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Summary

Сања Пешровиh

УДК 316.728(497.11)"19"

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". Through the authentic officials' reports and plans, it was possiЫe to deal with Yugoslav government's acting and intentions, its efficiency, but also to perceive social background ofurbanization 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 oriental 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 communications, 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.

"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.

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
2

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.

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.
4
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ка Босиљчића, дечијег лекара Боривоја Тирића), Масариковој (куће трга

службама, слободним занимањима, војсци и 1.141 (18,64%) у другим зани

.ЈЈаца Николе Деспотовића, Јове Симића) и другим улицама. 14
·
Радови на изградњи и сређивању, прилично порушеног града, и по-

мањи:м:а.10

Шабац је претрпео страховита разарања током Првог светског рата.
Материјална штета износила је, према процени стручњака, двеста мили

>сле више од три године од окончања рата, веома споро су напредовали.

она тадашњих динара. Порушене су скоро све јавне зграде: касарне, цари

.
·

нарница, општинска зграда, судска зграда, зграда Гимназије, црква и мно

,,Пре рата тако дивна варош, богата у своме изобиљу, величанствена и
сјајна у својим производима, данас је доспела да се на њеним рушевинама

ге друге. Оштећене су и порушене и многе приватне куће. У првим после

легу вране и јастреби. Некад варош далеко знана по својој трговини, про

ратним годинама недостајала су финансијска средства да се град подигне

мету, по свом уређењу, место уметности и свима добрима. Данас је попри

из пепела. Изостала је очекивана помоћ државе. Први полет у изградњи

ште на коме мирно почивају: несрећа и нехатности суграђана ... " 15 • Током

започео је почетком треће деценије 20. века, одмах након превазилажења

·

читавог међуратног периода Шапчани су осећали последице ратних раза
рања и страдања. Локални листови били су препуни критика на рачун др

велике кризе која је наступила после окончања рата.11

1927. године елабо,

жавне и општинске власти. Ипак, оштром перу шабачких новинара нису

рат о комуналним потребама Шапца. Програм је био амбициозан. Пред

промакли ни сами Шапчани. У наведеном чланку стоји да је Шабац по

Председник оппггине Јанко Јовановић израдио је

виђао је израду генералног (регулационог) плана, увођење канализације

приште на коме мирно почива не само несрећа већ и бахатост грађана. У

и водовода, уклањање турске калдрме и постављање асфалтних тротоа

чланку из исте године стоји: ,,Шта се може рећи за Шапчане кад се виде

ра, исушивање и насипање бара како би се добило

15 ха обрадивог и 11 ха

њихова данашња гробља? Може се рећи само то, да су дивљаци! Ијесу!" 16

грађевинског земљишта, подизање тржнице, кланице, измештање сточне

пијаце из центра на периферију града, поправљање прилаза граду, поди

Аутори локалних листова плашили су се за будућност "наших људи
који су добро упознали Европу ... видели, донели и примили све то." 17 Иста

зање основне школе, дома за старце и старице, дома за напуштену децу,

гласила која су стрепела за Шабац јер је по свом положају такав, ,,где на

уређење паркова и пошумљавање. Општински одбор је прихватио елабо

њега има да удари све оно што са запада иде на Балкан" 18 , буквално су се

рат. Већи део Јовановићевог програма остварен је између 1936. и

1940.

згражавала над свим појавама које су чиниле да град подсећа на "оријен
1923. године стоји: ,, ... Ноћу имате дивну музи

године.12

rалску варош". У чланку из

У раздобљу од 1928. до 1941. године, у Шапцу су подигнуте много
бројне јавне грађевцне: део Гимназије у улици Војводе Мишића (1928),

у сред Цари-града." 19 Десет година касније мало тога се променило. У

Касина (1930), хотел "Југославија", Соколана (1931), хотел "Зелени ве
нац", Занатски дом (1934), интернат Учитељске школе подигнут као заду
жбина Стане Миловановић (1935), Народна банка (1938), Тржница (1939),
Зелена школа

(1940).1

3

.

Сиротињски станови остали су на ниском нивоу. Станови средње и ви
ше класе приближили су се европским стандардима. Доказ за то су бројне

ку од лавежа паса, а преко дана пси, патке и гуске шећу се по вароши као

чланку из

1934. године

се каже: ,,Шабац се ни до данас не може да отресе

оне источњачке немарности и аљкавости. Погледајте само наше сокаке

пуни су кора од лубеница и диња .. ," 20 Многе друге појаве као: ,,неваспитан
свет, који ноћу иде улицама, пева, дере се, ларма и тако скарадне и безо

бразне речи на сав глас говори", 21 прање и испирање веша на јавним че
смама,22 прашњаве и блатњаве улице, 23 запуштена гробља,24 загушљиви

приватне куће, подигнуте после Првог светског рата у Јевремовој (куће док
тора Теодора Божина, Лазара Петровића, апотекара Илије Ранковића, адво

14

ката Лазара Топаловића, Душана Бајића, Божидара Манојловића), Кара

15

ђорђевој (куће сапунџије Жака Јакова, грађевинског предузимача Милен-

16

"Шабачка гробља", у: Шабачки ZласNик, бр. 45, 1922.

17

"Идеали данашње омладине", у: Шабачки Zлacl-lUK, бр. 36,
"Једно зло", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 83, 1923.
"Оријенталска варош", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 69, 1923.
"Једно ругло", у: Шабачки Zласник, бр. 32, 1934.
"Лармање улицама", у: Шабачки Zласник, бр. 91, 1923.
"Прање на чесмама", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 60, 1926.
"Крајње је време", у: Шабачки zласник, бр. 101, 1928.
"Наша немарност", у: Шабачки Zласник, бр. 42, 1933.

18

19
10
11

12
13

Сви
Сви
Сви
Сви

наведени
наведени
наведени
наведени

Шайца, Шабац

подаци према: Шабац у йрошлосши, IV, Шабац 1984, с. 217-220.
подаци према: Шабац у, .. , с. 221-224.
подаци према:Шабац у ... , с. 270-271.
подаци према: Татјана Марковић, Архийlекйl.онско наслеђе Zрада

1996, с. 63.

20
21
22
23

24

Сви наведени подаци према: Т. Марковић, АрхийlекШонско наслеђе ... , с.
"Уређење Шапца и околине", у: Шабачки ZласNик, бр. 26, 1922.

1926.

70.
~
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круживале и за њих биле толико нове да им се чинило како живе неки

г,аi)еви,;i) разрована калдрма,26 лешеви паса којн се пошто их општине
органи.отрују остављају на улицама, 27 мучење животиња" итд. подсеhалсi
"29
су на прилике у "турским каса б ама .
Чланак са називом "Дрварска пијаца" на веома сликовит начин одрас
жава погледе локалне штампе на прилике које настају у области свако,

,други живот", који нема готово никакве везе са пређашњим.
Поред тога што се доводи у везу са ратом, такозвани "други живот"

е готово апсолутно изједначује са европским животом. Горе је констато
но да се промене које на овај или онај начин представљају последицу

дневног живота Шапца непосредно после окончања Првог светског рата.

рата, а, с друге стране, значе нови друштвени живот, у штампи углавном

"Са европским ратом постао је и други )кивот; све је прегло да живи, поје

негативно вреднују. Ако се између новог и европског начина живљења

зира у уживању, па тако и наш негде миран и трговачки Шабац, чији с

!,{оже ставити знак једнакости, онда је јасно да се европски стил живљења

грађани на својим ћепенцима уз кафу из кнеза Станкове кафане или Ло
чића кафане, мирно размишљали унапређењу Шапца и своје трговине,

у највећем броју случајева негативно вреднује. Ако се рат посматра као

сада дође да живе европским животом." 30

но да живи европским начином живљења, онда се тако означен начин жи

Штампа коментарише светски рат као веома значајну прекретницу
тој области, при чему се последице рата, које одликују тзв. други живот

Ј{у из

углавном негативно вреднују. На те промене може се гледати на два начина{

iкалост, рат је све искварио. Пре рата не познајући толико Европу и њен

•

прекретница после које настаје ново и другачије друштво, за које је рече

вота тј. Европски, може довести у непосредну везу са самим ратом. У члан
1926. године стоји: ,,Другачије су прилике биле пре рата ... Али на

·

као на непосредне ратне последице или појаве које представљају

от наша је омладина живела 'старински' (како то данашњи људи че

'то говоре) пико пије знао за опе Париске моде, игре и разуздан живот.
Данас после светског рата пошто су наши људи добро упознали Европу, а

директан одраз ратне катастрофе и

• као на појаве које рат дефинишу као прекретницу након које на
стаје ново и другачије друштво.

нарочито Париз, пошто су видели, донели и примили све то, покварила је

У другом случају реч је о манифестацијама које се не могу сматрати.

се данашња омладина, настале су теревенке учинили су своје мода и шими

искварила је нашу младеж и морал је данас знатно поколебан ... "32

директним последицама рата. Оне представљају илустрацију ставова де
ла јавности у односу на пар некад-сад, односно пре и после рата. 3 1

Као главне одлике "другог" и "европског начина живота" наводе се ма;теријализам и грандоманија. Оне се по писању штампе огледају у луксузи

Рад се бави оним феноменима који рат дефинишу као прекретницу
после које настаје ново и другачије друштво. Тим пре што те појаве илу
струју став дела јавности који је од изузетног значаја за стицање увида у
оно шта су Шапчани мислили о себи, другима и свим појавама које су их

рању и праћењу модних кретања. Иако се праћење моде (о чему ће бити
речи у посебном одељку), бар у овом контексту, може подвести под луксу
зирање, ,,модирање" се у шабачким листовима готово увек посматра неза

·висно од осталих садржаја који се могу подвести под појам "луксузирање".
25
26

27
28

,,Мучење животиња", у: Шабачки Zласник, бр.
29

таквом степену да се то има сравнити само са оним добом Рококоа и доба

пред падом Римског царства и пред слом монархије у Француској. Женске

36, 1935.

•су са модом тако далеко отишле да је то постала права зараза: хаљине са

Исто као у: ,,Једна заборављена наредба", у: Шабачки Zласник, бр. 36, 1923.
,,Оријенталска варош", у: Шабачки Zласник, бр. 69, 1923.
,,Озбиљна наредба", у: Шабачки гласник, бр. 110, 1923.
,,Разграl)еиост", у: Шабачки гласник, бр. 97, 1924.
,,Једио ругло", у: Шабачки гласник, бр.32, 1934.

30

"Дрварска пијаца", у: Шабачки гласник, бр. 1, 1922.

з1

В

.

Занимљиво је да се чланак са називом "Штедња и опет штедња" у неколико
наврата јавља у истоветној верзији. У чланцима стоји: ,, .. .Луксуз и мода је у

"Питамо се" у: Подрински весник, бр. 10, 1933.
"Канализација", у: Шабачки lласник, бр. ЗО, 1934.
"Разграђеност", у: Шабачки zл«сник, бр. 97, 1924.
Исто као у: ,,Једна заборављена наредба", у: Шабачки Zласник, бр. 36.

h
.
.
е ина друштвених теорија у којима се назиру корени модернизације, па и сама

теорија мо~ернизације, деле уверење да је напредак друштва линеаран, тј. сва друштва у
свом развоју пролазе сличне ступњеве. Свет промишљају у дихотоШiјама. У случају теорије

модернизације раз~ојна дихотом~а представљена је у пару модерно-трад1Щија. Предраг Ј.

Марковић, ,,ТеорИЈа модернизаЦИЈе и њена критичка примена на међуратну Југославију и
ucillopuj'y, св.1, 1994, с. 11-12.

друге источноевропске земље", у: Годишњак за друшillвену

'

неким крилима, ципеле са високим штиклама и шта ти јоште нема, и у томе

· се утркују како богате тако и најсиромашније, па и служавке које служе и
које би требало да крваво стечену зараду сачувају ... Мушки опет неке капу
те, мале, да им се скоро појас види, а да свако на том капуту мора имати
прса као и женске

-

то несме изостати ... А већ да је срамота јести у кући

црни хлеб од нашег домаћег брашна и да се једе само лебац од најфинијег
луксузног брашна, то је просто морално у свакој кући. И даље, сматра се за
32

"Идеали данашње омладине", у: Шабачки Zласник, бр.

36, 1926.
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онако, како да кажем, најгору кућу, која сваког дана или бар 3 до 4 у недељи
h

меси, печење не пече, или чак ако вапе нема ...

"33

Према писању штампе, све што је "данашњица донела": тон-филм,
радио, спорт, стрип итд. - угрожавало је тековине традиционалног, по пра

вилу културног начина живљења. Иако је грађанство испуњавало до по

Сања Петровић, ,,Дру2и живот": Евройски утицаји на йроцес модернизације...

истом листу се са много оптимизма говори о положају Шапца, који се ту не

описује као "капија запада", што се по правилу негативно оцењује, већ се
предвиђа да ће Шабац "сада када су му све капије отворене", а мисли се на

капије према северу у Срем, западу у Босну и према мору, постати "највећа
трговачка варош у целој средњој Европи ... па и нека му нико не помогне.""

следњег места неколико биоскопских дворана, пунило баште у којима су
се налазили у то време ретки радио-апарати, а "провинцијски Уругвајци"
били најпопуларнији грађани Шапца, штампа је редовно устајала у одбра
ну тековина некадашњег начина живљења. Новине су писале са прилич
ном дозом ироније:

,, ... Јер,

131

Оглашавање
Шабачки гласник обавештава читаоце да "оглашавање или реклами

молим вас, књиге су вам данас тако немодер

рање у целом свету игра врло велику улогу у свим гранама јавног живо

не ... Представник културе јесте биоскоп. Да не говоримо о Марлени Ди
трих, Џоани Крафорд ... Нарочито допадање заслужује уметнички крај:
загрљај и срећан пољубац ... У набрајању културних фактора морамо по
менути најновија средства: Стрип ... Радио даје савршену духовну храну
кад врши емисију из великих хотела ... И код нас је препуна башта rде се
студирају окрети уз звуке савршеног џаза ... Поред тога у градском је пар
ку божанствено романтично ... Колико је култура дубоко продрла у нас
доказаћемо само једним примером. Најпосеће1шји су локали у којима слу
же келнерице ... Културни човек не треба да пуши лошу 'Драву' већ арома
тичан 'Вардар' и 'Дрину' или барем 'Мораву' ... Култура је толико узнапре
довала да је чак за даме изумела красне цигарете 'Мињон'. Њима је по

та" .38 Рекламе које су тада почеле да се појављују у градским гласилима

данас представљају значајно сведочанство, између осталог, о томе којим
производима и чије производње су шабачке радње биле снабдевене. На
основу података који се срећу у рекламама или огласима не може се тачно
сазнати каква је била потражња за одређеним артиклима. Сама чињени

ца да се велики број трговаца оглашава подвлачећи да се у њиховим рад
њама може купити роба доброг квалитета и стране производње, наводи
на закључак да су прохтеви бар једног дела грађанства били на завидном

нивоу. Овај рад нема за циљ, а не постоје ни могућности да испитује тада
шње прохтеве тржишта, па самнм тим и да одговори на питање зашто

одређени купци купују одређене производе. Намеће се закључак да су ку

требно све што и мушкарцу ... ""
Удаљавање народа од цркве једна је од тековина која се приписује
"новом времену". Аутор чланка из 1923. године наводи три узрока који су
утицали "да се код нас у Србији народ одрекне своје побожности» и то:
,,Васпитање које народ од ослобођења добио у новој држави. Конзервати
визам наше православне цркве уопште, а српске посебице, који јој је спре
чавао да се сама прилагоди новом друштвеном животу. Крајња неспособ
ност црквених људи од врха па до доле да схвате своју улогу правилно и да
је врше са вољом и пожртвовањем. Истиче се да је "Нова интелигенција
која долази са запада са свих страна ... донела нове идеје рођене под буј
ним развићем природних наука, а највише је донела у својим главама збр

мачке и италијанске производње могла су се сашити "по најновијем кроју

ку И дим." 35

париске моде" у кројачкој радњи Јавише Станишића. 40

У чланку из 1923. године стоји да је
кав rде на њега има да удари све оно
33

34

35

зб

,, ... Шабац је по свом положају та,,,,
што са запада иде на Б алкан ...

Исто као у: ,,Штедња и опет штедња", у: !Uабачки гласник, бр.
,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки Zласншс, бр. 96, 1923.
,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки гласник, бр. 6, 1924.

"О култури", у: Шабачки гласник, бр. 35, 1935.
"Побожност у Шапцу", у: Шабачки Zласник,бр. 63, 1923.
"Једно зло", у: Шабачки Zласник, бр. 83, 1923.

у

44, 1922.

повином одређених артикала и њиховом употребом грађани знатно по
бољшали квалитет свога живота.

Из огласа за различите кројачке радње сазнаје се да је бити модерно
обучен значило пратити париску моду. Сваки модни салон, који је држао

до себе располагао је најновијим париским модним журналима. ,,Кројач
ка радња Димитрије Диша Станић и Друг" нуди израду најмодернијих му
шких и женских одела и то:

Kostum tailleur, Robes Mamteaux, Copes, Raglaus,
Radengotes, а за израду гарантује дугогодишњом праксом коју су мајстори
стицали "у Паризу и другим европским градовима". 39
Одела израђена од најновијих и најмодернијих штофова енглеске, не

Одела израђена ,,по најновијим модама и фазонима" нудила је радња
Миливоја -Миће Јовановића. 41
37

38
39

40

41

,,Још једна тековина у Шапцу", у: Шабачки 'гласник, бр. 52,
"Оглашавање", у: Шабачки гласник, бр. 20, 1922.
Оглас објављен у Шабачком гласнику, 25. новембра 1922.
Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 4. новембра 1923.
Оглас објављен у Шабачком гласнику, 30. јула 1922.

1923.

Сања Петровић, ,,Друiи живоШ ": Евройски уiйицаји на йроцес модернизације...
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Prince
На стоваришту галантеријске робе Антонића и Станчетића продава
ли су се шешири "најновијих фазона", и то чувени италијански борсалино
и паница. 42
Мануфактурно-платнарска и галантеријска трговина Огевана Ј. Оган

ој Vales и

Vlang-Vlang

ако реше постављену слагалицу. Награде су

биле: шарина фиаш за шест и шорино фиаш за четири особе, разне врсте
намештаја, техничке робе, нпр. комплетни уређаји за кухињу, грамофон

са 10 најновијих шими-плоча, фотографски апарат, затим персијски ћи
лимови из Авганистана, предмети од злата, коже итд. 54

за косу, мириси, колоњске воде, бриљантин, прибор за маникир, бријање

Начин оглашавања био је једноставан. У скромно уоквиреном огласу
набрајали су се артикли који су се могли купити у одређеној радњи. Кон
куренција је натерала власнике различитих радњи, дрогерија, кројачких и
фризерских салона, стоваришта, представнике разних страних фирми и
осигуравајућих друштава да се на све начине боре за муштерије и клијен
телу. С временом су, поред текста, у оквиру огласа, почели да се појављују
занимљиви цртежи. Креатори нових, усудићемо се да кажемо маркетин
шких кампања, најрадије су "кокетирали" са женском сексуалношћу."
У огласу за фризерски салон "Антон" грађани су, овога пута не са
цртежа, већ са фотографије могли да виде како изгледа апарат за веома

итд. Поред козметичких препарата, у дрогеријама су се продавала разна

атрактивну електричну ондулацију. 56

четића продавала је: најмодерније енглеске вунене и полувунене штофо
ве, најбољи енглески кример, најфинији енглески "Селекин" плиш, фран
цуски кончани порхет, велур, шифон, фул и чешко платно. 43

У дрогерији Паје К. Куртовића, поред бројних крема за негу лица

домаће производње, могли су се купити "француски кремови", као што
су: Сим.он, Беашрис, Виолеш, По.мйеја, Флора.ми. Од средстава за одржа
вање хигијене тела у дрогерији се могао купити: Савон Пал.молив, више
врста пасте за зубе, шампона за косу. Поред средстава за одржавање лич

не хигијене, у понуди су се налазили: разне врсте пудера, руменила, фарбе

алкохолна пића, тј. рум, коњак, ликери: Бенедикш, Шашрес, Коаншро, Ше
ри бренди, француска вина, али и различите мниералне воде, какао за

Знатан помак у начину оглашавања учинила је модна кућа "Тивар". 57
Купцима се представљала идиличним представама из свакодневног поро
дичног живота.

децу итд. 44

У добро снабдевеним трговинама, као што је била радња Свете Сте
фановића, могле су се набавити: жуте и црвене поморанџе, зејтин Н~ща за
салату, кафе Цајлин, Поршарико, Долийо и Перле. 45

Забава

У огласима и рекламама за различите производе срећу се имена и

Чл~нак ~з 1934. године на сликовит начин описује квалитативне про

данас изузетно познатих фирми као што су: Сингер, 46 Форд, 47 Мишлен,"

мене у Једној од области свакодневног живота грађана. ,, ... Башта лепа,
осветљена, са терасом. Оголова много, сви пуни. Младићи испеглани, за

Нестле,49 Палмолив, 50 Баер,51 Кодак. 52
Радио-апарат представљао је једну од најупечатљивијих тековина но

лизани: напудровани. Девојке као и свуда. Музика свира неку модерну игру.

вога доба. У огласима се спомињу "познати американски радио-апарати:

Приnизени парови, као у неком ритмичком таласању, све по такту, окрећу

His Master's Voice

иВапd Pass." 53

У наградној игри произвођача парфема "Аида" из Загреба могли су
учествовати сви купци једног од парфема: Chypre, Jockey-Club, Мап Capsice,
42
43

44

45
46
47
48
49
50

51
52
53

Оглас објављен у Шабачком Zласншсу, 13. августа 1922.
Оглас објављен у Шабачком Zлао-шку, 12. новембра 1922.
Оглас објављен у Шабачком Zласншсу, 29, октобра 1922.
Оrлас објављен у Шабачком 2ласнику, 25. априла 1926.
Оглас објављен у Шабач1сом 'iласншсу, 7. маја 1922.
Опше објављен у Шабачком Zласншсу, 6. јула 1923.
Оглас објављен у Шабачком гласнику, 26-27. марта 1928.
Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 28. јуна 1928.
Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 25. априла 1926.
Оглас објављен у Подринском веснику, 17. марта 1934.
Оглас објављен у Шабачком _2ласнику, 17-18. априла 1935.
Оглас објављен у Шабачком lласнику, 7. јануара 1933.

се ... Ново време снажно је овде закорачило напред."'s

. Анализом новинских текстова може се закључити да су у граду по
стојали различити видови забаве.

Радо се одлазило на игранке и то пре свега на оне које је приређивао
Спортски клуб "Мачва". Тако се описује ат1-1осфера са једног од редовних
годишњих "Мачвиних" маскенбал ова: ,, ...Раскошни деколте и и тоШiе обли54

О

55

П

.

rnac о б"Јављен у Шабачком
•

Zласншсу,

2. децембра 1924.

риказуЈу се: атрактивне, модерно нашминкане и ошишане девојке, голо женско

попрсје, прекрштене ноге у ципелама на штикле и др.
56

57

Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 22-23. Ј·ула 1933.
.
.
.огласу објављеном у Шабачком 2ласнику, 20-21. новембра 1935. појавила се

у

реклама за Тивар одела у облику стрипа
58

,,Кроз Шабац, по звезданој летњој ноћи", у: Подрижжи весник, бр. 73, 1934.
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не под складом ритма дају фантастичан преплет линија које еротично деј
ствују на разиграну машту. Осећа се пролеће у атмосфери. Декор, музи
ка, алкохол и еманација прижељкивања секса, све то опија ... стварност се
губи ... и свет маште овладава широм простора, свим и свачим!""
У листовима на чијим се страницама писало о луксузу и раскоши, као

пошастима времена, које су по правилу последице рата и сусрета нашег
човека са Европом, који се бар до тада кретао у строго традиционалним

оквирима, могу се читати чланци у којима се с највећим одушевљењем
говори о лепој, грациозној, шармантној и љупкој атмосфери која влада на
забавама. Као да халуцинира, аутор пише:

,, ... Светлост

блага, лелујава,

шпанска месечина прошарана уздасима са венецијанских гитара и манда,
лина ... Трубадури жарки, ватрени и нежно, помпезно грациозне маркизе

са тачношћу Мисеових стихова ... Уздаси и жар истока лебди на уснама
заводљивих махараџа без харема и у дрхтају светлости на полумесецу са
главе муслиманке ... Кнез са спретношћу врти се и баца у вазе срца ... На
грудима незнане госпе огледало. На грудима других шарени лицидерски

колачић ... А једна сетна душа дрхти ко свећа у лампиону ... Два ђачића
лутају ... Две спортискиње свратише ту ваљда у повратку из Сент Мори

ца ... Беспослен, усамљен, заљубљен лута један обућар што крпи срца ... И
све то, сав тај дефиле прати он џелат. Са квазимодском наказношћу, са

суровошћу живота, цивилизације ... једна мала омча ... И онда испијање ли
кера из велике боце. Црвено-црна светлост ... На позорници Мулен Руж са

бифеом и рулетом. "60
Присуствовати некој од градских забава била је донекле ствар пре
стижа. Неколико недеља унапред најављивано је када ће се, где и уз какав
програм одржати одређена игранка. Најаве су понекад биле врло ориги

налне. У једној од њих, са називом "Пропаст света" писало је: ,,Све небе
ске појаве најављују нам за

6. март једну страшно

бесну ноћ. Звездочатци

проричу и смак света. На целој земаљској кугли биће поштеђено једино

место а то је хотел Париз ... Ред игара као никад до сад биће хипер моде
ран али ни Србијанка неће изостати. Биће Ванстеп, Шими, Бостон, Танго,
Џава и Валцер." 61
Припреме су се сводиле на осмишљавање изгледа за то вече и, нарав
но, на неизбежну куповину. У време сезоне забава и балова радње су се

снабдевале: пуплином, маркизетом, различитим штофовима, лакованом
обућом, кошуљама, чарапама, рукавицама и другим производима.62 Поје59

"Бал под маскама с. к. Мачве", у: Подрински весник, бр.

60

"Са сјајног маскенбала с.к. Мачве", у: Шабачки iласник, бр.
"Пропаст света", у: Шабачки lласник, бр. 21, 1926.
Оглас објављен у Шабачком lласнику, 18. јануара 1923.

61

62

50, 1934.
10, 1929.
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диним дамама није било свеједно хоће ли се њихово име, и обавезно опис
њихове тоалете, наћи у извештају са забаве у неком од локалних листова. 6'

Најбоља реклама, у исто време, и гаранција за добар провод била је
врста музике која ће се слушати на игранци. У чланку из

1935. пише "да је

при дочеку православне Нове године у ресторану 'Париз' музика свирала
српско коло од

12 до

по један и нико није заиграо." 64 После игранке Ша

бачке трговачке омладине Гласник је писао:

,, ... али овом приликом мора

мо забележити велики протест и негодовање на управу, што у ред игара
нису ушле нове модерне игре, што иза два кола долазила је једна стра
на ... "бs

Модерне игре су се училе у школама модерног плеса Мике Катарива
са,66 Француског клуба" итд. Савладати технику играња: фокстрота, блек
ботона,

slow-foksa, quick-stepa, diagonal walsa значило је, пре свега, живети

у складу с новим временом.

Места за излазак била су бројна. Поред незаобилазног корзоа и ка
фана, у Шапцу је радило неколико веома добрих хотела.

Хотел "Париз" нудио је гостима српска, али и страна јела, бифе "по
угледу на велике вароши у свету". 68 Хотел "Гранд" се хвалио својом лепо
том, модерном баштом, најмодернијом електричном машниом и неизбе

жним биоскопским апаратом. 69 Хотел "Југославија" располагао је, изме
ђу осталог, ~арним купатилом и сопственим водоводом. 70 Хотел "Бристол"
угошћавао Је уметничку групу "Скоморох", која је захваљујући "лаким"
комадима, водвиљима, као што су "Татице, дај цигарету" и "Енглеске фе
министкиње", наишла на одличан пријем код nублике.11

Један од видова забаве била је посета циркуским представама, где су
се поред акробата, жонглера,јахача, августа, балансиста, севлибриста, гим
насти~шра и мађионичара, могли видети лавови, тигрови, мајмуни, шака
ли, ХИЈене и друге за ово поднебље необичне животиње.12

"Писмо ~еп~менутим дамама са маскенбала с, к. Мачве", у: Шабачки lласнщ,,
бр. 12, 19~. О исто~ поЈави ~о~ори Радина Вучетић-Младеновић, ,,Цвијеiйа Зузорић.". Еврой
63

ско у ~улшури београдског zра{Јшlсiйва 1918-1941, мап1старски рад, Београд 2001.
,,Да се зна", у: Подрински весншс, бр. 96, 1935.

:: ,,Велика игранка шабачке трговачке омладине", у: Шабачки гласник, бр.11, 1926.
,,Школа играња", у: Шабачки Zласник, бр. 94, 1931.
: ,,Госп. А~. Бељски поново у Шапцу", у: Шабачки Zласник, бр. 76, 1929.
Опше објављен у Шабачком гласнику, 30. новембра 1924.
69
"Отворена башта", у: Шабачки гласник, бр. 52, 1924.
70
Ornac објављен у Шабачком гласнику, 14-15. фебруара 1931.
71
Исто као у: .,Уметничка група Скоморох", у: Шабачки Zласнтс, бр. 132, 1928.
.,Уметничка група Скоморох", у: Шабачки 'гласник, бр. 1, 1929.
72
• ,,
Исто као у: ,,Циркус Ројал", у: Шабачки iласник, бр. 44, 1933. ,,Циркус Колумбија , у: Подрински весник, бр. 20, 1933.
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1929. године Шабачки zласник је гламурозно најавио дола

зак њујоршког кабареа "Метрополитен", којије на својој великој турнеји
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могли су се посећивати недељом поподне и празником, а увече само у прат
њи родитеља и уз одобрење школских власти. 77

кроз Европу и Краљевину требало да посети и Шабац. Иако помпезно
најављиван, кабаре је под прилично нејасним околностима заобишао Ша

Спорт

бац. Шапчани су пропустили да виде чувени кабаре, који је са собом водио
одличан "џаз оркестар", у коме је као саксофониста свирала једна жена, о

Спорт је масован друштвени феномен који одваја модерно време од

којој је чувена Џозефина Бекер рекла: ,,Игра мога тела постаје тек онда

пређашњег. Такав начин испуњавања доколице непознат је руралној сре

израз мојих осећања када је изазове мелодија саксофона ове моје земља

дини. Предуслови за појаву модерног спорта су: модеран град, довољан

киње која тако виртуозно влада тим тврдим инструментом.""

број људи и довољан број квалитетних такмичара. 78

Као главне "конзументе" различитих видова забаве и ноћног живо

Фудбал је био најпопуларнији спорт између два светска рата. Шапча

та, новински текстови идентификују омладину, и то "једну добру масу де

не је тресла фудбалска грозница. ,,Некада су се опевали јуначки подвизи и

це од

мегдани Марка Краљевића, Мусе Кесеџије, Милоша Обилића и других.

13-18 година која нису на занатима, инти имају свога сталног рада",

више гимназијске разреде, трговачку-занатлијску омладину и студенте. 74

За дух онога времена био је највећи јунак онај, који је највише посекао

Сви они називају се припадницима "шими" генерације. У једном од много

турских глава. Данас међутим онај који је дао највише голова. Шта може

бројних чланака који носе назив "Наша омладина" каже се: ,,Њено дру

мо, дух времена! ... "79

штвено образовање остаје: улица и кафана ... иначе све им је занимање:

флертовање, корзирање, биоскопи нарочито пикантеријски филмови ... "75
У осуди тековина "новог доба" иде се толико далеко да се убиство

сина, које је у самоодбрани починио отац, образлаже вођењем "несолид
ног" живота, што се, између осталог односи на:

,, ...јер

Фудбалери су представљали јунаке свога доба као што стоји у наве

деном чланку из

зивали, сведоче о томе.

спорт, интерес за

"Бели

фудбал, лакомислена забава и друге разоноде нису могле да развију код

Знаде га свет цели,

овог младића племенита осећања и лепе особине него само оне културне

Атина, Будимпешт,

нагоне, који су га на крају стале живота." 76

Софија, Букурешт

Бројним чланцима се тражи увођење забране изласка ђацима после

И Солун пребели

одређеног сата. С тим у вези истичемо забрану директора Гимназије ђа

А кад га свет умори

цима да после седам часова увече буду на улици. Биоскопи и позоришта
73

74

Дође тад у Шабац
Дакао жабац

"Луда ноћ тангоа и блека; Њујоршки кабаре 'Метрополитен' у Шапцу" у: Шабач

ки гласник, бр.

Пркоси Замори

7. 1929.

Исто као у: ,.Наш подмладак", у: Шабачки lласник, бр.
,,Наш подмладак", у: Шабачки lласншс, бр.19,

Брани он пенале,

3, 1922.

1922.

Шутеве из близа,

,,Наша средњошколска омладина", у: Шабачки lласник, бр.

75
76

44, 1922.
,,Наша шабачка омладина", у: Шабачки lласник, бр. 11, 1923.
,,Омладино ти си крива", у: Шабачки lласник, бр. 34, 1923.
,,Наша омладина", у: Шабачки lласник, бр. 91, 1923.
,,Наша младеж", у: Шабачки lласник, бр.1, 1924.
,,Идеали данашње омладине", у: Шабачки lласник, бр. 36, 1926.
,,Наша омладина", у: Шабачки 2ласник, бр. 66, 1928.
,,Наша омладина", у: Шабачки 2ласник, бр. 5, 1929.
,,О данашњој омладини", у: Подрински весник, бр.71, 1934.
,,Важно питање", у: Подрински весник, бр. 104, 1935.
"Наша омладина" у: Шабачки гласник, бр. 5, 1929.
"Средња школа" у: Подрински весник, бр. 36, 1933.

1928. године. Песме испеване у част

"Мачвиних" фудба

лера или "провинцијских Уругвајаца", како су их навијачи популарно на

Европске финале
Игра код 'Париза'

Знаде га свет цели
И Шабац пребели" 80

77

"Умесна наредба" у: Шабачки Zласник, бр. 124, 1926.

78

П. Ј. Марковић, Беоlрад ... , с.

79

"Некад и сад", у: Шабачки Zласник, бр. 35, 1928.
"Из Коканове лирике", у: Шабачки lласник, бр.

00

71.
35, 1928.
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1-3, 2002.

Највернији навијачи пратили су своје љубимце на гостовањима у дру
гим градовима. У време док је "Мачва" играла у гостима, групе људи су се
сакупљале на улици, у ишчекивању вести о резултату.

139

Сања Петровић, ,,Друiи живот": Евройски утицаји 1-ta йроцес модернизације ...

живот испуњава, већ као начин за одвлачење пажње од школе и других
интелектуалних активности.

90

81

Грађани су посредством београдског листаНСпорт" пратили спорт

Биоскоп

ска дешавања код нас и у свету. 82 Шабачки гласник са одушевљењем пи

ше о фудбалским утакмицама у Лондону. 83

Значај филма као новог медија изу:3етаи је за процес модернизаци

Домаћи фудбал био је на веома ниском, тј. аматерском нивоу. Нови

не констатују да "ми као професионалци" у средњој Европи не бисмо ни
шта значили. 84 Ситуација се мењала. Штампа нас обавештава да је Ханс

је.'~ Биоскопске пројекције бил_е су броЈне. Грађанство Је хрлило У био
скоп. Кинематографско лудило Је толико иритирало штампу да се у члан

ку из

1935. године коментарише, да у наше тон-биоскопе

"малтене са све

Вернер, дугогодишњи бек бечког "Рапида", био најозбиљнији кандидат за
тренера "Мачве". 85 Уместо Ханса Вернера, годину дана касније, у Шабац

колицима, доводе и бебе!"

је стигао Ото Фишер, дугогодишње лево крило "Вијене". 86

биоскопа колико према утицају популарних филмских тема и садржаја.

·

Шапчани су показивали одређено интересовање и за друге спортове,
као што су: тенис, скијање или смучање и бокс.

За тенис се писало "да је ... врло омиљен и развијен у свим културним
земљама, јер је то фини и здрав спорт који у себи нема грубости које могу
да шкоде здрављу". 87 Тениска секција Спортског клуба "Мачва" створена
је

1926.

године на иницијативу доктора Фрање Ранера. Следеће године

подигнута су два тениска терена на "Мачвином" игралишту. Вођа секције

био је доктор Михаило Исаковић. 88
Смучарски клуб основан је

1933. године.

Скијаши су вежбали на Тр

калишту."
Љубитеља спорта било је међу припадницима оба пола, свих генера

ција. Бављење спортом штампа генерално препознаје као позитивну те
ковину "новог времена". Интересовање за одређену врсту спорта, пре свега
фудбала, негативно се оцењуј.е у многим чланцима, где се говори о при

падницима млађих генерација. Упражњавање спортских активности не
квалификује се као тежња за вођењем здравог живота, већ као обележје
,,несолидног" начина живљења. Спорт се не оцењује као активност која

92

•

Постојао је изузетно критичан став не толико према поЈави шир~ња

Раширена је теза да у тешким временима маса тражи утеху и заборав
у филму. Најгледанији су били они филмови КОЈИ би се могли сврстати У
категорију кича (Б продукција)." На основу филмских наслова и критич

ких коментара који се, у неким случајевима, јављају уз називе филмова,
изводи се закључак да су од жанрова најзаступљенији били љубавни и ак
циони филмови.

"

у неколико шабачких биоскопа (,,Слога", ,,Касина", ,,Аполо-Кина ,
,,Арена") гледали су се филмови у продукцији "Парамаунта", ,,Ворнер Бро
са", ,,Фокса" и других великих кућа, са глумцима као што су: Елмо Лин
колн, Пола Негри, Род Ла Роко, Долорес Дел Рио, Вилма Банки, Ме Му
реј, Грета Гарбо, ,,Шарло Шапшщ', ,,чудо од детета" Ширли Темпл, ,,Клерк
Габл" Бастер Китон и други. На филмском платну могле су се видети и

друге 'звезде тога доба, нпр. Мики Маус и Џозефина Б екер. м
.
Колико су филмске звезде међу младима биле популарне најбоље го
вори чланак из 1932. године, у коме се за ,:мисицу г-lјицу ЈулиЈану Г. Душа
на Томића" са чуђењем каже:

,, ... нема ни Једне слике филмских дива, зидо

~и собе једне младе девојке без ликова Грете Гарбо, ~арлене Дитрих, По
ле Негри; Мери Пикфорд још мање Дите Пабло а наЈмање Рамон Наваре
или Вили Фрича." 95

81

"С-л-и-ч-и-ц-е са утакмице Мачва-Југославија», у: Шабачки Zласник, бр. 90,

82

"Једна тековина", у: Шабачки гласник, бр. 51, 1924.
"Тhедаоци на лоптачким утакмицама», у: Шабачки Zласник, бр._ 2, 1926.
"Вокер (Беч) на својој балканској турнеји игра данас прву утакмицу противу Ма

83
84

чве", у: Шабачки lласник, бр.

1928.

97, 1931.

,.Ханс Вернер дугогодишњи бек бечког Рапида најозбиљнији кандидат за тренера С.к. Мачве", у: Шабачки гласник, бр. 99, 1930.
85

86
ft1

88

89

91}

"Долазак Ота Фишера", у: Шабачки гласник, бр. 9, 1931.
"Шабачки тениски клуб", у: Шабачки гласник, бр. ЗО, 1934.

Виолета Нешковић, Календар доlа!)ања и установа Шайца, Шабац
В. Нешковић, Кале1-tдар доlа!)ања ... ,с. 49.

,1

п. Ј. Марковић, Беоzрад ... , с.

92

"Да се зна", у: Подрин.ски весник, бр. 113, 1935.

9з

П. Ј. Марковић, Беоiрад ... , с.

94

1994, с. 44.-

Исто као у: ,,Омладино ти си крива", у: Шабачки iласник, бр. 34, 1923.
,,Средња школа", у: Подрински весник, бр. 36, 1933.
,,О данашњој омладини", у: Подрински весник, бр. 71, 1934.

85.

86.

у Шабачком iласнику и Подринском веснику.
95

.

.

Сви подаlЏI преузети су из биоскопских репертоара КОЈИ су редовно објављивани
,,Бирање Мис Шапца за 1932. годину'', у: Шабачки гласник, бр. 7, 1932.
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Штампа често истиче негативно дејство филмова на омладину. Вас
питни утицај биоскопа изједначава се са васпптним утицајем улице, а као
аргумент истиче се чињеница да су међу младима нарочито популарни

пикантеријски филмови, дакле они чији садржаји нису имали едукативни
карактер. 96 Чланак са називом "Наша шабачка омладина" на врло драма
тичан начин описује атмосферу у једном од шабачких биоскопа: ,,Предњи
део партера заузела је наша варошка омладина, школска, трговачка, за

натлијска и она што није ништа, што се у другом свету трпа у затворе за

принудни рад, све што има шљама и моралног брата, помешало се ту са
децом, од којих можемо очекивати да нека буду људи. ТИ будући стални

становници казамата и Карабурме, иако малобројни према осталој деци,
дају тон осталима. Из те гомпле убацују се 'жабице' у балконска седишта,
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руглу. Новине су писале: ,,Моле се купачице које имају резервне костиме

(наравно строго пристојне) да их изволе посудити директору циркуса. Г.

директор је одлучио да води своје лафице на купање да се купаЈу са нашим 'лафицама' на

'б

б

.,

езо разноЈ плажи.

"99

Безобразна" плажа нудила је обиље материјала за подсмех и веома

ошт;у критику. Могућност да исти део плаже користе представниц~ оба

пола у новинским текстовима наилази на једнодушну осуду. Као наЈ3на
чајнија последица истиче се пад морала. Наведени аутор Сатур говори о

тој особености "плажирања" са привидном дозом гађења: ,ЈОЈ, Бого ва
љани, измешало се тамо у води, и старо и младо, и мушко и женско, и

кљасто и богаљаста, и ружно и лепо, и мршаво и дебело, па се ваља ~ко

оног божијег балвана и по оном топлом песку до лудости, до екс:азе. А

боксује по примеру америчком, и прескаче се преко ограде, обарају сто

жудна еротика се расплинула ко путер на сунцу. Лепо се ваљушкаЈу и же
љени и нежељени удате и неудате, и зрело и зелено, ваља се то тако док

лице, пуши се и на сто разних начина злоставља публика, која трпећи све

ие балдише, а после ... опет ... и опет ... све се то промувава ....

из те се гомиле, пишти, урла, помиње обична мајка и Божија Мајка. Ту се

'

1"100

то резигнирано, доказује да је то за њу све обично ... " 97

"Мо дирање"
,,Безобразна плажа"

,,Први светски рат је означио прекретницу у моди, н_арочито женској.

Током летњих месеци градска плажа била је једно од омиљених ме
ста на ком су Шапчани проводили слободно време. Посета плажи била је
масовна појава, па се у штампи користи израз "плажирање". ,,Плажирати

се" није значило искључиво одлазити на плажу већ и усвајати обичаје "но

Кратка сукња Ј·ака шминка и буби-копф представљао Је заштитни знак
'

Југословенки двадесетих, као у осталом и жена широм света.

"101

)Кенски часописи прокламовали су естетски изглед модерне жене. За
хваљујући )Кенском лисшу 102 и Женu, 103 Шапчанке су биле у могућности

новинским текстовима. Описи сцена са плаже толико су драматични да се

да сазнају све новине из области моде, козметике,_ неге лица и тела.
Праћење моде и модних кретања наилазило Је на општу осуду у ша-

стиче утисак како је плажа представљала место на коме се човек могао

бачкој штампи.

вог времена". Због тога је та активност наилазила на јединствену осуду у

срести са најразвратнијим и најнеморалнијим појавама.
Фељтон са називом "Са плаже", који је потписивао извесни Сатур,

излазио је сваке године током летњих месеци у Подринском веснику. Иако
му је намера била да забави публику, духовити коментари понекад су пре
лазили границу доброг укуса. Осврћући се на изглед купаћих костима, аутор

истиче: ,,Него, замислите да некако Дударом завладају дух и методе 'фи
рера'. Наопако! ... Но ипак, добро би било да само један дан овладају поме

главних узрока финансијске кризе коЈа Је наступила после Првог светског

рата. Не узимајући у обзир потребу људи да живе лепше, боље, комфор

иије и квалитетније, на врло подругљив начин се писало, али _и говорило о

свима који новац троше на "модерну гардеробу", ,,лебац од НаЈфИнИЈег лук"
:ь " 104
сузног б рашна , ,,воне .

нути дух и методе, да нестане оних саблажњивих костима, и оних праћки

Женски купаћи костими представљали су омиљену тему извештача
са градске плаже. С тим у вези, и жене које су их носиле извргаване су
%
97
98

,Јlаша омладина", у: Шабачки гласник, бр.

100

"Са плаже'', у: Подрински весник, бр. 21, i933.
"Са плаже", у: Подрuнски весник, бр. 17, 1933.

101

С. Огефановић, Женско йиШање ... , с.

99

преко груди. " 98

102

Женски лист или лист "за моду, забаву и куliапство" рекламирао се у Шабачком

Zласнику од

1928.

године.

1оз Илустровани женски часопис Жена оглашавао се у Шабачком гласнику од 1933.

5, 1929.

"Наша шабачка омладина", у: Шабачки гласник, бр.
"Са плаже", у; Подрински весник, бр. 68, 1934.

.

,,Модирање" се доводи у везу са питањем борбе против лукс~за, коЈе
је имало ширу друштвену позадину. !1уксузирање се наводи као Један од

11, 1923.

године.

104

Исто као у: ,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки Zласник, бр. 44, 1922.
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Новински текстови су критички настројени према женама које, по
критеријумима аутора чланака, претерано воде рачуна о своме изгледу.

Не искључује се могућност да је помодарство било распрострањена поја
ва, али је чињеница, да се у штампи не прави никаква разлика између

оних који то јесу и жена које су држале до свога изгледа, тј. желеле да буду
модерне. У исто време штампа се руга узорима по угледу на које су при

Сања

"

п

етровиn,

,,
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Дру'iи живой1": Евройски yilluцaju на Uроцес модернизације...

капе носе накриво, а то "покривеном уву шкоди,јер се могу створити раз
не компликације", док "онај део главе што ниЈе покривен може врло лаr;
сти". Поред тога, констатује се како тај модни хир ,,на све друго лич ,

~:::нена скромност једне девојке и девојчице"_ 101 Да су таква упозорења
озбиљно схватана, говори одлука гимназијског професорског савета д~

е ученице Гимназије и Учитељске школе морају носити униформе, ТЈ.

паднице лепшег пола креирале свој стил облачења, али и начин живота.

~~не кецеље са закопчаном јаком, јер је "мода узела толико маха, да се не

У чланку из

зна куда иде

1929. године се каже: ,, .. .Лутке поискакале из помодних трго

" 108

.

вина и берберских салона. Косе се косе као што се коси трава и тражи се

вуна ... Жалимо је што се зове Оганија а не Гертруда. Него, кад већ не

***

може име исправити, она he подрезати косу. И одједном he нарасти бар до
телефонских жица. Нека је види свет и нека јој се диви. Дакле ова Огани
ја која жели да се зове Гертруда пошто је обишла целу Европу и пола
земље нарочито у биоскопу, решила је да се реновира како би била при

ступачна господину двадесетога века са којим је одавно желела да се упо
зна, јер је дотични господин веома симпатичан ... Али ова иста Станија

што је желела да се зове Гертруда не чује оде упућене својој коси јер се
неколико дана нигде не појављује да би се добро нагледала себе у огледа
лу. Јер није то лако бити Европљанка, -а уз то и чланица клуба ХХ века ...
Како ли би се Боже, провела Марија Магдалена, да живи данас. Не би се

могла спасти, јер не би брисала Христу ноге својом косом. Али за ХХ век
било би хумано од ње и што сваке суботе иде код берберина. Зар не

?"

родне ношње и безусловно прихватање нових модних стилова на селу. Ка

же се "да је данас сваки сељак најмодернији од богатог варошанина" и да
,,свака сељанка носи чак и свилене чарапе, а вунене од вуне од својих ова

ца, не би понела ни за живу главу; видећете кошуље и скуте од свиле и

најфинијег куповног платна, а од кудеље и лана кога би она прерадила и
кошуље и скуте израдила, не би понела ни она најсиромашнија ... " 106

У новинским чланцима су узимани најбаналнији примери да би се до
казало колико је мода "и са здравствене ... и са моралне стране шкодљи

1934.

године говори се о модном стилу, тј. обичају да се

,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки 2Ласник, бр
,,Једно зло", у: Шабач,щ iласник, бр.

;е угуравати у калупе утопијских дихотомија и парадигми ~~о~ обрну:о:
тео и· ски модели треба да произилазе из историјске збиљ~ .

96, 1923.

36, 1923.

једног истог друштва различито се понашају под у1Ћцајем процеса модер
низације. Српско друштво припада најпротивречнијеМ типу прелазиих друштава.

110

·

Штампа је бурно реаговала на свако обележје "другог жи

6, 1924.
13, 1932 .
бр. 96, 1935.

.,Село, град, криза", у: Подрински весник,
105

,.Шарена беспослица; кратка коса; дуга памет; пријатељска успомена", у: Шабач

,щ zласник, бр.
106

70, 1929.

"Наше девојке", у: Шабачки гласник, бр.

89, 1923.

7

вота" Шок

.

модерности" који уништава традиционалну културу а не доноси одмах
,,

благодети модерн

ог живота 111 навео ј·е многа шабачка пера да одбаце про,

јект модерности тј. све оно што долази са Запада. у исто време они п~к~:
шавају да одбране тековине традиционалног начина живота, у чему р
лично претерују.

.
миЈедан део јавности са резигнацијом одбацује све што, по његов~м
љењу поништава тековине патријархалног друштва. Други део Јавно-

:и изр~жава отворену тежњу за бољим животом. у трад~ционалном 'i;'у

штву људи су незадовољни својим друштвеним положајем и у најве ем
броју случајева помирени са судбином. у модерном друштву пре реалног
нап етка постоји тежња за бољим животом, јер се јавност путем мас~в-

р едија као што су: радио, филм, телевизија обавештава о друтачијеМ

==~и: жи~љења. Формира се механизам емпатије који подразумева ува:
жава~е положаја другога човека. Не треба мислити да у традиционал

,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки lласншс, бр.
,,Криза и штедња", у: Шабачки l.ласник, бр.

Разли IИ

та :р;штва различито реагују на процес модернизациј~- Поједини делови

105

Штампа је иронично коментарисала напуштање традиционалне на

ва". У чланку из

Европеизација свакодневице Шапца између два светска рат~ пред:
ставља реалност. Ниједна теорија модернизације не_ може се докраја при
енити када је Шабац у питању. Уосталом "историјска стварност не сме

101
Накривљено капче", у: Шабачки 'гласник, бр. 3, 1934.
1os ::Униформисани", у: Шабачки Zласник,_бр.,,91, 1923.
109 п. Ј. Марковић, ,,Теорија модерШiзациЈе ... , с. 13.
110 п. Ј. Марковић, Беоzрад ... , с. 203.
. ,,
111 п. Ј. Марковић, ,,Теорија модернизације ... , с. 25.
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ним друштвима нема друштвеног незадовољства. У њима не постоји уста

145

Summary

нова јавног мњења преко које се могу пратити тежње различитих дру

штвених слојева, а не само политичке и друштвене елите. 112

Sanja Petrovic
"Other Life": European Influence on the Process of Modernization of Everyday Life
in Sabac between the Тwо World Wars
Europeisation of everyday life in Sabac between the two world wars represents а reality. Different parts ofthe society reacted differently to the process of modernization. А part of
the puЬ!ic rejected with resignation all that comes fl"Om the West, while the other part expressed open tending for а better life and zealously accepted all achievements of modern
way of life, primarily in the field of everyday !ife. In the light of the writting of Sabacki
glasnik (The Messenger of Sabac) and Podrinski vesnik (The Herald orPodrinje), Sabac was
represented as "the gates of the West", as а town that, owing to its position, is under the
influence of all that comes to the Balkans fi-om the West. Achievements of the Western civilization are accepted in the areas of announcements and advertizing. The goods from the
West and the products aimed fo1· nicer, easier and more comfortaЬ!e way of life overloaded
the shops of Sabac. Different ways of amusement attracted mainly younger generations,
while the olders detestingly observe the youth weltered in "luxury and grandomania". The
favourite ways of spending free time were visits to the footЫI games, different town parties,
cinema shows, and the town's beach, often called "naughty beach". Conse1-vative part ofthe
Sabac's puЬ!ic thought that these ways of spending free time "demoralise" the youth. European influences were visiЬ!e rnainly in the field offashion. Unconditional acceptance of the
fashion styles that were coming frorn the West, were marked in the press as "being modish".

112

П. Ј. Марковић, ,,Теорија модернизације ... ", с.

15.

