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Summary 

Olga Manojlovic Pintar 

"Lucky them for they have fallen for the homeland, the Кing and Freedom": 
the cult of the fallen soldiers in Italy and Yugoslavia between the two world wars 

The article is а comparative analysis of the principle ofvictim in the process of strength
ening the national communities. It focuses on Italian and SerЬian national communities be
tween the two world wars, where the case of Italy served as а model to the SerЬian one. 
Further on, in led to the appearance ofa number ofvisiЫe similarities in development ofthe 
SerЬian and Italian state during 19th and 20th centuries. Ceremonies connected to the cult of 
the fallen soldiers, as well as their sacralised, while the body events ofwar became the means 
of the strongest propaganda of the new idelology. Promoting "laymen religon" of national
ism and patriotism, the state elite managed to augment the mass ofthe "believers" ready for 
self-sacrifice for survival of the nation. Thus, paradoxically, all national communities that 
saw themselves as unique and unrepeataЫe phenomenon were based on the same ideologi
cal presumptions. SerЬian situation was specific, because the foundation of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovens led not to formation of а nation state, but to an unsolvaЫe di
lemma: to accept douЫe identities or to make а new nation? It resulted in decades of political 
instaЬility. 
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АйсйlракШ: Рад йредсШавља йокушај социо-исiйоријске скице 

Скойља у деценији ње2ове "найрасне" урбанизације која је Шекла 
уйоредо са йолиiйичком консолидацијом јуiословенске државе. По
моhу фра2менаШа из скойске свакодневице изошйlрена је слика о 
судару и йрожимању шрадиционалноz и .модерно,, о урбаном раз
воју и функцијама Zрада йроисй1еклим из нове йолиiйичке, йривред
не и 1сулШурне реалн.осШи. 

Град, као "центар друштвене енергије и експанзије"' заокупља па
жњу готово свих хуманистичких наука, паје и домаћа историографија по

чела да у динамици живота градских насеља трага за посредним одгово

рима на питања функционисања глобалног друштвеног и политичког си
стема (држава-град, политичка стабилност, бирократија и елите, друштве
на моћ, модернизација, проток идеја, промене егзистенцијалних околно
сти, националних култура и свести итд.).2 Иако се приступи урбаној соци

ологији разликују по својој методологији ( од "еколошког", у коме се ис
траживања усмеравају на физички однос људи и простора, до "организа
ционог", који сугерише проучавање образаца понашања становништва), 
њихова универзална порука је да град не треба посматрати као независан 
социјални систем, већ као део шире друштвене целине, у којој је урбани 
статус појединца условљен искључиво његовим понашањем. Наравно, та
кве теорије су имале у виду и заосталије крајеве света, због чега би се 
Скопље могло уврстити у ред оних "прединдустријских градова" који су у 
директном трењу феудалног и модерног досегли праг "истинске социјал
не револуције".3 

Ц. Костић, Град и време. Основи социолоlије lрада, Београд 1982, 7. 
' Ђ. Сганковић, Искушења јуzословенске исшориоzрафије, Београд 1988, 108-109. 

R. N. Morris, Urban Sociology, George Allen and Unwin Ltd, London 1971, 11-15, 39-61. 



100 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

Демографска урбанизација Скопља, исказана сталним механичким 

прираштајем (1918-1971) и непредвидиви токови рурализације његових 
предграђа мењали су економски баланс и социјалну слику, али и културне 

потребе града. Брза трансформација - од турске вароши, до значајног ју

гословенског центра - била је подстицана снажним национално-политич

ким мотивима Краљевине СХС, због чега је изостао неопходни склад из

међу друштва и простора. Социолози су узроке "неквалитетног нивоа ур

банизације" видели у раскораку између демографске и индустријске урба

низације,4 па бисмо овом приликом помоћу архивских извора и "забора

вљене" литературе изложили друштвену слику (која недостаје) тадашњег 
Скопља. 

* 

Историја Скопља, које дуже од две хиљаде година лежи на важним 

трансбалканским комуникацијама, обележена је освајачким походима и 
природним катастрофама (земљотреси, пожари, куга, маларија), због ко

јих је град био изложен и правим демографским потресима. Уочи контро

верзне паљевине града по наредби аустријског војсковође Пиколоминија 

(1689) и помора од куге (1706) у Скопљу је живело 60.000 становника, да 
би почетком 19. века у њему остало свега 6.000 људи! Демографски успон 
уследио је од средине столећа и усталио се његовим израстањем у центар 

косовског вилајета, а нарочито после отварања пруге Београд-Солун 

(1888).5 Увереност српских политичара и географа да је скопско-прешев

ска висораван балканско језгро и природно средиште "балканског полуо

стрвског трупа" била је увертира у нову улогу Скопља коју су му после 

слома турске управе намениле српска, потом југословенска држава.6 По

менута тежња ка демографском увећању поремећена је балканским рато

вима и Првим светским ратом, због којих је Скопље са 47.384 становника 
(1910. године) пало на 41.066 (1921). Међутим, у наредних пет година град 

• 4 Н. Узунов и др, СШейенойl на (не)синхронизираносШ меiу йроцесиШе (индусШри

Јализација-деаiраризација-миiрација и урбанизација во СР Македонија), Скопје 1988, 119-
138; Ц. Костић, н. д. 8-10. 

5 М. Костић, Град Скойље и њеiов исШориски значај Шоком векова, ,,Наша зе.:. 

мља: Скопље и Јужна Србија", Београд 1925, 26-32; В. Радовановић, Скойље, Београд 1927, 
5-8; П. Јовановић, Знаменийlосйlи у Скойљу, ,,Наша земља: Скопље 11 Јужна Србија", Бе

оград 1925, 33-47. 
• 

6 Ј. ~вијић, ,,Централна балканска област и балканско територијално језгро", Цви

Јиhева књиzа (одабрани текстови), СКЗ, коло ХХХ, бр. 201, Београд 1927, 118-125; В. Ра
довановић, Геоiрафске основе Јужне Србије, Скопље 1937, 12-13. 
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се увећао на 69 .269 становника, уз пропорционални раст хришћанског ( са 
22.000 на 38.000), муслиманског ( са 15.000 на 26.000) и јеврејског становни
rотва ( са 1.800 на 2.500), да би до 1931. тај број стагнирао, па чак и незнат
но опао (68.334).7 Негативно кретање је очигледно настављено, јер је већ 
средином 1933. у Скопљу живело 65.648људи (38.247 православних, 22.271 
муслимана, 3.249 Јевреја итд).8 Једна од главних послератних демограф
ских одлика Скопља била је досељавање високообразованог становни

rотва, које је махом "по службеној дужности" долазило из других крајева 

Југославије.' То је била константна и после Другог светског рата, тако да 
је•1964. у граду живело 60 одсто људи који су били рођени изван Скопља! 10 

Притиснуто уз северозападни крај скопске равнице, која се степена

сто прелива у обронке Скопске црне горе (Карадага), Шаре и Водена, на 

надморској висини од 240 м, Скопље је са југа било омеђено мочварном 
Блатијом и Катлановскимјезером. Град је у брзом току пресецао Вардар, 

делећ~ га на брежуљкасту стару варош и ново насеље на шљунковитој, 

десноЈ обали реке. Кроз стари део вароши текла је притока Вардара -
Серава која је више векова служила као "природна канализација", док се 
становништво снабдевало пијаћом водом са неколико јавних чесми и са 

f!Ланинских извора Водена.11 Летње врућине ( због којих су уплашени Ско
пљанци ширили гласине да је оловни кров Куршумли-хана почео да се 
топи), благе зиме, неподношљив ваздух у марту, барске грознице, јаки 
ветрови и кише - основна су обележја климе коју су и сами становници 

сматрали "нездравом". 12 

Скопље је ретко кога остављало равнодушним. Алекса Станојевић је 
писао како се ни у тадашњој Азији нису могле показати "боље слике ис
точњачке заосталости, аљкавости и одвратности, него што то Европља

нин може видети у Скопљу". И један путник из Француске је приметио 

како су велики сиријски базари (Дамаск, Алеп) према Скопљу били само 

• 
7 Преillходни peзyлiiia.йlu йойиса сiiiа.новнишйlва од 31. јануара 1921. lодине, Сара

Ј_ево 1924, 22~-222; Дефинитивни резултати йойиса сйlа,-ювништва од 31. јануара 1921. 
2:!_дине, С!раЈево 1932, 112-113;ДефинитивнирезулiliаШи йойиса сiiiа.новнишйlва од 31. мар
ша 1931. године, књ. I, Београд 1937, 98-106; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и њеlова околина. 
Исfllџриска, ейlноlрафска и кулШурно-йолийlичка излагања Београд 1930 50-62 

8 ' ' • 
Вардар, бр. 132, 21. 10. 1933, 2. 

9 Д. Каранфиловски, ПроцесоШ на урбанизација и некои основни асйекйlи на йро
сшорниош развој на Скойје, Скопје 1981, 45. 

10 Skopje-Summary ofthe Report оп the Master Р/ап, 18. 
. 

11 
_ С. Новаковић, ,.Из Куманова у Скопље", ЈуZославија у слици и речи, l , прир. Т. 

Радиво1евић, II издање, Београд 1927 (даље: ЈСР/1), 387; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и 
ње,ова околина, 8, 17-19, 36-38. 

12 Статистички lодишњак за 1929. lодипу, књ. 1, Београд 1932, 25-45. 
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тамне турске накараде" .13 Сличне импресије понела је и америчка екипа 
;еографа 1929. године: пишући о "хетерогеном" Скопљу, а под снажним 
утисцима циганских махала по којима су одјекивали бас-бубњеви и игра
ле трбушне плесачице, они су закључили да је Скопље заправо било "псе

удоевропска варош", амалгам азијатских, позновизантијсклх и европских 

утицаја. 14 Из северозападних делова Југославије стизали су људи са пре

дубеђењима која су у "граду фаталиста" тешко могла издржати пробу. За

гребачка глумица пољског порекла Соња Сире кова је после доласка у скоп

ско Народно позориште, изјавила: ,,Нашла сам се у вртлогу фресака, џа

мија, минарета, чандија, цркава, чаршија - у једној шармантној средини, 

где једна жена не може да оцени да ли је топлије вино, ваздух, живот, не

бо, душе, а нарочито сунце ... "15 Њен суграђанин Фран Тућан бележи сли

ке са железничке станице, на којој се маса босоногих дечака у оријентал

ној ношњи мешала међу путнике, нудећи им собе за преноћиште и отима

јући им пртљаг из руку. Супротно његовим очекивањима, главне скопске 

улице биле су ноћу "живахне" и добро осветљене, док се за кафанским 

столовима и после 10 сати увече тискало пуно света. И поред "прекрасне 
живости" коју је граду давао хук зеленкастог Вардара, утиске су кварили 

улична прашина и најезда ивсеката.16 Пилот скопског аероклуба Павле 

Бренер је након једног пропагандног лета, без намере да звучи саркастич

но, сав усхићен, рекао и више него што је желео: ,,Па ипак, бар из ваздуха, 

Скопље изгледа модерни град ... Хучи паланка која хоће да се претвори у 
велеград ... "17 Велимир Парлић је своју опседнутост изгледом старе скоп
ске вароши исказао.rотово поетски: ,, ... Уске, блатњаве, кривудаве улице. 
Оне су повезане сасвим нехатно, готово случајно, као и живот њихових 

становника са тешком стварношћу ... Нахерене страћаре, умазане блатом 
и горком бедом ... Дим из страћара не иде горе; он пада косо и може да 
угуши и пролазнике ... Мршави мачори леже на крову, мршави пси у пра
шини ... Гугућу гугутке које Цигани воле и чувају, иако су укусне за јело ... 
Овде се свршавају све улице: сем овога, изван вароши је само још гробље; 

13 А. Станојевић, Поlлед на Скойље са сiйанице; Утисци Скойља, ЈСР/1, 389-391. -
Станојевић. каже: ,,Дођите у Скопље па hете у њему наhи сталну изложбу свега што Европ

ска Турска има да покаже. Све производе, све оно шаренило источњачке културе, сав 

немар, сав нерад, све страсти, сву политику, сва подземна ровења - једном речи, сву Тур

ску са свима њеним добрим странама и манама наћи hете у самом Скопљу." 
14 М. Chater, Jugoslavia - Теп Years After, Тhе National Geographic Magazine, vol. LVIII, No. 

3, Washington 1930, 281. 
15 Вардар, бр. 48, 12. 1. 1933, 3. 
16 Ф. Тућан, ,,Прва ноћ у Скопљу", Сг. Новаковић, У Скойљу на Вардару: ЈСР/1, 

392-396. 
11 Вардар, бр. 560, 17.8.1935, 5. 
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та широка пољана ишарана димијама, кошуљама ијелецима, налази се на 

крају света ... Овде престаје полиција, нема трошарине, нема пореза ... Чу
дан, шарен, разуздани метеж. Све је у покрету, необузданоме смеху и у 

некој гротескној, запаљивој веселости ... Нигде више баба и дечурлије, пси
ћа и мачића. Кикоћу се младе, лукаве Циганке, чим прође неки војник или 

калфица. Атмосфера је пуна нервозе и равнодушне немарности. Пиште 

зурле и танка ћеманета ... Спушта се немирна ноћ као куга. )Кивот као да 
изумире ... "l8 

Политич1ю и војно средиште Југа 

Скопље је било седиште највеће општине, среза и округа у тадашњој 
покрајини Јужној Србији, а од 1922. и центар Скопске области. У граду су 
постојале испоставе свих министарстава, као и осам дипломатско-конзу
ларних представништава." Команда Друге жандармеријске бригаде била 
је такође стационирана у Скопљу и била је надлежна ( заједно са штабом у 
К. Митровици) за 2/3 целокупног састава југословенске жандармерије.20 

Непрекидна мобилност Треће армијске области, чија је команда такође 

била смештена у Скопљу, условљена је рецидивима ратних сукоба, чије 
бисмо хронолошке границе могли повући и пре балканских ратова (ал

банске побуне и уласци у Скопље). Деловање комита и качака, проблеми 
наоружаног становништва, инциденти на бугарској и албанској граници, 

привредна депресија и климатске неприлике, посредно су допринели фор

мирању представе о Трећој армијској области као "казнителној команди 

за официре". У граду су били смештени и штабови свих војних родова, 
укључујући и штаб Ваздухопловног пука, док је статус војног средишта 
покрајине утицао на милионска улагања у друге армијске објекте у Ско
пљу.21 На левој обали Вардара, дакле у старом делу града, налазила се 
касарна "Краља Петра" са четири троспратне стамбене зграде намењене 
официрима, а у веће инвестиције спадали су изградња скопског аеродро-

18 Вардар, бр. 94, 22.6.1933, 6. 
19 "Дипломатска и конзуларна СЛ)')lсба", Јубиларни зборник живота и рада СХС, 11, 

Београд 1929, 748. 
2

() Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије (даље: 
СБНС), XXXVI ред. саст, 5.3.1928, 248; А. Апостолов, ,,Вардарска Македонија од Првата 
светска војна до изборите за конституанта-28. ноември 1920", Годииtен зборншс на Фи
лозофски факулйlеШ, кн. 13, Скопје, 1962, 59; ДокумепШи за борбата на македонскиот 
1-юрод за самосiй.ојносiй и за национална држава, II, Скопје 1981, 26. 

21 ЈДА/ИИ, док. 646, стр. 667-670; Државни календар Краљевине СХС за zодину 
1921, Београд 1921, 640; М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС 1918-1921, 84-85; Исти, Вој
ска Краљевине СХС/Јуzославије 1922-1935, 302-303. 
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ма, зграде Штаба Треће армијске области, војне болнице, касарни, пави

љона, барутана, коњушница, али и адаптација и одржавање више стотина 

објеката.22 Упркос таквој концентрацији људи, ритам живота тадашњег 

Скопља није био тако "брз и луд", нити је носио толико "свирепих сенза

ција", како се могло очекивати.23 

Почетком двадесетих година није било цинично рећи даје тзв. европ

ски део Скопља био заиста европски, само зато што је у њему било мање 

турских кућа. Међутим, ствари су почеле да се мењају по делимичној кон

солидацији безбедности у широј околини града, када је почела изградња 

,,неколико упадљивих зграда" које Елизабет Баркер препознаје као једи

не тековине предратне Југославије у Македонији.24 У првом реду, мисли 

се на зграду Официрског дома, грађену пуне четири године (1924-1928), 
којаје у ондашњој јавности фигурирала као парадигма "анационалног ака

демизма", ,,европска капија Скопља" и нај елегантнија зграда те врсте на 

Балкану, на којој је требало сконцентрисати друштвени живот војне и по

литичке елите. Међутим, луксузно опремање објекта најсавременијим ин

сталацијама и завршетак летњег ресторана на крову Дома, са кога се пру

жао живописан поглед на град, били су згодна тема и за опозициону кри

тику. Треба подсетити да је "капија европског Скопља" подигнута на ме

сту велелепне Бурмали-џамије, која је срушена за ту прилику - остаци 

њеног оловног кубета и витких минарета лежали су покрај градилишта, 

чак и после завршетка радова. Станислав Краков је са доста сарказма 

изјавио да "има увек нечега болног у прогресу", те да је локација Бурма
ли-џамије била предодређена за зграду Официрског дома "по току исто

ријске правде", али је и замерао општинским властима што су посекли 
пет векова стари храст у Вардару не би ли се из старе вароши боље видео 

Сйоменик срйскоi војника! И Густав Крклец је упозоравао на учестале 
"грехове према прошлости" који су чињени по Скопљу.25 Вапај архитекте 

Милослава Стојадиновића да "старе споменике треба чувати по сваку це
ну, па било да су у питању наши или туђи завојевачи", био је последица 

сумњивог понашања државе према делу вакуфског иметка скопских му-

22 СБНС, ванред. сазив за 1923, књ.], Београд 1923, 219-242; Службене новине Кра
љевине СХС, бр. 208, 20.9.1922, 3; бр. 220, 4.10.1922, З; бр. 22, 30.1.1924, 5; бр. 75, 1.4.1924, 
З;бр.80,11.4. 1927,6;бр. 1,1. 1. 1926,4;6р. 11, 16. 1. 1926,З-4;6р. 71,30.3. 1926,6. 
• 

23 Г. Крклец, У Душановој йресшоници, ЈСР/1, 405-409. 
24 Е. Barker, Macedonia. Its Place in Balkan Power Politics, London-New York 1950, 23. 
25 Службене новине Краљевине СХС, бр. 45, 27.2.1926, 5; бр. 235, 16.10.1926, 7; бр. 

98, 4. 5. 1927, 12; бр. 73, ЗО. 3. 1928, З; бр. 96, ЗО. 4. 1928, 4; А. Кадијевић, ,,О раду руских 
архитеката у Јужној Србији измеl)у два светска рата",Лесковачки зборнии:, XLI, Лесковац 
2001, 246-249; С. Краков, Найредак Скойља, ЈСР/1, 411-415; Г. Крклец, У Душановој йре
сшоници, ЈСР/1, 405-409. 
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слимана (83 имања). У самом граду општина је до 1922. године узурпира
ла седам гробаља у површини већој од 40 дунума, четири џамије и сруши
лаједанхамам.26 И краљ Александар је изјавио да "Скопље припада европ
ском западу", те да се сходно томе "има прилагођавати европској култури 

уклањајући преживело, а прихватајући оно што је потребно савременом 
културном животу".27 

Национална и политичка "предестинација" Скопља утицала је и на 
политичку климу у граду. Иако се из докумената државних и војних над

лештава може уочити систематско предизборно "ослушкивање" мусли

манског становништва, комуниста и "бугараша" -редовни страначки ску

пови у познатим хотелима и гостионицама (Зрињски - радикали, Палас

Џемијет, Париз - комунисти) показују далеко либералнију и опуштенију 
атмосферу него што је то било у другим градовима те покрајине.28 Поли
тички значај Скопља допринео је и густој концентрацији партијске штам
пе, којаје излазила у великим тирюкима ( сви листови штампани су у штам
парији Албанца Ристе Киријаса "Стара Србија"). О својеврсном духу то
леранције говори и шестогодишње опстајање Џемијета, који је издавао 
велике тираже свог гласила "Хак".29 С друге стране, предизборна крста
рења наоружаних четника скопским улицама, физичко спречавање Тура

ка да приђу гласачким местима, претње исељавањем у Малу Азију и не
праведним откупом дувана, притисци на чланове бирачких одбора, те са

знања локалних власти даје 1923. године 7/8 скопских гласача било "про
тив државе и интереса нације" - незаобилазни су детаљи за објективнију 

представу о начину израстања Скопља у "радикалску Вандеју"_зо Услед 

велике незапослености и привлачних идеја о македонској аутономији, у 

Скопљу су и комунисти имали доста присталица, што су показали 1920. 
· године победивши на локалним изборима.31 Реакција власти се може на
слутити из податка даје Сколље 1922-1924. било један од водећих југосло
венских градова према броју случајева деликата по Закону о заштитити 

државе. С друге стране, у Скопљу је 1925-1928. почињено најмање разбој-

26 М. Стојадиновић, ,,Размишљања о Јужној Србији", Савремена ойшШина, бр. 31, 
Београд 1931, 28-30; ИзвешШај Уйравно'i одбора Вшсуфско-/~tеарифс1соZ веhа у Скойљу, 
прилог XI, стр. 87-104; Р. Османовић, СБНС, ЦВИ ред. саст, 25.7.1922, 791-792. 

27 П. Кара-Радовановић, ,,Крупни проблеми града Скопља", БеоZрадске ойшШин-
ске новине, бр. 9, Београд 1937, 589. 

28 АЈ, 14-8-28, листови 609,618,619,620,622. 
29 АЈ, 14-76-257, л. 26, 32, 34, 55. 
:: АСАНУ, бр. 13315/73,Демокрашизам Веље Вукиl;евиhа, 1-9; АЈ, 14-8-28, л. 620. 
. И. Катарџиев, КПЈ во Македонија до Обзнанаша, Скопје 1961, 59-60, 67-76; С. Ди-

митрщевић, КПЈ у леzалном йериоду њено, йосшојања 1919-1921, Београд 2001, 369-373. 
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ништава у земљи (свега 17),32 премда је све већи број "преобраћених" бу
гарских комита и рехабилитованих качака на екстреман начин указивао 

на недостатке у управи.33 Слику "безбедног Скопља" кварила је и стати
стика скопског одељења државне полицијске страже, које је за непуне две 

године ухапсило 194 "ситна крадљивца".34 

Поред Апелационог суда, надлежног за целу покрајину, у Скопљу је 

било и седиште Казненог завода-Идризово (капацитета 650 лица). Зани
мљиво, у том затвору је током двадесетих година увек било око 1.000 затво
реника; истовремено, број затворског особља се за 10 година удвостручио, 
док је прилив буџетских средстава у истом добу преполовљен.35 Више од 2/ 
3 скопских затвореника (или "белогуњаца", како су прозвани због својих 
белих комбинезона) бавило се пољопривредом, док је присуство занатлија 
и државних службеника у затвору ретко када прелазило 30 одсто. Сходно 
свом социјалном пореклу, ,,питомци" КЗС су распоређивани на затворске 

послове, при чему је уочљив пораст броја затвореника који су упошљавани 

као "кућни радници"!? Наиме, од 433 југословенска затвореника који су по 
затворима радили као "кућин радници", у КЗС их је било чак 160! Такође је 
симптоматично да је од 17 лица која су у Југославији издржавала доживот
ну робију, чак 11 било у КЗС! Слична пропорција је важила и код кажњени
ка који су били осуђени на казне затвора од 10-20 година. 36 Скопљанци нису 
имали много избора када је реч о правној помоћи: неколико приватних адво

ката је отворило канцеларије мимо закона, али су их и поред тога клијенти 
просто опседали. Већ почетком тридесетих година у Скопљу је регистрова

но 35 адвоката (34 Срба и 1 Турчин).37 

Покушај привредне н урбане трансформације Скопља 

Улога привредног средишта покрајине припала је Скопљу паралелно 

са новим политичким околностима. Реконструкција "вардарске пруге" и 

њено прилагођавање брзинама међународних возова учинили су га неза-

32 Полиција, бр. 9-10, Београд 1929, 433-435. 
33 С. Вукосављевић, М. Кујунџић: СБНС, LXIV, 20. 3. 1924, 362, 609-610. 
34 Полиција, бр. 21-22, Београд 1932, 1086. 
35 АЈ, 14-179-664; М. Кујунџић, СБНС, LII ред. саст, 7.3.1924, 269; Н. Огорелица, 

,,Казненизаводи",Јубиларни зборник живоша и рада СХС 1918-1928, 1, Београд 1928, 379; 
СШаi11исШички Zодишњак за 1929. Zодину, књ. I, Београд 1932, 470-473; М. Московљевић, 
СБНС, LII ред. саст, 26. 2. 1926, 35. 

36 C-iilailiuciliuч,cu lодишњак Краљевине Јуlославије за 1931. Zодину, књ. III, Бео
град 1934, 438-444. 

37 АСАНУ, бр. 13313/13, Аншоније Вилдовиh, 1-2; бр. 13315/80, Кумановски адво
кати, 3; Азбучни именик адвоката и адвокатских йрийравника, Скопље 1933, с. п. 
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обилазном транзитном тачком на путу за Егеј и Малу Азију,38 док је отва

рањем филијала великих државних и иностраних банака, Скопље постало 

и финансијски центар. Државна хийошекарна банка се појављује као глав

ни финансијер обнове и изградње Скопља, Народна банка је кредитирала 

трговину опијумом и војна надлештва, док је експозитура Пошшанске 

~uшедионице апсорбовала највећи део ситне штедње преко чековних рачу

на. Упоредо с тим, отваране су и приватне банке, у чијим су управама до

минирали људи из локалне политичке елите (нпр. банка "Стара Србија").39 

Оснивањем Скопске трговачко-индустријске коморе (1921) пробле
ми тамошњих привредника само су делимично решени: саобраћајна ин

фериорност рудних налазишта и центара опијумске и дуванске производ

ње, махинације са општинском трошарином, превисоке обласне таксе, ре

стриктивна политика издавања трговачких легитимација, политички дис

курс у финансијским токовима - остали су и даље отворена питања.40 Оп

стајање патријархалног система трговине евидентно је на старим град

ским пијацама и базарима, где се као некад трговало мануфактурном ро

бом из Аустрије и Цариграда, житом и брашном из "Северне Србије" и 

Бугарске, дрветом из западне Македоније и крупном стоком са Косова 

(више од 20 одсто Скопљанаца се хранило кријумчареним месом).41 "Ле
ванћански" изглед чаршија појачан је присуством великог броја Рома, ко

ји су, сходно традицији, радили као носачи, фијакеристи, чистачи обуће, 
ковачи и решетари (1931. године у Скопљу је живело 7.500 Рома), док су 
градске социјалне службе евидентирале и 260 просјака.42 Пазарним дани

ма биле су закрчене све улице од каменог моста до тзв. Вилајетске куће у 

старом Скопљу, када се маса света сливала ка централној пијаци - Биш

йазару (тур. биш - бува)." О значају те тржнице сведочи податак да је до 
данашњих дана читаво старо Скопље на левој обали Вардара познатије 

као Биш-йазар! 

38 АСАНУ, бр. 100081/6, Македонски йроблем; О. Rothmueller, Jevrejska omladina Ju
Zne Srbije, Zagreb 1932, 7; СйlаШисillика јуiословенских железница за lодину 1929. са уйо
реднuм йодацима за iод. 1928, I, Сарајево 1930, XXVII, 1, 7; Ексйозе министра саобраhаја 
о буџешу за 1926/27. 'iодину, Суботица 1926, 7. 

39 М. Гавриловић, ,,Развитак банкарства и привреде у Јужној Србији", Скопље 1931, 
18-19, 35-37; СШайlисСйички iодииtњак за 1929. годm1у, I, Београд 1932, 290; Изве~иiПај 
Бео'iрадске радничке коморе 1921/26, 44. 

40 АЈ, 65-159-504, нисмо СГИК министру МТИ од. 20.11.1923. 
41 Вардар, бр. 564, 22.8.1935, 4. 
42 Ј. Ф. Трифуноски, ,,Рш.ш у Скопљу", Гласник ЕШноiрафскоZ музеја, бр. 54-55, 

Београд 1991, 286-289; Социјални архив, бр. 5-6, Београд 1939, 141; Вардар, бр. 46-47, 5. 1. 
1933, 21. 

43 Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и њеiова околина, 105-124. 
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Индустријску основу града чинила су три акционарска друштва осно

вана 1922. године (,,Треска'", ,,Скопска парна пивара" и аутоматски млил 
,,Балкан"), те неколико приватних фабрика сапуна и хемијских произво

да, међу чијим је власницима било угледних политичара и чланова Управ

ног одбора Народне банке. У граду су пословала и мања предузећа, која су 

се бавила прехрамбеном индустријом (качкаваљ, кондиторски произво

ди, алкохол, лед, конзервирање рибе), те неколико штампарија и фабрика 

за прераду коже.44 Средином двадесетих година у Скопљу је било 1.335 
занатлија и 2.785 трговачких дућана ( 420 турских дућана).45 

Социјална и етничка структура радног тржишта Скопља с почетка 

тридесетих година показује неколико занимљивих тежњи. У граду је било 

7.835 осигураних радника, тј. 11 % свих становника Скопља је радило (од 
тога 38% неквалификованих радника). Главни део радног Скопља био је у 
занатима (33,2% ), индустрији (23,7% ), трговини (12,9% ), слободним про
фесијама (7,8% ), општинској управи (7,5% ), угоститељству (5,6% ), кућној 
послузи (5% ), саобраћају (2,4) и банкарству (1,8% ), при чему је на 100 за
послених мушкараца долазило 27 запослених жена. Такође је занимљиво 
да је 53,5% мушких радника било неожењено, док су меi)у радницама пре
овлађивале неудате девојке (чак 73% ), што показује да се највећи број 
радника регрутовао од младих људи (82,7% млађих од 40 година). Највећи 
део мушкараца радио је у монополској индустрији, док су жене доминира

ле у текстилној производњи. Највише занатских радника било је упосле
но код кројача (15,4%) и обућара (12,4% ), а одсуство жена најупечатљиви
је је у трговачким предузећима (5,9% жена), општинској администрацији 
(2,7%) и саобраћају (1,6% ). Женска радна снага преовлађивала је само у 
кућној послузи (87,7% ), док је у угоститељству на 100 запослених мушка
раца долазило једва 30 жена.46 

* 

44 3. Петровић, ИндусШрија и рударство Јужне Србије (Вардарске бановине), Бе
оград 1940, 42-62, 106-107; К. Сидовски, ,,Преглед на прехранбената нвдустрија во НР Ма
кедонија 1912-1940", Гласник ИНИ, бр. 2, Скопје 1958, 91-104; Ж. Топаловиh, Привредни 
йроблеми Ју,а, Скопље 1927, 42-47. 

45 АЈ, 74-5-71, реферат В. Ђурђевиhа: ,,Индустрија Јужне Србије", 4-8; Извешшај 
Беоlрадске радничке коморе 1921126, Београд 1927, 178; Извештај Занатске коморе у 
Бео2раду за 2одину 1927, Београд 1928, 76-77. 

46 Б. Хаберле, ,,РадIШштво бановинских средишта", Радничка зaшiiluй.i.a, бр. 10, За
греб 1937, 686-694; Р. С. Пурић, ,,Анализа састава радништва и радног тржишта Јужне 
Србије", Социјални архив, бр. 5-6, Београд 1939, 139-144. 
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Трагање за динамичним, флексибилним и реалним концептом пла

. 11ирања градских насеља поступно је водило сазнању о неминовности уво
ђења "истовремености" у процесе друштвеног и просторног планирања. 

Међутим, Скопље је своју прву наменску социјалну студију дочекало тек 

1964. године, када је, након катастрофалног земљотреса, под окриљем Ује
дињених нација спроведено сондирање друштвене структуре града за по

требе његове комплетне обнове.47 

Један од куриозитета везаних за међуратну изградњу Скопља била је 

чињеница да она током двадесетих година инје имала никакав регулацио

ни план иако је вишегодишњи градоначелник (Јосиф Михаиловић) био 

архитекта! Додуше, скопска општина се у више наврата похвално изра

жавала о плану Димитрија Лека из 1914. године, али је он, услед проти
с,вљења Државног савета, дорађен и прихваћен тек 15 година касније. Од 

1919. до 1929. године у Скопљу су подигнуте 1.242 грађевине, при чему је 
најживља грађевинска делатност забележена између 1923. и 1927. године. 
Током 1930. године око 450 ученика југословенских техничких школа уче
ствовало је у мерењу и снимању објеката. Том приликом је регистровано 

20.000 грађевина, али и изведен закључак да је непланска градња, без во
довода и канализације, умногоме утицала на стишавање "општег полета 
за граi)ење".48 Један од проблема лежао је и у чињеници да се Скопље 
градило искључиво на слободним теренима (1.814 км2), те да су запоста

. вљени урбанизација и реконструкција постојећих структура, чиме је сма
. њена површина квалитетне обрадиве земље, док су се оближња села не
миновно утапала у "rural-urban continuum".49 Озбиљније расправе о изград

њи модерне канализационе мреже започете су 1926. године, али се тек у 
фебруару 1933. године тог посла латио скопски Ротари-клуб ( сви виђени
ји Скопљанци, почевши од градоначелника, били су његови чланови), пре
ма чијим калкулацијама је предвиђена изградња система који би задово

љавао потребе 150.000 људи (рачунало се да би Скопље до 1963. могло 
имати управо толико становника).50 

47 Skopje-Summary ofthe Report оп the Master Plan, Institute ofTown Planning and Archi
tecture, Skopje 1965, 6; Т. Арсовски, ,,Проблеми усмерене урбанизације и просторног разво
ја Скопља", Градови и насеља у Јуlославији: изlрадња и функционисање насеља, Загреб 
1977, 95-100. 

48 Службени лисш Вардарске бановине, бр. 133, 12. 6. 1932, 3. - Ипак, у првој деце
IШји југословенске краљевине Скопље је добило 70.000 м2 "шосеа", 66.000 м2 калдрме и 
23.000 м2 "полукоцкасте" калдрме, а отворен је и општински каменолом код Киселе Воде. 

49 Д. Каранфиловски, Процесош на урбанизацијаша, 43; Ц. Костиh, Град и вре.ме, 56. 
· 

50 Вардар, бр. 57, 12.2.1933, 1-2 . .:. У том случају, инсталација цеви 3,5х2,3 м, радови 
на левој и десној обали Вардара, у индустријској зони, као и "избацивање" тока Сераве 
ва~ града, коштали би око деведест милиона динара. 
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Ипак, прва озбиљнија друштвена промена у Скопљу десила се 1924. 
године пуштањем у погон градске електричне централе, која је трофа" 

зном струјом снабдевала 70.000 потрошача. Постојало је и неколико ма
њих централа, које су производиле монофазну струју за сопствене потре/ 
бе (млин Шабан-паше, три биоскопа, ресторан "Зрињски", окружна бол
ница, стална војна болница, пивара, Институт за тропске болести и желе
зничка ложионица). 51 Финансирање техничких радова и изградње инфра", 
структуре у режији градске општине показује да је 1919-1931. у Скопљу 
потрошено 26,43 милиона динара, од чега је највећи део био усмерен на 
реновирање улица (57% ).52 При том у "прековардарском", старом делу Ско-· 
пља "није ударено ни будаком ни ашовом".53 Поред квалитетније површи
не, скопске улице и сокаци на десној обали Вар дара добијали су и "пригод

није" називе: животни нерви града биле су улице Краља Пешра и Принца 
_Ђорђа (бивша Сулшана Мех.меда V), које су паралелно са вардарским ке-
ЈОМ спаЈале железничку станицу са "каменим мостом", око кога се кон
центрисало језгро новог Скопља. Према речима савременика, њима су 
јурили аутомобили и фијакери као у правом велеграду, док су се на по
шљунченим стазама парка у Ислахани шетали људи у разним ношњама 
(турски фесови, арнаутске капе, српске шајкаче, разни европски шешири 
фереџе, димије, али и париске тоалете). И старе турске махале су преиме~ 
новане у улице са називима југословенских градова ( Сарајевска, Мосшар
ска, Зајечарска, Тимочка и сл).54 Статистике општинских органа с почет
ка тридесетих година о дневној количини смећа коју просечно направи 
Скопљанац (0,9 кг) актуелизовале су решавање питања чишћења улица, 
па Је од 1932. сакупљање смећа и поливање улица поверено "ђубретарској 
колони" и њиховој "ауто-прскалици" .55 

У југословенским оквирима аутомобилски саобраћај Скопља био је 
скромног интензитета, али је на нивоу покрајине показивао другачију сли
ку. Крајем 1929. године у граду су преовлађивале америчке марке аутомо-

51 
_ М. Штирски, 3. Стилиновић, ,,Прописи за једнообразно извођење електричних 

постројења у зградама", СШаШисйlички йодаШци елею71ричних ценйlрала у Краљевини 
СХС, Београд 1927, 34-79. 

~
2 Преlлед извршених Шехничких радова код lрадских ойшйlина у Шоку од 1919-

1931. ~одине, Београд 1934, таб. IV. -Од поменуте суме утрошено је: 15 милиона за калдр
мисање улица, 5,5 милиона за нове школске зграде, 3,2 милиона за уређење паркова и 
скверова, 1,6 милиона за нове управне зграде, 0,44 милиона за осветљење, 0,42 за канали
зацију, 0,16 за мостове и 0,11 милиона динара за инсталације у зградама. 

53 П. Кара-Радовановић, ,,Крупни проблеми града Скопља", 588; ИсШорија на ма
к.едонскиоШ народ, том 4, Скопје 2000, 170. 

54 Ф. Туhан, По Сн:ойљу, ЈСР/1, 400-405. 
55 Вардар, бр. 552, 8. 8. 1935, 4. 
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била, аутобуса и камиона, али и мотоцикли претежно европских произво

Ј;ача. Највише моторних возила било је у поседу Ауто-одреда Треће ар-

111Ијске области и скопске поштанске дирекције.56 У граду је радило неко
:џико бензинских станица (,,Shell", ,,Standard Oil"), шест приватних ауто-га
'ража и свега једна ауто-механичарска радионица (,,Браћа Поповић")." По
менута браћа Поповић су свој капитал усмерила и у развој међуградског 

'саобраћаја, тако да је 1931. године Скопље добило 12 редовних аутобу
'"ских линија које је опслуживао 41 аутобус.58 

( Захваљујући првенствено политичким и војним разлозима, у Скопљу 
>је изграђен аеродром: чиме је 1929. о':"огућено отварање друге југосло
; венске ваздушне линиЈе прве категорије - Београд-Скопље (прва Је била 
< Београд-Загреб). У почетку су летови авионима "потез-29" ( 450 КС) из: 
вођени сваког дана сем недеље, али је већ после три месеца саобраћај 

'проређен на три седмична лета. Иако је цена карте одговарала висини 
железничке карте првог разреда, искуства су показала нерентабилност 

лвније.59 Међу путницима су доминирали државни чиновници и војна ли

ца (који су уживали право попуста од 50 одсто), док су се рођени Скопљан-
" 60 ци тешко ослобађали "неоправданог страха од ваздушног крштења . 

; Развој телеграфско-телефонског саобраћаја у покрајини имао је раз-
мере праве револуције, при чему је Скопље било тежиште акције. По

>" средством немачких фирми (Telefunken, Telephonfabrik Berliner), а на рачун 
Гратних репарација, по Скопљу су развучени километри телефонских ка
' блова и постављено неколико скупоцених телеграфских постројења, чи
ме је град спојен са свим југословенским, али и значајнијим центрима у 

окружењу.61 Међутим, увидом у структуру тог саобраћаја може се закљу

чити да је он понајвише био средство службене комуникације државних и 

војних надлештава, а мање одраз социјалног напретка. Чињеница да 1929. 
године у скопској ПТТ-дирекцији није регистрован ниједан разговор у ме-

56 С. Т. Милосављевић, ,,Наш аутомобилски саобраћај", ЈКЏ, 278; СШаШисШичк.и 
iодишњан: за 1929. 'годину, 1, Београд 1932, 190-191; С. Станојевић, Народна енцшслойеди
ја СХС, 1, 92-93. 

57 Годишњан: Аушомобилсн:оi /Сдуба Краљевине СХС, Београд 1927, 157-160, 269-
_274, мапа, с. п. 

58 СШаШисШичк.и 2.одишњак. за 1931. lодину, књ. III, Београд 1934, 129. 
59 д. Влајић, Ваздушни саобраћај у Ју'iославији, ЈКЏ, 286-289; ПАЈЛ, VII, 28. 
60 Вардар, бр. 516, 1.7.1935, 3; бр. 517, 2.7.1935, 4. - У популарисању авио-саобра

ћаја значајну улогу су имали и новински наслови типа: ,,У року од 2 и по часа, за свега ЗОО 
дин. можете и ви авионом Аеропута прећи од Марlерових шприцера на ледену кафу У 
београдској Моск.ви". 

61 АЈ, 65-159-504, Извештај о раду СТИК; СБНС, LXVII ред. саст, 14.3.1926, 3-6; 
LXVI ред. саст, 25.3.1927, 115; Службене новине Краљевине СХС, бр. 179, 11.8.1927, 5. 
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l)ународном телефонском саобраћају речито говори о напетим политич

ким приликама, али и о ефектима рада тзв. Цензора, који су прислушки

вали и прекидали "сумњиве" разговоре, уносећи белешке у своје "дневни
ке разговора".62 Од 1925. године, када је скопски трговац Станко Крстић 
донео у Скопље први радио на батерије, градске новине све чешће пишу 

како "радиофонија побеђује телефонију".63 Већ 1928. у граду су постојала 
52 радио-апарата, да би до 1935. број радио-претплатника нарастао на 774, 
наспрам 570 људи који су имали телефоне. Средином исте године, на под
ручју целе скопске дирекције пошта било је 3.778 радио-претплатника и 
2.100 корисника телефона.64 

Као важан транзитни град, разломљен у контрастима између оријен

талне чаршије на левој и урбане вароши на десној обали Вардара, са број

ним културно-историјским знаменитостима и модерним архитектонским ре

шењима на централном тргу, Скопље је било и туристичка атракција. И 

поред високих обласних такси и уцена које су стизале из београдског Удру

жења трговачких путника, скопски хотели су 1929. године имали на распо
лагању 475 соба, у којима је боравило 31.086 гостију (94 одсто из СХС).65 

Културним атракцијама сматрани су мостови на Вардару (,,камени" и "гво

здени"), стара тврђава на брегу Калиште ( тзв.Душанов град у коме су током 
двадесетих година биле смештене касарна и војна болница), Куршумли-хан, 

римски водовод из доба Јустинијана, 21 џамија, 27 месџида и 16 текија (нај
лепше и највеће џамије: Султан-Муратова, Јаја-пашина, Мустафа-пашина, 

Бурмали и Гази Иса-бегова), девет православних цркава и капела ( Св. Спас, 
Св. Мина, Св. Георгија, Рождества Пресвете Богородице), једна католичка 

( Св. Преображење), зграде дечанског и пећког метоха, неколико сачуваних 
хамама и сахат-кула, зграде Кутубхане, Ислахане итд. Од 1928. године про
мовисањем туристичких предности Скопља бавило се Друшшво з., унайре

ђење шуризма у Јужној Србији "Југ" ,fli док су градски челници у свом зано-

62 СШаШисШика йoшilla, Шелеlрафа и телефона за Zодину 1929, књ. IV, Београд 
1930, 5, 10, 21-23, 27-28; Уйуш за уйошребу шелефонско'i раз'iовора у међу'iрадском сао
браћају у случају мобилизације и рата, Београд 1923, 3-11; CillaiйuclUuчкu Zодишњак за 
1929. 'iодину, књ. 1, Београд 1932, 497. 

63 Вардар, бр. 599, 2. 10. 1935, 3. - ,, ... Monsieur Briand est arrive а Paris ... " -биле су речи 
спикера Радио-Париза, уједно и први глас који су СкопљаЈЩИ могли чути са Крстиhевоr 

радио-апарата. После неколико пехова са прегорелим лампама, он је поновио "ритуал" 

укључивања радија пред радозналим и веh нервозIШм светом. Поново шуштање, крчање, 

али коначно и глас француског спикера. ,,Париз ... Париз, слушамо Париз!", ускликнуо је 
Крстић, па се цео парк у Ислахани запутио ка његовом прозору. 

64 Вардар, бр. 599, 2.10.1935, 3. 
65 Сшашисшички zодишњак за 1929. zодину, !, Београд 1932, 322-323, 418-419. 
66 АЈ, 74-51-71, 65-159-504, 65-1026-1944; ,,Јужна Србија и Скопље-Охрид-Битољ", 

Кайlалоi, Скопље 1936, с. п; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и његова околина, 69-78, 124-172. 
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су све чешће говорили како "није невероватно да једнога дана у Скопљу 

сирене са морских лађа објаве својим писком ново доба", алудирајући на 

више пута најављивану радикалну регулацију тока Вардара!" 

* 

Још је Евлија Челебија записао како Скопљанци "љубе весеље и за

довољство,јер им је срце надахнуто љубављу и уживањем". Неколико тра

диционалних излетишта хришћана (Тасина чесма, Буњаковац, Вардари

ште, манастири) и муслимана (планина Китка) с временом уступа место 
кафанама, пивницама, биоскопима и хотелима око Вардара (,,Српски 

краљ", ,,Бристол", ,,Сплендид", ,,Краљица Марија", ,,Москва"). И поред 

опаске да становништво Скопља "доста пије и страсно пуши", примећена 

је завидна висина морала, која је довођена у везу са физичким изгледом 

људи: наиме, владало је уверење да свет у Скопљу "није леп - махом је 

жута лица и сув". Одјеци Младотурске револуције и слобода у кретању 

одразили су се и на традиционалне представе о моралу Скопљанаца, за 

које се све више почиње везивати кривица због ширења венеричних боле

сти. За морално најразузданије становнике града важила је јеврејска омла
дина, којој је "најмање сметало морално поведеније женскиња". Тај део 
популације био је најстраснији и у помодарству (,,споља су улицкани и оде

вени, у многоме по последњој моди, а у кући прљави и нечисти до неверо

ватноће"). Није прећутана ни чињеница да "хомосексуалност у Скопљу 
има велики број пацијената", претежно међу муслиманима и хришћанима 

досељеним из источних крајева (у граду је постојао и хамам у коме су 
посетиоце "задовољавале мушке гејше").68 

Током двадесетих година скопске гостионице и хотели представљали 

су погодне просторе за политичко агитовање и страначке скупове. Кафа

не су служиле и као места за одржавање лицитација, принудног раздужи

вања становништва и сл. Тзв. кафешантани и барови требало је да буду 

под строгим надзором државе, што због таксене политике, што због за

конског ограничавања њихових угоститељских садржаја, али је у Скопљу 

толерисано више десетина "сумњивих" локала. Кафана "Златни Праг" је 

успешно радила и поред жалби станара из суседства који су полицији при

јављивали "свакодневне оргије и баханалије" у режији шесточланог пер
сонала "тетка-Дике", власнице локала. Штавише, огорчене грађане је из

ненадио и управник скопске полиције својим ироничним коментаром: ,,Ве-

67 Вардар, бр. 145, 21. 10. 1933, 1. 
68 Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и његова околина, 176-179. 



114 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

рујем, али вам не могу помоћи ... Та кафана ће остати ту rде је, јер је то у 
интересу јавне безбедности".69 Политички окретнији угоститељи успева

ли су да од својих механа праве монденска састајалишта (,,Француски 

клуб"), али и коцкарнице (,,Бајли-хан"). У ресторану "Престолонаслед
ник Александар" крај Вардара - омиљеном састајалишту државних чи

новника и официра - смењивали су се цигански оркестри, трудећи се да 

удовоље прилично једноличном укусу гостију (,,Пуцају им вратови да што 
јаче подвикну Усшани царе Душане, Аусшријо, нека, нека, Ој, Србијо, .ми

ла маши и др.").70 

Средином тридесетих година несносне летње врућине су окретале 

Скопљанце Вардару, који "што више пресушује, све је више на цени". И 

љубавни састанци су се све ређе заказивали "код Ристићеве апотеке" или 

у паркићу код споменика. Тhавна плажа на Вардару била је и најпосећени

ја, премда јој је популарност опала после увођења, како је један новинар 

иронично приметио, ,,градске таксе за свлачење у грмљу". Чиновништво, 

ђаци, пензионери, ,,скромни рентијери", незапослени интелектуалци и 

"размажене богаташке цурице" обично су кретали у подне специјалним 

возом са 15 вагона за Ханријево и познату плажу Лидо.11 

,,Матица просветитељске мисије" 

Изложеност критички настројеним погледима и очекивањима дома

ће, али и иностране јавности, учинила је Скопље и културно-просветним 

центром те покрајине, у којој је било 83 одсто неписменог стаповннштва. 
У граду је постојало седам државних основних школа (,,Владимир Карић", 

,,Ђура Јакшнћ", ,,Светн Сава", ,,Цар Душан" и три муслиманске: ,,Тефе

јус", ,,Ирфан", ,,Женска школа") и једна јеврејска приватна школа. Недо

статак подесних зграда, ,,полудневна настава", неефикасно финансирање, 

,,несталност" и ниске плате наставника, слаб ђачки успех, те учестали "уче

нички деликти којима су се бавили грађански судови" - били су заједнич-

69 АСАНУ, бр. 13315/91, Кафана "Злайlни Праz" у Скойљу, 1-3. 
70 М. Радека, Из Скойља у Велес, ЈСР/1, 454-455. 
" Вардар, бр. 522, 7.7.1935, 5; бр. 538, 23.7.1935, 4; бр. 562, 20. 8. 1935, 5. - Тамо их 

је чекала приватна плажа "чича-Панче", из чијег су локала допирали помешани мириси 

пржене рибе, пуњених паприка, бораније и пасуља. Овај, ,,најтраженији кум у Скопљу", 

стекао је популарност својом непосредношћу са којом је понекад и заједљиво комуници

рао са купачима из Скопља: ,,Ајде, интелигенција моја, лапање, сунчање, бањање ... Нема 
конкуреЈЩија, док ми је интелигенција ... " 

Владан Јовановић,ДрушШвени оквир урбанизације Скойља 1918-1930. Zоди-не 115 

ка обележја тих установа.72 У целој скопској области радиле су 52 основне 
щколе, у којима је, поред државног, и турски био наставни језик.73 

Прве послератне године представљале су за Скопску гимназију вре

ме консолидације и радикалних програмских промена, при чему је, услед 

ванредних околности, наставни кадар добио јасније обрисе тек 1920. годи
не (током Првог светског рата у зградн Гимназије била је смештена војна 

болница). До 1925. кроз њује прошло око 160наставника различитог струч
ног профила, што јасно говори о израженој мобилности кадра. Преме

штаји наставника и професора отежавали су ионако нередовну наставу, 

па је Министарство просвете посезало за потребним заменама међу ру

ским избеглицама. До краја 1924. Гимназија је радила као мешовита шко
ла, када је издвајањем Женске гимназије проширила своје просторне ка
пацитете (за њене потребе исељени су Апелациони и Првостепени суд). 
Живот и рад скопских гимназијалаца били су неодвојиви део суморне дру

щтвене и економске стварности. Услед нередовности државних субвенци

ја, исхрана и смештај ученика зависили су од добре воље скопских тргова

ца и индустријалаца. Ученички успех оцењиван је "задовољавајућим", 
премда је у поређењу са другим средњим школама у земљи, био испод про
сека. У раду Гимназије могли су се препознати национални садржаји у 

наглашавању "националних" предмета (историја, српски језик и књижев

ност), у кадровској селекцији наставника, амбициозном попуњавању би
блиотечког фонда тематски пробраном литературом и сл. Захваљујући 

неким немачким фирмама, Гимназија је за оно време имала одличну ла
бораторијску опрему. С друге стране, начелна брига државе за здравље и 
стандард ученика демантована је у пракси дугим раздобљима у коме је та 

школа била без грејања, школских лекара, ђачке трпезе и интерната.74 

Током априла 1924. у Скопљу је, на предлог министра вера, основана 
Велика .медреса Краља Александра 1, у којој је око $0 питомаца похађало 
наставу на државном језику. За разлику од приватних медреса, које су ре
грутовале ниже верске службенике, скопска Велика медреса је својим пи

томцима пружала могућност даљег образовања на домаћим и страним уни
верзитетима.75 Указом министра просвете из децембра 1919. године, у Ско-

72 АЈ, 66-1856-1871, 66-1859-1874, 66-1491-1628; 335-26, Нацрйl, 92-93; Насйlавни йла
нови и йро'lрами за забавишта, основне школе, више основне школе, Шрlовачко-зана
ШЛuске и Zра!)анске школе, Београд 1920, 3-5. 

73 А. Б. ,,Остале мањине", Јубиларни зборник живойlа и рада СХС 1918-1928, 11, 
Београд 1929, 740. 

" АЈ, 66-871-1290; Годишњак средњих школа Краљевине СХС за школску 1921-
1922. •~дину (средио М. К. Петковић), Београд 1923, 8-14; Привредни 'гласник, бр. 161, 
Скопље 1923, 2; Сйlара Србија, бр. 37, Скопље 1923, 2; Сйоменица 40-iодишњицеДржавне 
мушке 'гимназије у Скойљу 1894-1934, Скопље.1934, 74,122. 

75 АЈ, 63-157-694; 66-1101-1429; Службене новине Краљевине СХС, бр. 148, 2. 7. 1924. 
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пљу-јеб~нована и Учитељска школа, али ју је више од половине ђака на
пустило због лоших материјалних услова. Иако је 1922. добила своју згра
ду, та установа је у граду важила за "легло комунистичкпх идеја".76 

Последице вишегодишњих ратних пустошења, тешко феудално бре
ме, изразито низак проценат писмених и хаотично стање у администраци- · 
ји представљали су само неке од околности у којима је основан Филозоф
ски факултет у Скопљу (1920). Социјални и етнички састав студентске по
пулације показује да су на Факултету, уз неколико руских академаца, сту
дирала углавном деца државних чиновника, професора и трговаца ( епитет 
"женски факултет" проистекао је из факта да је 85 одсто студената било 
женског пола), те да их је свега 30 одсто било рођено на простору Вардар
ске бановине!" Амбициозан почетак рада (11 научних група, просветна и 
научна елита за катедрама, солидно опремљена библиотека) условљен је · 
и личним ангажманом неколико професора ентузијаста, чиме је Факул
тет заиста постао језгро научног и културног окупљања. Наравно, нацио
нална ангажованост те установе умногоме је обојила правце такве "култур

не_ акције". Државне стипендије биле су део почетних корака власти, од 
КОЈИХ се већ после неколико година одустајало: број скопских стипендиста 
нагло је опадао, и висина државних кредита. Прича о новом студентском 
дому годинама је подгревала наду скопске јавности, али је тек 1931. поло
жен к~мен темељац зграде коју је још 1923. пројектовао архитекта Сергеј 
БељаЈевскп. Од средине двадесетих година тезе о "националном значају" 
факултета уступиле су место све чешћим гласинама о његовом укидању 
због "материјалних немогућности", слабог успеха студената (1925/1926. 
од 122 уписана студента дипломирало је свега 7!), али и учесталих поли
тичкпх инцидената (МОТРО, ,,студентски процес", комунисти)." 

Иницијативом професора скопског факултета покренуто је још не
колико важних установа. Већ од новембра 1923. радио је На родни универ
зитет у Скопљу, на коме су професори држали предавања за грађанство. 
Такве трибине биле су бесплатне до 1925. године, када је решено да се 
наплаћивањем улазница финансирају трошкови предавача и штампају њи-

76 А. Апостолов, .,Штрајкови на учениците од Скопската учите.лека школа во 1919 
и 1922 rодина",ЈИЧ, бр.1-4, Београд 1978, 396-397; В. Нrabak, ,,Zapisnici sednica Davidoviceve 
dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920", Arhivski vjesnik, ХШ, Zagreb 1970, 60. 

77 СШаШисШич~и iодишњак за 1930. 2одину, II, Београд 1933, 334-347. 
78 АЈ, 66-158-431; Р. Треу, ,,Скопски Философски факултет и његови студенти, Сме

на", Гласник ју2ословенских сШуденаiйа, бр. 1, Београд-Загреб-Љубљана-Скопље-Суба
~~~: 1930, 7-9; СБНС, LIV ред. саст, 14. 3. 1927, 387; Меморандум о Философском факул
шешу У Сrсойљу, Скопље 1933, 17-20; Д. Г. Гоцев, МладежкиШе нацио1--шлно-освободиmел
ни ор,анизации на македонскише Блzари 1919-1941, Софија 1988, 15-33. 
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хава излагања.79 Индивидуалним ангажманима професора Т. Остојића, 

r. Новака, Г. Елезовића и Р. Грујића оснивана је Скопско научно друштво 
(1921), које је себи ставило у циљ да "научним методама, у слици и речи 
фиксира целокупно стање материјалне и духовне културе у овим обла

стима у доба када смо их ослободили". Стављањем СНД на државни бу

џет (1925) и његовим реформисањем, чланови су усредсређени на изда
вачку делатност коју су поспешили и локални добротвори, али и сам краљ, 

који је у три наврата био изузетно "широке руке".80 Заслуге за оснивање 

Музеја Јужне Србије (1923) такође припадају професорима Филозофског 
факултета у Скопљу. Наиме, како је око античких налазишта у граду и 

околини запажена навика мештана да пронађене старине ( плоче, ћупове) 
користе за зидање кућа и чување туршије, неколико људи је, на челу са 

проф. Р. Грујићем, затражило од министра просвете простор за чување 

антиквитета. Иако се бирократска игра око зграде отегла више година, 

људи из Музеја су почели да фотографишу "снимање у гипсу и дрвећу", 

конзервирање и заштиту споменика, а од 1926. у оквиру те установе отво
рен је и Зоолошкп музеј. 81 Сличинм путем основана је и Државна архива 

(1926), која се, не наилазећи на разумевање градскпх власти, више бавила 
потрагом за смештајним простором него прикупљањем и инвентариса

њем грађе Qедна инспекција из 1929. показала је да услед "случајне ома
шке" управника Лазаревића ниједан архивски документ није био обеле

жен архивским жигом!).82 Стање библиотека (Народна библиотека, би
блиотеке Филозофског факултета и Скопске мушке гимназије) било је 

условљено даровима Министарства просвете и Друштва светог Саве, па 

је скоро свака пошиљка са делима класика светске литературе праћена 

обавезним комплетом брошура "националистичке садржине и буржоаске 

идеологије".83 Националним садржајем одисала су и скопска певачка дру

штва (,,Мокрањац", ,,Вардар"), која су, према речима својих хоровођа и 
оснивача, ,,пшрила српску реч и мисао".84 

79 "Извештај о раду Народног университета у Скопљу и Јужној Србији 1923-1928", 
Скопље 1928, 5-15; А. Илиевски, ,,Основањето и дејноста на Народниот универзитет во 
Скопје мегу двете светски војни", Гласник ИНИ, бр. 2-3, Скопје 1979, 158-159. 

80 АЈ, 74-54-75,л.106; ,,Скопско научно друштво", Годишњтсl-VШ (1921-1928), Ско
пље 1928, 5-9, 18, 39. 

81 АЈ, 66-331-560; В. С. Радовановић, ,,Народно опхођење према старинама у Јужној 
Србији", Јужни йреiлед, бр. 9, Скопље 1928, 386-406. 

82 АЈ, 66-336-571. 
83 АЈ, 66-871-1290, бр. 13600/25; М. Георгиевски, ,,Културно-просветната и полнтич

ката улога на библиотекарството во Вардарска Македонија мегу двете светски војни", 
Гласник ИНИ, бр, 1, Скопје 1982, 160-167. 

84 АЈ, 74-54-75 (19.11.1924); 66-871-1290 (29.10.1924). 
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При скопској гимназији једно време је деловало и соколско друштво 
"Душан Силни" - оснивањем жупе "Матица" и њиховим фузионисањем у 
соколску жупу "Краљевић Марко" (1925), Скопље је постало центар ши
рења соколске идеје на југу. После неколико општинских донација и бу

џетских интервенција, више од 5.000 чланова скопске соколске жупе до
било је 1927. године свој Соколски дом Краљевиhа Томислава.85 Под ути

цајем енглеских официра, на вежбалишту турске војне школе у Ислахани 

од 1909. године у Скопљу се почиње играти и фудбал. Популарисање те 
игре после Првог светског рата зачето је такође из официрских кругова 

савезничких армија, па је 1919. у граду оформљен први клуб "Напредак", 
састављен од ученика и интелигенције. И поред учесталих чаршијских 

прича о "неморалном облачењу фудбалера", неколико скопских трговаца 

је већ наредне године основало С. К. ,,Вардар", који је своју славу од 1921. 
стицао под називом "С. С. К" (,,Скопски Спорт Клуб").86 

Народно позориште у Скопљу основано је 1913. године заједничком 
акцијом београдског НП и Министарства просвете Краљевине Србије. 

Управа је поверена Браниславу Нушићу, који је све до 1924. године успе
шно балансирао између етнички мешовите публике (без позоришне тра
диције) и незграпне цивилне и војне бирократије (мобилизација чланова 

театра, задржавање гардеробе и реквизита и сл). После окончања Првог 
светског рата, представе су још дуго држане у кафани "Зрињски", јер је 

амбициозна изградња тзв. арене била периодично обустављана услед не

редовног прилива средстава. Нушићеви наследници (Р. Караџић, Б. Воји

новић) били су боље среће, па су већ 1925. из Блеровог зајма издвојена 
два милиона динара, док је Министарство просвете финансирало довр

шетак кровне конструкције, фасаде, бине и опремање зграде најсавреме

нијим осветљењем и инсталацијама. Свечаним отварањем импресивне 

зграде Народног позоришта (1927) скопски централни трг је добио нови 
лик, позоришни плакати су почели да личе на светске, али је све слабија 

посећеност представа приморала Управу да издаје позоришни бифе у за

куп, а својим глумцима (међу којима је било доста Руса) омогући само-

85 Соколско друштво Скойље-Маiйица. Сйомен.ица о йрослави 30-Z.од. и извешillај 

о раду у 1939. години, Скопље 1940, 16-18; М. Ф. Јовановић, Соколсшво у Јужној Србији 
од ослобођења до данас, Јужна Србија (уред. Б. Крејчик), ССКЈ, Београд 1937, 75-76; Ју
iословенски с01юлс1си календар за 1929. lодин.у, Љубљана 1928, 34, 38, 87, 117-119. 

" 50 години фудбал во Македонија 1919-1969, Скопје 1969, 31-39. -Пошто Скопље 
није имало свог представника у државном шампионату све до 1935. године, Скопљанци су 
усавршавали ту игру на пријатељским утакмицама и у оквиру тзв. Првенства Скопског 

подсавеза, где се, поред водећих градских ривала "С.С.К." и "Грађанског", такмичило још 

неколико аматерских клубова (,,Балкан"; ,,Југ", ,,Мачва", ,.Рапид", ,,Славија", ,,Спарта", 
,,Црна Гора" итд). 
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стална гостовања по другим градовима.87 Током двадесетих година у Ско

пљу су радила три биоскопа (,,Аполо", ,,Балкан", ,,Вардар"), који су од 1926. 
протоколисани као индустријска предузећа.88 

* 

Низак степен здравствене културе у комбинацији са варљивом кли

мом, мочварним поднебљем и неразвијеним системом здравствене заштите 

обично резултира лошом епидемиолошком сликом. Отуда је распуштање 

· скопских основних школа услед епидемија шарлаха, грипа, тифуса и ма
ларије бележено нарочито у првој половини двадесетих година. И војска 

је имала сличне проблеме, па је скопски гарнизон предњачио по броју обо

лелих војника. У годишњим санитетским рапортима за узроке таквог ста

ња означени су нехигијенски смештај војника, климатске промене, непо

десна обућа, ,,невештина кувања", сумња у исправност "нишке вакцине" 
(против тифуса), недостатак кинина и мрежица против комараца, али и 
слаба контрола подофицира који су из града доносили венеричне боле
сти.89 Иако је према тадашњим подацима сваки Скопљанац трошио у про
секу по 15 грама сапуна дневно, хигијенску слику вароши је кварило осам 
јавних нужника, чије су отпадне воде испуштане у Вардар, као и чињени
ца даје 95 одсто нужника и помијара било поред бунара.90 Колико се дале
ко отишло у том правцу, сведочи податак да је 1971. године чак 34 одсто 
скопских домаћинстава и даље користило дворишне клозете!" 

У Скопљу је постојала Окружна болница, у којој је до 1926. хоспита
лизовано највише пацијената оболелих од ендемских обољења бубрега, 

чирева на желуцу, карцинома, цирозе јетре, антракса и цревних болести. 

Према речима тадашњег министра здравља, изградња нових павиљона 
скопске болнице била је нужна "како из хуманих, тако и из националних 
разлога".92 Током 1929. године у тој болници је обављено 3.667 амбулант
них прегледа, 437 већих и 600 мањих оперативних захвата. Већ у марту 
1930. болница је пресељена у нову зграду (2.311 м2), која је имала 250 кре-

" АЈ, 66-354-593; Службене новине Краљеви,,е СХС, бр.186, 20.8.1927, 6; бр. 202, 8. 
9. 1927, 4; Б. С. Стојковић, Исi11орија срйско'i йозорщиШа од Средње'i века до модерно'i 
доба (дра.ма и ойера), св. III, ,,Театрон", бр.15-16, Београд 1978, 496. 

" АЈ, 65-159-504. 
" АЈ, 66-1859-1874; 66-1856-1871; 69-160-245; Војно-санишешски сшашисшички го-

дишњак Краљевине СХС 1920-1926, Беоrрад 1926, 38-60. 
" Вардар, бр. 552, 8. 8. 1935, 4. 
91 Н. Узунов ... СiйейеноШ на (не)синхронизираносШ, 145. 
92 АЈ, 39-2-2; Службене новине Краљевине СХС, бр. 93, 27. 4. 1923, 4; бр. 64, 19. 3. 

1924, 1. 
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вета и две "класне" собе за имућније болеснике (,,који изискују већи ком
фор"), хируршко-гинеколошке павиљоне, лифтове, централно грејање, 

модерне стерилизаторе, операционе сале са прозирним плафонима и сл. 93 

Кад је реч о скопској амбуланти ОУЗОР, тамо је само током 1929. године 
лечено 20.180 осигураника и извршена 924 порођаја.94 

Подстакнута резултатима до којих је дошла београдска лаборатори

ја за истраживање тропских болести, а који су указивали на "застрашују

ћу опасност од маларије за целу земљу", држава је 1922. почела у Скопљу 
да гради Институт за тропске болести. Опремљеност зграде и рад сарад

ника Института инспирисали су француског научника Жака Ансела да 

пише о "освајању Македоније од српских лекара", док је о резултатима 

скопске установе емитована специјална емисија на швајцарском радију. И 

Хигијенска секција Лиге народа почела је да шаље лекаре на стажирање 

у Скопље.95 Предузимљиви скопски трговци веома брзо су проценили да 

је и апотекарство уносан посао, па је већ 1924. у Скопљу радило 10 при
ватних апотека. Међутим, највећу и најопремљенију апотеку поседовала 

је Војна болница, која је снабдевала целу Трећу армијску област.96 

*** 
Политички, национални и војни значај Скопља пресудно је детерми

нисао социјалну структуру града, утицао на степен и темпо његове урба

низације, при чему је феудална традиција често претезала над модерним 

садржајима. Старо Скопље, као реликт "у који се не дира" опстало је до 

данашњих дана, док је са друге стране Вардара концентрисана изградња, 

у почетку без регулационог плана, указујући тиме на неодлшкну потребу 

политичког промовисања града у одређеном историјском тренутку. За

хваљујући свом повољном статусу у држави и покрајини, са прилично ре

лаксираном политичко-безбедносном ситуацијом, град је постао економ

ска и културна оаза југоистока земље ( 40% индустријских капацитета по
крајине било је у Скопљу), премда је неравномерност у друштвеним про-

93 Службени лисiй Вардарске бановине, бр. 35, 22. 11. 1930, 4-5. 
94 Исто, бр. 12, 21.6.1930, 7. 
95 СБНС, XXXIV ред. саст, 3. 2. 1926, 250; ХХХ ред. саст, 10. 2. 1927, 65; LXII ред. 

саст, 9. 3. 1926, 407; Д. Тодоровић, ,,Карактеристики на стопанските односи во Македонија 
од 1919 до 1922 год", Гласник ИНИ, бр. 1, Скопје 1974, 83; Службене новине Краљевине 
СХС,бр. 70,29.3. 1922,3;бр.67,24.3. 1923,2;бр.81,13.4. 1923,3;бр.86, 19.4. 1923,3;М. 
Ранков, ,,Рад хигијенских установа на здравственом подизању народа у Јужној Србији", 
Јужна Србија, ССКЈ, Београд 1937, 137-139. 

96 Државни календар Краљевине СХС за годину 1924, Београд 1924, 24-25; Айоiйе• 
карска служба у миру и рашу, Београд 1924, 7-19.· 
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менама указивала на то да се урбанизација дуго кретала између површно

сти и стихије. Физичка раздвојеност социјалних, верских и етничких гру

па кварила је изглед Скопља као "симбола националног јединства", док се 

његова изложеност својеврсној демографској и културној "југославиза

цији" манифестовала искључиво у новом делу града. Ипак, Скопље је по

четак тридесетих година дочекало са реалним надама услед позитивних 

помака у урбанистичком, културном, па и економском смислу, без обзира 

на одјеке Светске економске кризе који су се осећали у свакодневном жи

воту. Електрификација, развој саобраћајне инфраструктуре, изградња мо

дерних пословних, културних и стамбеинх здања, скромне, али незауста

виве промене у култури живљења, били су наговештаји даље модерниза

ције града, на чијем се путу - од турске периферије до значајног југосло

венског политичког центра - може препознати одраз једне амбициозне 

државе затечене у раскораку између властитих потенцијала и захтева ко

је подразумева истинска реформа друштва. 
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Summary 

Vladan Jovanovic 

The Social Frame of the Urbanization of Skopje 1918-1930 

This socio-historical imagery ofSkopje is an attempt to contemplate on modernization' 
circumstances and conditions that had to produce there "а veritaЫe social revolution". Thro
ugh the authentic officials' reports and plans, it was possiЫe to deal with Yugoslav govern
ment's acting and intentions, its efficiency, but also to perceive social background ofurbani
zation as well as to measшe the obstructing influence of prevailed feudal tradition. А huge 
political, national and military significance of the town has determined its social structure, 
specifying the level and rhythm of urbanization, social dynamics, development of different 
social groups, etc. According to its representative status Skopje Ьесаше an economical and 
cultural oasis in the province which was burdened with regressive feudal heritage and orien
tal types ofpatriarchal trading. Despite ofunstaЫe surroundings Skopje appeared а proper 
place for advocacy and explanation of the government's optimism. Building а showy and 
expensive edifice on the central city square, electrification and development of communica
tions, contrЉuted to strengthen conspicuous visual contrasts in the face of picturesqнe Tш·
kish inheritance of neglected subпrbs. Such шЬаn and demographic dishaпnony assшed us 
in opinion that Yugoslavia's social "metamorphoses" were nowhere more expressed than in 
Skopje with its two riverbanks, symbolizing two epochs till today. 

Сања Пешровиh УДК 316.728( 497.11)"19" 

"Други живот": европски утицаји на процес 

модернизације свакодневног живота Шапца 

између два светска рата 

Айсiйракiй: Рад йредсiйавља йокушај да се изложи виђење еврой
ских уй1ицаја на йроцес модернизације свакодневно2 живоШа Шай

ца између два свеШска раш.а, у условима неразвијеносШи и Шешко2 

йревазилажења наслеђа. 

Покушај да се изложи виђење европских утицаја на процес модерни

зације свакодневног живота Шапца настао је као последица интересова
ња за оне историјске појаве и процесе који се одигравају на простору ма

њих целина као што су регија, град или село.1 Рад, између осталог, пред

ставља покушај да се превазиђу оквири традиционалне историје оптере
ћене политичким збивањима, да се у први план, поред званичних лично

, сти, изведу и "мали", дакле обични људи.2 

Иако представљају "појаве истог историјског времена и подразуме-
вају оне промене друштва, привреде и политике којима настају нови и стал
но бољи услови човековог живота", процеси европеизације и модерниза
ције имају само делимично заједничке садржаје.' Стављање знака једна
кости између појмова европеизације и модернизације, у случају међурат
не Југославије, сасвим је прихватљиво пошто не можемо говорити о дру
гим утицајима на преображај југословенског друштва сем европских.4 

Коста Николић, ,,Нова историја- изазови и ограничења. Могућности методоло
шког одређења историјске науке проучавањем микро_историје", у: Годишњак за друштве
ну исшорију, св. 3, 1994, с. 312. 

2 Фернан Бродел, Сйиси о исiйорији, Београд 1992, с.307. 
"Европеизација већ у свом имену садржи јасну одредницу да услове за живот у 

друштву и утицај на неразвијеније врше одређениразв.ијени(ји) географски простор (Евро
па, практично њени напреднији региони ... Модернизација означава увек савршеније усло
ве живота у оквирима техничко-научне цивилизације утемељене у индустријској револу

цији." Андреј Митровић, ,,Европеизација и (или) модернизација", у: Годишњак за дру
шшвену исшорију, св. 2, 1994, с. 143-145. 

4 Иако се поставља питање колико је био директан, а колико је његовом ширењу 
посредовала Европа, тј. њени развијенији делови, одређене сфере масовне културе и тех
нологије на којима је видљив снажан амерички утицај -морају се искључити. Предраг Ј. 




