар Драгишић, Енlлеско-алtеричко-јуzословенски клуб у Беоlраду

Да је идеја Енглеско-америчко-југословенског клуба о оснивању
потврђује интересовање које је оснивање забавишта побудило код
родитеља. Тако је још пре него што је почело с радом, за упис у забавиште

било пријављено двадесетосморо деце. 65 Број деце је, као што је то био
случај и с течајевима енглеског језика, стално растао, тако да је током

1936.

године забавиште похађало четрдесет четворо деце. 66

Ради даље афирмације енглеског језика и културе Енглеско-америчко
југословенски клуб је у плану имао и отварање приватне енглеске основне
школе у Београду. Клуб се, тако, у пролеће 1936. године обратио Министарству
просвете, тражећи дозволу за оснивање енглеске основне школе. 67

Министарство просвете није, међутим, прихватило ту иницијативу, позивајући
се на одредбу Закона о народним школама, којом је било забрањено отварање
нових приватних основних школа. 68 Министарство је, међутим, дозволило
могућност да се у оквиру државних школа од деце заинтересоване за учење

енглеског језика образују посебна одељења у којима би се, осим редовне
наставе на српскохрватском језику, ученицима држала и настава енглеског

језика. Наставнике енглеског језика је, према плану министра просвете,
.
требало да обезбеди Енглеско-америчко-Југословенски
клу б69
.

Ширењу англосаксонске културе и енглеског језика допринела је и
највећом колекцијом књига на енглеском језику у Београду. Библиотека

је

1940.

између

АЈ,

АЈ,

38-73-197, Bulletin ofClubActivities for the Month ofJanuaty ofFebroaty 1940.
66-2340-2214, Енглеско-америчко-југословенски клуб - Министарству
просвете, 12.XI 1935.
.
60 АЈ, 66-2340-2214, Одлука Министарства просвете да се отвори државно дечје
забавиште при Енглеско-америчко-југословенском Клубу, 12.XI 1935; Просветни 'гласник,
бр. 11, новембар 1935.
61 АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937.
62
Талас моде енглеског језика, Правда, 8.ПI 1936.
63
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities for the Month of Januaty & Febmary 1940.
64
АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937. У периоду који је непосредно
претходио рату Џулиус Ханау се налази на челу британске обавештајне хијерархије на
Балкану (руководио је радом Секције Дна Балкану). Колико је његова активност

године бројала скоро

250

и

350

3.000

наслова. Месечно је позајмљив_ано

књига. 70 Клуб је на различите начине (донације и

претплате) добијао више новина и часописа. 71
угрожавала немачке интересе најбоље потврђује чињеница да су Немци вршили притисак

на југословенски режим да Ханауа протера из Југославије, до чега је и дошло у пролеће

мајора Џулиуса Ханауа, који се ангажовао на прикупљању материјалних

59

се

библиотека Енглеско-америчко-југословенског клуба. Клуб је располагао

Загреб

58

М оже

претпоставити да Клуб није био задовољан одговором Министарства просвете.

1940.

средстава за енглеско дечје забавиште.

83

енглеског дечјег забавишта била утемељена на реалној потреби најбоље

забавишта занимали за његов рад. Веома је значајна била и активност
64

(1930-1941)

године. Ј. Марјановић, Дража Михаиловиh између Британаца и Нелшца, Београд

стр. 25.
66-2340-2214, Списак пријављене деце за енглеско дечје забавиште у Београду.
66
"Талас моде енглеског језика", Правда, 8.III 1936.
67 АЈ, 66-2340-2214, Енглеско-америчко-југословенски клуб - Министарству
просвете, 30.III 1936.
68
АЈ, 66-2340-2214, Министар просвете- Енглеско-америчко-југословенском клубу,
23.VII 1936.

1979,

65

АЈ,

69

Исто.
АЈ, 38-73-197,

Bulletin of Club Activities for the Month ofDecember 1983; АЈ, 38-73197, Bulletin of Club Activities for Ље Month of Januaty 1939; АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club
Activities for the Month of Januaty & Febпtaty 1940.
71
АЈ 38-73-197 Bulletin of Club Activities for the Month ofDecember 1938. Клуб је, поред
осталих добијао и сле~еhе новине и часописе: The Times, The Daily Telegraph, The Daily Herald, The New York Times, Foreign Affairs, The Spectatot', Time, Vogue ...
70
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Енглеско-америчко-југословенски клуб је

1937.

године у делокруг

својих активности укључио и издавачку делатност. У сарадњи са

Удружењем пријатеља Велике Британије и Амери.ке Клуб је токо_м 1937.
године издавао месечник The Anglophil. Часопис Је покренут 1. Јануара
са циљем да окупи англофиле у Југославији и одржава пријатељске односе

"
између
те земље и англосаксонског света " .72 За уредника час_описа иза б ран
је Милован Антуновић Коблишка, секретар Удружења приЈ_атеља Велике
Британије и Америке. 73 Уредништво Англофила чинили су ЈОШ и Владета

Поповић и )Кивојин Симић, као представници Удружења, и новинар Х. Д.
Александар

Видаковић,

у

име Енглеско-америчко

југословенског клуба. 74
Структура садржаја Англофила указује на намеру издавача да

задовољи различите укусе и интересовања. Часопис је објављивао актуелне

информације из различитих сфера (политика, привр_еда, култура)
југословенско-британских односа и давао преглед деловања Југословенских

англофилских организација, при чему су највише праћене активности
издавача часописа - Удружења пријатеља Велике Британије и Америке и

Енглеско-америчко-југословенског клуба. У посебној рубрици Selected

/ectu,·es

објављивани су изводи из појединих предавања одржаних У

организацији Клуба и Удружења. 75
Стална рубрика Англофила For all moods (За све расположења_) била
је састављена од краћих анегдота, шала и других забавних садржаЈа, као
што су, на пример, савети за хигијену зуба или упутства за пр~премање
различитих врста коктела, али је ту било и "озбиљних пасажа КОЈИ садрже

неку дубљу животну истину или мудрост ... ". Посебност Англофила била е

и рубрика Leamas corner, чија је намена била да посебним вежбама
(углавном је реч о преводима са српског на енглески и обратно) помогне
свима који уче енглески језик. Део вежби био је намењен почетницима, а
•

део напреднИЈИМ ученицима.

76

Утисци Британаца у погледу часописа

The Anglophil

били. су

позитивни. Већ споменути Кенет Џонстон био је задовољан садржаЈеМ

12

АЈ,

342,

Удружење пријатеља Велике Британије и Америке

-

Државном

тужилаштву за град Београд, 25.ХП 1936.
,,
13 Исто: Светозар М. Игњачевић, ,,Један наш непознати часопис , Филолоииаt
йреzлед,
74

XXV-1, 1998,

стр.

177.

С. М. Игњачевић, н. д., стр.

177.

1s АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-1, јануар 1937; АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2,
фебруар

1937; АЈ, 38-73-197, TheAnglophil, I-3, март 1937; С. М. Игњачевић, н. д., стр.178-

185.
76

Исто.

(1930-1941)

85

часописа, о чему је и писмено известио уредништво. 77 Реакција

II

Харисон и

Петар Драгишић, Енzлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Беоlраду

британског конзула у Загребу поводом појављивања Англофила такође
је била позитивна. 78 Истоветни су били и утисци британског конзула у
Сарајеву. 79

Став југословенских власти према Англофилу није био ни изблиза
тако повољан као што су то били ставови британских дипломата. Док је

први број Англофила посматран са извесном дозом оптимизма, касније
реакције биле су прилично негативне. 80 То је било последица специфичног
става Пресбироа о сврси Англофила. Пресбиро, наиме, није био
заинтересован за енглеску пропаганду у Југославији, већ за јачање

југословенске пропаганде међу Британцима и Американцима. По оцени
Пресбироа, Англофил није успешно деловао у том правцу, јер је доносио

мало информација о Југославији. Зато је сугерисано да би се тај недостатак
могао надокнадити увођењем посебне рубрике Јуzославија. 81 Мартовски

број Англофила је у реферату Пресбироа оцењен као "још беднији од

ранија два броја", 82 Као један од узрока поменутих слабости Англофила
истакнута је некомпетентност његовог уредника М. А. Коблишке. 83
Иако амбициозно замишљен

The Anglopbll

--

ипак није успео да дуже

опстане. У извештају управног одбора Удружења пријатеља Велике

Британије и Америке (мај

1938.

године) наводи се да је Удружење

,, ...

издавало до краја 1937. године (подвукао П. Д.) заједно са Клубом месечни
часопис

The Anglophil", 84

Може се констатовати да је последње издање

Англофила био троброј (бр.

7-9)

за октобар-децембар

1937.

године. 85

Клуб и Удружење су, по свој прилици, услед финансијских проблема,
били принуђени да обуставе издавање Англофила. Југословенско
министарство иностраних послова је издавање првог броја часописа
АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-3, март 1937. ,,I have just received Ње seco11d nuшber of
your раре!' and I should like to say that I find it шost attractive. I аш sure that а puЬ!ication ofthat kind
does deal of good not only outside the Society and Club but also in givi11g the шешЬеrs of Society and
Club theшselves а feeli11g ofpride in sоше joint undertaking."
78
АЈ, 342, британски конзул у Загребу-Удружењу пријатеља Велике Британије и
Америке, 2.III 1937.
79
АЈ, 342, британски конзул у Сарајеву-Удружење пријатеља Велике Британије и
Америке, 2.III 1937.
77

80

"Овај број је лепо урађен и одлично може послужити циљу коме је намењен". АЈ,

38-73-197, реферат о Англофилу, 14.I 1937.
81
АЈ, 38-73-197, реферат о Англофилу за месец фебруар, 11.III 1937.
82
АЈ, 38-73-197, реферат о Англофилу за месец март, l.IV 1937.
83
АЈ, 38-73-197, Д. Стојановић-шефу Централног Пресбироа, 8.IV 1937.
84
АЈ, 342, Извештај управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
Америке, мај 1938.
85
С. М. Игњачевић, н. д., стр. 184-185.
86
-АЈ, 342, М. А. Коблишка-Д. Протићу, шефу кабинета министра иностраних
послова, 20.П 1937.
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динара.в 6 Иако о томе нема тачних података,

можемо закључити да је приликом издавања наредних бројева та
субвенција или битно умањена, или потпуно укинута, што би било у
складу са ставом Пресбироа о Англофилу. На тај закључак упућује и
ламент уредништва над тешком материјалном ситуацијом и недостатком

материјалне подршке, објављен у шестом (јунском) броју Англофила.

87

III
посветио

организовању различитих

облика

англофилских манифестација, чији је основни циљ био приближавање
англосаксонске културе београдској јавности.
Једна од посебних активности Енглеско-америчко-југословенског клуба

предавања. Одржавана су средом, у просторијама Клуба. Приступ је био
слободан и бесплатан.вв Од представника домаће елите предавања у Енглеско

америчко-југословенском Клубу, између осталих су одржали Јован Јовановић
Пижон, )Кивко Топаловић, Драгољуб Ј овановиh, Александар Видаковић и
Владета Поповиh.в 9 Теме предавања јасно указују на намеру организатора

-

требало је београдској јавности приближити британску и америчку културу

и политику, а британским и америчким "поданицима" у Београду протумачити
југословенску прошлост и садашњости. 90

Из великог броја (више десетина) предавања која су у просторијама
Клуба одржали чланови британске и америчке колоније у Београду
издвајају се она која су одржали преводилац и истакнути члан Клуба Џејмс
Вајлс, амерички посланик Принс, лектор енглеског језика на Београдском

универзитету Мери Стенсфилд Поповић, те двојица чиновника америчког

посланства у Београду Л. Мајкл и Б. Гибс, 91
Од

87
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клуб је приредио чајанке. 92 Поједини гости, попут

британског

парламентараца Алфреда Босома и знаменитог енглеског археолога
Флиндерса Питрија, одржали су и предавања, 93

У покушају да интензивира енглеску пропаганду у Југославији
Британски савет је, почевши од

године, организовао више турнеја

1935.

личности из културног и јавног живота Велике Британије. Посебан облик
активности Енглеско-америчко-југословенског клуба представљала је

помоћ Британском савету у остваривању тих турнеја. Београд су, између

У оквиру својих активности Енглеско-америчко-југословенски клуб
је посебну пажњу

Петар Драгишић, Ен211еско-ал1еричко-ју2ословенски клуб у Бео'граду

1930. до 1935. године Београд је, разним поводима, посетило више

угледних гостију из Велике Британије и САД. У част неких од њих (група

осталих, посетили бивши државни секретар за Индију Веждвуд Бен,

британски писац и новинар Брус Локарт, мајор Њ. Т. Блаке, те Морин
Стенли, супруга британског министра трговине Оливера Стенлија.
Веџвуд Бен је током свог боравка у Југославији у децембру

1936.

године, посетио Загреб и Београд, одржавши, при том, по два предавања -

,,Место парламента у британској историји" и "Идеја комонвелта британске~

империје". У Београду је Веџвуд Бен своја предавања одржао на
Коларчевом народном универзитету и у заједничким просторијама

Енглеско-америчко-југословенског клуба и Удружења пријатеља Велике
Британије и Америке. У част угледног госта Клуб и Удружење су приредили
свечану вечеру, којој је присуствовало око педесет званица, међу којима су

били и високи чиновници британског посланства. 94
У фебруару

1937. године предавања је у Београду и Загребу одржао Брус

Ло карт. На Коларчевом народном универзитету предавања је било насловљено

,,An Englishman looks at the World", док је тема његовог предавања у заједничким
просторијама Клуба и Удружења била
У мају

"Will books survive?"95

1939. године гост Београда

био је Њ. Т. Блаке, ,,пилот, путник,

писац и предавач". 96 Блејк је на Коларчевом народном универзитету
Теме неких од њихових предавања биле су следеће: Принс

-

,,Британска баладска

музика у Великој Британији и Америци", ,,Словени и Келти"; Џ. Вајлс- ,,Верско стремљење
код човека", ,,Џорџ В"; Л. Мајкл

-

,,Новије аграрне промене у Америци"; Б. Гибс

-

,,Џорџ

америчких универзитетских професора; Рене Смит, парламентарни

Вашингтон"; М. Стенсфилд Поповић- ,,Енглеске дечје књиге". Предавање Рут Мишел

подсекретар Лабуристичке партије ... ) Енглеско-америчко-југословенски

IV 1941) је,

(2.

по свој прилици, било последње предавање одржано у организацији Енглеско

америчко-југословенског клуба. Правда,
92

87

С. М. Игњачевић, н. д., стр.

93

88

Политика, 4.Х

94

184.
1930.
89 Политика, 22.Х 1931, 20.I 1932, 3.П 1932, 19.Х 1932, 5.IV 1933, 18.III 1936; Правда,
22.IV 1932, 20.I 1937, 24.III 1937.
90
Исто као напомена 80. Наслови неких од предавања наведених предавача били су
следећи: Ј. Јовановић Пижон - ,,Ремзи Макдоналд", ,,Америка и Југословени 1919/1920",
"Први дипломатски односи између Енглеске и Србије"; Живко Топаловић - ,,Балканска
конференција у Цариграду"; Драгољуб Јовановић - ,,Социјална структура Србије";
Александар Видаковић- ,,Стари Дубровник", ,,Енглески хумор", ,,Рузвелтова Америка";
Владета Поповић - ,,Шекспиров живот".
91

Полити1щ

l.IV 1931,

17.П

1932.

14.I 1931,

17.П

1932, 24.П 1932, 30.III 1932, 16.IX 1932,

5.П

1936;

Вре.ме,

3. IV 1941.
20.VIII 1931; Врел1е, 27.V 1932.
Врел1е, 14.Х 1932; Политика, 1.V 1931.
АЈ, 38-73-197, TheAnglophil, I-1,јануар 1937. Веждвуд Бен је фебруара 1940. године
Политика,

такође посетио Београд и том приликом одржао предавања у просторијама Енглеско
америчко-југословенског клуба и на КНУ. АЈ,

38-73-197, Bulletin of Club Activities for the

Month of Januar & Februar 1940.
95

АЈ,

342,

Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и

Америке, 22.V 1937; АЈ, 38---73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937. Предавање које је Брус
Локарт одржао на КНУ било је изразито пропагандно. Локарт је том приликом
глорификовао британску демократију и подржао политику наоружавања Велике Британије.
96

АЈ,

38-73-197, Bulletin of Club Activities fo1· the Month ofJanuary & Februat-y 1940.
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говорио о развоју британске авијације и изнео податке "из којих се

Петар Драгишиh, Енzлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Београду

пресељења Удружења у нове просторије, у јесен

ваздухопловна сила на свету". 97 Поводом посете мајора Блејка Клуб и
Удружење су у просторијама Енглеско-америчко-југословенског клуба

прославе Англо-америчког дана. 105

Велико интересовање домаhе јавности побудила је посета Београду
(у марту

1939)

Морин Стенли, супруге британског министра трговине

Оливера Стенлија. Она је на Коларчевом народном универзитету одржала

предавање са насловом "Како је Велика Британија од острва постала
империја". 99 У просторијама Енглеско-америчко-југословенског клуба
Морин Стенли је говорила о положају жене у Великој Британији. О томе
какав је утисак гошhа из Велике Британије оставила на београдске
англофиле, најбоље сведочи податак да су просторије Клуба биле препуне

много пре него што је предавање почело.

100

Велики успех те турнеје није

прошао незапажено ни у немачкој штампи, која је проценила да она

представља нову праксу у деловању Британског савета.
Посебан облик англофилских манифестација представљало је
обележавање Англо-америчког дана (Anglo-American Day). Иницијатива
за обележавање Англо-америчког дана, тј. дана примирја (11. новембар)
101

припада Удружењу пријатеља Велике Британије и Америке. Удружење је,
мотивисано савезништвом из

11. новембар почело да
1934. године ,, ... in the memory of
friends of Yugoslavia from Great Britain and America wlю felt dшing the Great
War".102
I

светског рата,

прославља као Англо-амерички дан

Енглеско-америчко-југословенски

клуб

обележавања Англо-америчког дана укључио
одржана

10.

се

1935.

у

организовање

године. Свечаност је

новембра у великој сали Новог универзитета, уз присуство

"бројних представника националних, цивилних и војних институција и
друштава". 103 Англо-амерички дан је, уз пригодне говоре и интонирање

југословенске, британске и америчке химне,

97

Полuйlика,

98

Полтиика,

1936.

и

1937.

године

17.V 1939.
13.V 1939.

99

"Леди Морин Стенли у Београду", Правда, 11.IП

100

Исто. ,,Веома лепа, витка и елегантна појава ове ретко интелигентне и

1939.

интересантне Енглескиње освојила је на први поглед све с којима је дошла у додир."

38-775-956, Miincheneг Neueste Nach1·ichten, 7.Ш 1939; АЈ, 38-775-956, Deutsche
Allgemeine Zeitung, 5.III 1939. ,,De1· Einsatz weiЫichen Charms als erfolgveгschpreschendes
101

АЈ,

Pгopagandapotentiell ist alleгdings e1·st eine neuere Praxis des Вt·itisch Cou11cil".
102
103

АЈ,

38-73-197, ,,Anglo-Ameгica11 Day, November 1lЊ", The Anglophil, I-3, март 1937.
Исто. У обележавање Англо-америчког дана се 1935. године укључило и Удружење

бивших ђака у Великој Британији.

89

обележаван у заједничким просторијама Клуба и Удружења. 104 Након

закључује да је Велика Британија на путу да постане најјача

приредили забавно вече. 98

(1930-1941)

1938.

године, Енглеско

америчко-југословенски клуб није више учествовао у организовању
Своје англофилска опредељење Енглеско-америчко-југословенски
клуб је демонстрирао и посебним односом према енглеској династији.
Различитим манифестацијама Клуб је обележавао значајне датуме енглеске
краљевске куhе. Тако је

12.

маја

петогодишњице владавине Џорџа

1935. године, поводом двадесет
V, Клуб, у сарадњи са Удружењем

пријатеља Велике Британије и Америке и Удружењем бивших ученика у

Великој Британији, приредио свечану академију у великој сали Коларчевог
универзитета. 106 Смрт Џорџа

V (20.

јануара

1936)

наведена англофилска

друштва су, у сарадњи са неколико организација војних ветерана,

фебруара

1936.

универзитету. 107

9.

обележила комеморацијом на Коларчевом народном

Beh

наредне године су београдски англофили добили

прилику да прославе један среhан догађај у енглеској краљевској породици.
У част крунисања Џорџа

VI

Енглеско-америчко-југословенски клуб и

Удружење пријатеља Велике Британије и Америке су

15. маја 1937. године

организовали бал у Официрском дому. 108
За своје чланове и симпатизере Енглеско-америчко-југословенски
клуб је често организовао различите забавне активности. Клуб је
организовао новогодишње и божиhне забаве, турнире у бриџу, балове и

чајанке. Поједини облици забава били су веома популарни, на пример
годишњи бал Енглеско-америчко-југословенског клуба, који је постао

"важан друштвени догађај у животу Београда". 109 Све забаве је
Енглеско-америчко-југословенски клуб приређивао у затвореним
амбијентима. Изузетак је био пикник на Топчидеру, који је Клуб

342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
1937; АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике
Британије и Америке, мај 1938.
105
У новембру 1938. године Удружење је приредбу поводом Англо-америчког дана
организовало самостално, у својим новим просторијама. АЈ, 342, Извештај Управног одбора
Удружења пријатеља Велике Британије и Америке, 31.V 1939.
106
АЈ, Двор Краљевине Југославије, 74-191-263, Маршал Двора-Првом ађутанту
Њ. В. Краља, 9.V 1935.
107
АЈ, 38-73-197, Commemoration'ofKi11g Geoгge V, TheAnglophil, I-3, март 1937; Свечани
104

АЈ,

Америке. 22.В

комеморативни скуп ратничких и англофилских друштава у Београду посвеhен успомени
краља Юорюа
108

V, Правда, 10.П 1936.
342, Извештај Управног
22.V 1937.

АЈ,

Америке

одбора Удружења пријатеља Велике Британије и

109
Отварање Англо-југословенског клуба, Полшиика, 4.Х 1930; Правда, 12.I 1937;
38-73-197, Bulletin ofClubActivities fог the Mo11th ofDecember 1938; АЈ, 38-73-197, Bullettin
of Club Ac.tivities for the Month of Januaгy & Februaiy 1940.

АЈ,

Годишњак за друштвену историју

90
организовао

12. јула 1930.

VII/1, 2000,

године. За цену улазнице од пет динара могао

се играти клис, коларићу-панићу и плесати "до зоре", и то уз бенгалску
'

ватру и музику "оригиналног шкотског гаЈдаша

БАШТИНА

HERITAGES

"110

.

Александар С. Недок

Summary
Petar Dragisic

English-American-Yugoslav Club in Belgrade 1930-1941.
Numerous anglophile associations were of particulat importance for the process of strengthening the Anglo-Saxon cultural presence in Yugoslavia in nineteenthirties. Englisћ-Yugoslav club, estaЫisћed in 1924, played the most important role
apart from the other associations of anglophile orientation.
The year 1930 was of reatest importance for the development of tће Club. Promoting American culture was also а part of the activities of the Club, whicћ consequently caused the cћange in its name. Тће new name of the Club was Englisћ
American-Yugoslav Club. In February, the sаше year, the Association of Friends of
Great Britain and America in Yugoslavia was founded. English-American-Yugoslav
club tigћtly cooperated with the Association, which positively effected the activities
of the Club. In 1935 the Club came into relations witћ the British Council, wћiсћ
enaЫed the Club to furtћer develop various forms of its activities. In cooperation
with the Association and the British Council, the Club strained to create integral
anglopllile movement in Yugoslavia, which consequently led to estaЫisћing the
Yugoslav-Britisћ Institute in Belgrade.
The Club promoted the Anglo-Saxon culture in various ways. It organized wellattended courses ofEnglish language, wћile in 1937 it fou11ded English kindei-garten
in Belgrade, It the course of 1937 Тће Anglopћile magazi11e was being puЬlished Ъу
the Club and the Association. Apart from other issues, the Magazine puЬlished tће
news about activities of anglopћile associations in Yugoslavia, as well as the infш
mation concerning vai-ious forms of relationship between Yugoslavia and Great Britain. Тће Club organized, either on its own or in coope1-ation with the Associatio11 of
Friends of Gi-eat Britain and America in Yugoslavia, numeшus lectures so tliat the
Yugoslav puЫic could get to k11ow the Anglo-Saxon culture better. In addition, the
Club organized for its members and syшpathizers vai-ious manifestations of entei-taining cћaracte1·.

ЛЕКАРИ ЈЕВРЕЈИ У СРПСКОМ ЗДРАВСТВУ

XIX И РАНОГ ХХ ВЕКА
Мојим школски друzовима Јеврејима, ђацима

Прве мушке беоzрадске 'гимназије, жр~ивама
нацисшичкоz йоzрома, у йомен.

Јевреји су у Србији били познати још у доба средњовековне немањићке

државе; они се спомињу у краљевским хрисовуљама. 1 У доба турске владавине,
када су на прелому XV и XVI века прогнани из Шпаније и Португалије, највећи
део се расуо широм Османског царства, па и по српским земља:rv~:а, бавећи се
уmавном ситном трговином и занатством. Ту су дочекали и српске устанке и

аутономију, прелазећи у Србију и из суседних турских области.

Милошева Србија, стекавши унутрашњу аутономију, у прво време није
имала ниједног школованог лекара, веh је лечење било у рукама народних

видара (,,хеhими") и путујућих епирских Грка - исцелитења (,,калојатри"). 2
Први дипломирани доктор медицине, Наполитанац
Вита Ромита појавио се у Београду

1821.

-

карбонар др

године, у пратњи турског

гувернера Абдурахман-паше, а касније је прешао у Милошеву службу.
О његовом раду сачувано је доста докумената у архиви Кнежеве
канцеларије. 3 После њега у Србију долазе лекари разних националности.
Јевреји у српс1шм санитету

XIX

века.

Делећи са домаћим становништвом сиромаштво и необразованост
шпански Јевреји- Сефарди нису дали из својих редова ниједног лекара до

последње деценије XIX века. Скоро сви Јевреји лекари који су делали У
Србији припадали су источној - ашкенаској грани, долазећи највећим
делом из суседне Аустрије или из Русије.
1

Енцик:лойедија Просвета, Књ.

2

Т, Р. Ђорђевић, Медсщинск:е йрилик:е за вре.ме йрве владе кнеза Милоzиа

Обреновиhа, Београд
110 ПолиШик:а,

10.VII 1930,

3

1,

Београд

1968, 608,

1921, 1-98,

Архив Србије (даље: АС), Кнежева канцеларија

апотекари.

1822-1839, XVIII,

Лекари и

