
ИЗ ИСТРА)КИВАЊА 

RESEARCHES 

Андреј Леонидович Шемјакин УДК 316.422(497.11)"18/19" 
316.72( =163.41 )"18/19" 

Српско друштво у последњој трећини 

XIX и почетком ХХ ве1{а 
виђено очима рус1{их путника 

Айс~иратаи: Чланак се бави анализом срйст<оz меюиалщuе~иа на 

йрело.му векова, нaciuojehu да укаже на разлику изме!Ју йрошле ре
алности и йтиоњих uczuopuozpaфcкux идеализација. Кроз утиске 

савремених страних йуzuника (йре~иежно Руса) о Србима и Србији 

ayiuop настоји да йојасни сйецифичне услове .модернизације на Бал
кану и укаже на разлику у мeнiuaлuzuezuy изме!Ју Евройљана и Ср

ба, utiuo је имало одређених йоследица йо евройске uнczuuiuyцuje 
када су оне уво!Јене у обновљеној срйст<ај држави. 

При проучавању специфичности модернизацијских процеса у Србији 

у XIX- ХХ веку целисходно је применити принцип две фазе, реконструи
шући (као први корак) социокултурни контекст тих процеса. 

То је суштински важно будуhи да национална историографија модер

низацију Србије често третира као линеарни процес, посматрајући њен 

политички развој као главни вектор евройеизације земље, изоловано од 

стања менталитета друштва. То се, уосталом, лако може објаснити, јер је 

веh од 1830. године Србија постојала као de facto самостална држава, огра
ничена у својој спољнополитичкој активности, али с могуhношhу за уну

трашњи саморазвој. При том су све политичке идеје и институције, а на

рочито оне позајмљене од Европе (парламентаризам, демократија, устав

ни поредак), у српској историографији представљене некако изван соци

јалне реалности и без сагледавања њиховог преламања кроз ту реалност. 

Баш зато и у озбиљним монографијама можемо кадшто прочитати да је 

пред крај осамдесетих година деветнаестог века "српско друштво потпу

но сазрело за увођење парламентаризма"1 , а на високим научним фору-

1 Види: С. Стојичић, Уставни развитак Србије 1869-1888, Лесковац 1980. 
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мима могу се чути уверавања да се на граници векова Србија "сасвим при
" 2 ближила европском моделу државе . 

Пред нама је веома типична појава, својствена, узгред, и за руску на

уку. Њу је јасно формулисао академик Л. В. Милов у уводу "Великоруског 
орача" - реч је о тежњи "да се безусловно поистовеhују све наше етапе 
развоја са развојем историјског процеса у главним земљама Западне Евро-
пе". 3 

Нагласиhемо даје "европеизирање" властите историје- знатно веhе 
него што то она заслужује - својствено и другим балканским историогра

фијама. Та тежња се нарочито појачава у овом тренутку, када многи бив
ши Балканци наједном постају "Европљани" 4• Али, ево и мишљења саме 
Европе. Према оцени аустријског историчара Карла Казера, ,,Балкан је 
другачији, јединствен, и по многим питањима разликује се од онога ш~о 
се назива Европом. ( ... ) Треба се ипак суздржати од тога да оно што Је 
другачије тумачимо као нецивилизованост. Балкан је представљао и дан
данас представља једну другачију цивилизацију, боље речено - културу." 5 

Стопостотно је био у праву знаменити српски писац Милорад Павиh 
када је тај културни плурализам филозофски свеобухватно изразио речи
ма свога јунака: ,,Моје име је Балкан, њено -Европа." 6 И зато се, као ~то 
је то о својим сународницима приметио истакнути етнолог Јован ЦвиЈиh, 
"европске институције, и култура уопште, овде усвајају само преломљене 
кроз призму народног духа." 7 То јест - менталитета, како бисмо ми данас 

рекли. . 
Да бисмо спознали управо ту йризму народног, духа (или патријар-

халну основу на којој српски модернизатори покушавају да везу "евр?п
ске" шаре), потребно је, како нам се чини, променити сам приступ ЊОЈ. У 

2 Милан Протић - један од аутора веома претенциозне "Нове историје српског 
народа" - сасвим озбиљно тврди да је, наводно, после усвајања Устава 1903. године У Срби
ји био "готово остварен идеал британске монархије - двопартијски систем" (Нова исто
рија срйскоz народа, Београд-Лозана, 2000. С.188). М. Прошиh, Српске политичке странке 
после уједињења (1918-1919) // Србија на крају Првог светског рата, Београд, 1990. С. в7. 

з Л. В. Милов, Великорусский йахарь и особенносши российскоzо исшорическою 

йроцесса, М., 1998. С. 3 
4 Види, на пример: Г. Марков, Балканы и 'балканизация', Историческая судьба 

балканских народов в ХХ в. // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических 
столкновениј ХХ века М; 2002. С. ЗО. 

s К. Казер, Породица и сродство на Балкану, Анализа једне културе која нестаје, 
Београд, 2002, С. 9. 

6 М. Павич, Веджвудский сервис// М. Павич, Железный занавес, Рассказы. СПб., 
2002. с. 13. 

1 Ј. Цвијић, Јединство и йсихички шийови динарски.х Јужних Словена, Београд, 

1999. с. 66. 
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том погледу сматрамо најпродуктивнијим ан~иройолоиищ усмерено исшра

живање - такав први покушај аутор је веh остварио 8 
- и објективни йо-

2лед са сшране. Стога завређује да се проучи оно што су писали Руси и 
уопште странци о Србима. Јер, као што је тачно приметио још П. А. Ро

вински, ,,оцене странаца често могу да открију ствари које су непознате 

домаhем становништву и увек им помажу да виде свој живот баш са оне 
стране која им је недоступна ... " 9 Занимљиво је да је перспектива дру2и о 

нама дуго времена очигледно недовољно коришhена у српској историо

графији, 10 по свој прилици због критичности судова који су рушили дубо
ко укорењене митове. Ми hемо, пак, користити управо ту перспективу, 

руковођени при том Херценовом дубоком мишљу: ,,Народ је конзервати

ван по инстинкту. Што је неки народ даље од главног тока историје, он се 

чвршhе др:жи за оно што је усвојено, познато. Штавише, он и ново при
хвата у старом руху ... " 11 

* * * 
Дакле, шта је то представљало српско друштво на размеђи векова? 

Његова основна особеност јесте-изразито аграрно обележје. Пре Првог 

светског рата удео сељака у структури становништва земље никада није 

падао испод 87% 12• При том је њихов земљишни посед био доста уједна

чен, због чега је диференцирање интереса у тој средини протицало крај

ње успорено. 

Друга важна црта српског социјума јесте- његова непотпуна струк

тура. Историјски је он био лишен аристократије и буржоазије. У њему су, 

рекло би се, постојала два пола: малобројна, поникла из нижих слојева, 

елита и хомогена сељачка маса - главни чувар традиционалистичке све

сти. 

Градски житељи, чији је удео у становништву Србије износио 12% , 
ипак нису могли да се консолидују и постану грађански сталеж, тј. но-

8 Види: А. Л. Шемякин, Сербское общесшво на рубеже XIX-XX вв. : шрадициона
лиз.м и .модернизаци, Взгляд изнутри // Чело век на Балканах в эпоху кризисов и этнополи
тических столкновений ХХ в .... С. 31-49. 

9 П. А. Ровинский, Два .месяца в Сербии (из йушевых восйо.минаний) /! Вестник 
Европы. 1868. Кн. 11. С. 375. 

10 Л. Перовић, Предzовор !/ Павел Аполонович Ровински, Зайиси о Србији, 1868-
1869. (Из путникових бележака), Нови Сад, 1994, С. 7. 

11 А. И. Герцен, К старому товарищу // А. И. Герцен, Собрание сочинений в ЗО-ши 
шо.мах. Т. 20 (2). М., 1960. С. 589. 

12 Види:. Д. Ђорђевић, Срйско друщшво 1903-1914.!!Марксистичка мисао. 1985. 
Бр.4.С.126. 
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сиоци буржоазности*, веh су током целог периода српске независно

сти остали веома неодређена категорија. ,,Како је тешко било одреди
ти где се завршава сеоска стаза и почиње градска улица" - констатује 
академик Милорад Екмечић - ,,исто тако није било јасно где је била 
права граница између сељака и грађанина." 13 То исто су запажали и 
руски путници. Према речима генералштабног пуковника Н. Р. Овеја
ног, ,,значајан део грађана по врсти посла којим се бави мало се разли
кује од сељака ... Од три житеља града два такође :живе од земљорадње 
и сточарства". 14 У Пожаревцу (окружни центар!), на пример, 1896. го
дине било је 800 коња, 900 крава, 4.900 свиња 2.600 оваца и 250 пчели
њих кошница. А у старој српској престоници Крагујевцу, две године 
касније, на 14.000 становника био је само један пијанино - а и он се 
налазио у кући досељеника из Срема 15

• Па чак је и сам Београд, према 
описима руских путника, остављао утисак "насеља" изразито прела
зног типа: ,,Страћаре и малтене пећине налазе се упоредо са раскошним 
дворцима, а на улици често можете видети сељаке који су се раскомо
тили да ручају на асфалтном коловозу. Поред њих јури електрични 
трамвај и једва се вуку, ужасно шкрипећи, сељачке таљиге са волов

ском запрегом." 16 Поред тога, ,,у Београду се готово сви међусобно по
знају" 17 , па се зато врата (као и у сваком "селу") не закључавају. Шта
више, ,,на неким кућама спољашња врата широм су отворена и подупр

та преврнутим столицама: испоставило се да се тако, по устаљеном оби
чају, упозорава да никога нема код куhе како гост не би узалуд свра
ћао"! 18 Овај знак узвика очигледно овде није случајно стављен - он 
изражава степен чуђења просечног руског госта ... 

Специфичност, пак, саме српске елите била је у томе што је и она (у 
својој већини) чувала традиционални менталитет, и то је још П. А. Ро
вински констатовао. ,,У Србији ме увек једна ствар чудила" - писао је он 
- ,,свуда у другим земљама људи који представљају интелигенцију духов-

' Према речима посматрача из Русије, ,,Србин остаје пре свега земљорадник и сви
њар, а ако га судбина избаци из уобичајене сфере родитељског дома, онда ће најрадије 
прихватити чиновничко или војничко занимање. Прави грађански сталеж стога уопште и 
не постоји у српском народу" ( Е. Вејнберl Сербия и сербы// Образование. 1903. Н0 

8. С. 
28). 

13 М. Екмечић, Сiиварање Југославије 1790-1918, Београд, 1989. Књ.2.С.67. 
14 Н. Р. Овсяный, Сербия и сербы, СПб., 1898.С.113. 
1s Ф. Каниц, Србија, Зе.мља и становнии1iйво, Београд, 1985.Књ. 1. С.171; 301. 
16 Э. Пименова, Сербия, Пг., 1916. С. 56. 
11 П. А" Ровинский, Белzрад, elo усШройсiйво и общественная жизнь, Из зайисок 

йу~иеutесiивенника, II !/ Вестник Европы, 1870, Кн. 5. С. 133. 
1в С. Л. Чудновский, Из давних леш, Восйоминания, М; 1934. С. 65. 
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но су неупоредиво развијенији од масе, а у Србији, напротив - интелиген

ција се ... у суштини сувише мало издваја из масе." 19 

Таква њена особеност очито се испољила већ убрзо након што је Ср

бија стекла независност, када је, раније несумњиви русофил, кнез Милан 
Обреновић отворено прешао на аустрофилске позиције, везујући судбину 

земље и династије за Беч. Самим тим он није мењао само спољнополи

тичке оријентире, веhје и јасно изразио своју намеру да Србију прикључи 
Европи. Доведен на власт, кабинет напредњака, на челу са Миланом Пи

роћанцем - тим првим правим српским "западњаком" 20', покушао је да 

изведе тај скок "из балканског мрака на европску светлост". 21 

Јасно је да тако крупан изазов није могао остати без одговора, што је 

у развој Србије уносило црте раније непознате биполарности. Настојања 

владе "да рашири у Србији европску културу" 22 или "да постојеће уређе
ње српске државе одмах уклопи у чисто европске норме", 23 како су забе

лежили руски очевици, изазвала су жесток протест опозиције коју је пред

стављала Народна радикална странка. Одричући универзални карактер 

европског пута и европских модела, радикали, на челу са Николом Паши

ћем, прогласили су за свој главни задатак одбрану српске самосвојности, 

коју су они поистовећивали са тек избореном слободом. ,,Ми уопште не 

чувамо" - писао је Пашић крајем 1880. године - ,,оно што Србина чини 

Србином, већ, поводећи се за модом тежимо ономе чиме се толико диче 

странци ... " 24 ** 
Добро су познате све перипетије унутрашњих сукобљавања у Срби

ји. Чини се да је важније од тога да су се, у свом настојању "да савладају 

19 П. А. Ровинский, Белlрад, elo усШройсШво и общесшвенная жизнь, Из записок 
путешественника, II // Вестник Европы, 1870, Кн. 5. С. 166" 

20
' Види: Л" Перовић, Милан Пироhанац - зайадњак у Србији 19. века //Србија у 

модернизацијским процесима 19. и 20. века, Књ. 3, Улога елита, Београд, 2003. С.11-72. 
* Познати руски слависта П. А. Кулаковски оставио је у своме дневнику овлашну 

скицу М. Пироћанца: ,,Он се свугде труди да говори француски, и као да се хвали тиме 

што он може да говори на том језику, што је он светски човек итд." (Отдел рукописей 
Института Русской Литературы РАН. Ф. 572. Д.1. Л.13) 

21 Б. Мијатовић, Основни йоlледи найредњака и радикала Шоколt 80-их година XIX 
века// Српска политичка мисао, 1996, Бр. 1-4. стр. 256. 

22 Н. Р. Овсяннй, Сербия и сербы, СПб., 1898, С. 90. 
23 П. А. Кулаковский, Сербия в йоследние zоды !/ Русский вестник. 1883. Н0 4 . С. 

762. 
24 Архив Српске академије наука и уметности (даље АСАНУ) , Пашићеве хартије, 

Бр. 14615-1-27. 
'* Чак је и за скупштинску говорницу Н. Пашић излазио одевен у полусељачку 

сукнену блузу.и просте и тешке чизме. Уз то, носио је дугачку, до средине груди браду 

(в.:В.Казимировић, Никола Паишh и њеlово доба, 1845-1926, Београд, 1990. Књ. 1. с. 13. 
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простор историје у најкраћим роковима", 25 реформатори напредњаци на

шли у изолацији: ,,Према тој модернизацији државе" - писао је Владимир 
Дворниковић- ,,стао је непријатељски сам главни ослонац, управо осни

вач државе: шумадијски сељак ... " 26 Насупрот њима, радикали, који су сме
ста одбацили све њихове планове реформи, задобили су подршку маса. 
Стварајући своју конзервативну доктрину на бази патријархалности, чвр
сто укорењене у народној свести, они су и изразили тај "непријатељски 
став" сељака - .неприхватање структурних промена у друштву и држави, 

које би могле пореметити равнотежу самодовољности његовог традицио

налног начина живота у систему аграрног статичног света. Својевремено 
је Јован Цвијић необично проницљиво уочио да је "српски радикализам 

исто толико етнопсихолошка, колико и политичка појава". 27 

Резултат је био очигледан - покушај да се насилно убрза развој Срби
је, при том не водећи рачуна о њеним адай~иивним. моzуhнос~иима, који су 
учиниле власти током осамдесетих година, довео је до веома оштре уну

трашње кризе, окончане абдикацијом Милана Обреновића. ,,Инстинкти 
масе" - сложио се са В. Дворниковићем један од савременика догађаја -
,,побунили су се против модернизације државе". 28 Традиционалисти ради
кали препознали су те инстинкте, артикулисали их, трансформисали у сна

жан политички покрет и збрисали "шачицу" ултралиберала ... 
Ексмонархје касније и сам признао: ,,Ја сам хтео да моја земља крене 

напред што је могуће брже, и у томе сам погрешио." 29 И Стојан Новако
вић, министар просвете и црквених дела у кабинету напредњака, конста

товао је: ,,Вођени најбољим намерама, ми смо желели да постигнемо све 

брже него што је то могло природним током. И зато смо за резултате које 
смо остварили платили сувише много." 30 Дабоме, као што је запазио Хер
цен, ,,било који резултат постиже се само заједно са целим својим природ

ним процесом". 31 

Управо зато нама се не чини да је неочекивана жалосна судбина срп
ских модернизатора првог позива. Напротив, она је била неминовна. Према 
садржајној оцени Троцког, ,,за претварање формула либерализма у жи-

25 Ю. М. Лотман, Кульшура и взрыв, М; 1992. с. 270. 
26 В. Дворниковић, Каракшероло'iија Ју'iословена, Београд, 1939. с. 862. 
27 Ј. Цвијић, Јединсшво и йсихички шийови динарских Јужних Словена, Београд, 

199. с. 64. 
28 Д. Николајевић, Краљ Милан и Тимочка буна, Београд, 1927, С. 70. 
29 Види: А. Мале, Дневник са срйско'i двора, 1892-1894, превела и приредила Љ. 

Мирковић, Београд, 1999. С. 212. 
зо С. Новаковић, Срйско-бу'iарски рти и оноврелtене кризе, 1885-1886, Мемоарски 

листићи, Београд, 1907, С. 2. 
31 А" И. Герцен, О социализме, М., 1974. С. 376. 
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вот у Србији недостајало је неколико ситница: средњи сталеж, градови и 

градска култура". 32 И заиста, сложио се с њим А. В. Амфитеатров, српски 

,,сељак, чврст у уверењима, необично је равнодушан према граду. Он за

вршава своје послове на периферији, залије то и почасти се у њеним загу
шљивим кафанама и, спокојан, враћа се кући у забачено село, загубљено 

међу брдима и шумама". 33 Јасно да је тај zрадску кул~иуру дочекивао на 

нож. ,,Сељаци галаме на зборовима - нећемо оне из града" 34 - писао је 

очевидац боравећи у српској забити. А радикалско службено гласило "Са
моуправа" обично се овако оглашавало: ,,Село и сељак још чувају српску 

народну мисао, и они треба да униште утицај града - тог гнезда туђин
штине ... " 35 

*** 
Посебно би требало нагласити да су током наведеног доба конзерви

рању традиционалистичке свести у српском аграрном друштву доприно

сили његови архаични облици и услови живота, који се практично нису 

мењали. 

1. У економији земље доминирала је натурална привреда. У раздо
бљу 1910-1912. година, тј. уочи Светског рата, сељак је трошио готов но
вац само на петролеј, шећер и плаћање пореза. 36 Све остало је он сам 

производио. При том је изостала такозвана одложена йо~иражња - мо

гућност да се не ради само за задовољавање текућих насушних потреба, 
већ и за будућност, што је била веома важна особеност западног економ
скоz човека. А саме потребе патријархалног Србина биле су крајње огра

ничене. По његовим властитим речима, ,,све док има шта да се презалога

ји, зашто се бринути". 37 Заиста, зашто? ,,Чим је породица обезбеђена го

дишњом залихом жита, а порез уплаћен - пише пуковник руског Генерал
штаба Г. И. Бобриков, обилазећи Кнежевину - ,, ... домаћин више не раз
мишља о стицању богатства, већ заједно са синовима проводи време у ка

фани." 38 То запажање госта из Русије потврдила је и трезвена самооцена. 

32 Л. Д. Троцкий, Сочинения, М.- Л., 1926. Т.6 (Балканы и Балканская война). С. 83. 
33 А. В. Амфитеатров, Славянское 'iope, М., б/г. (1912). С. 146. 
34 АСАНУ. Бр. 12877. 
35 Полишички елементи у Србији йре 60 'година// Самоуправа, 20. јануар 194, Бр. 

1144. 
36 Д. Ђорђевић, Срйско друшшво 1903-1914 ... С. 130. 
37 М. Дарам, Кроз срйске земље, Превео и приредио В. Милановић, Београд, 1997. 

С.151. 
38 Г. :Џ. Бобриков, В Сербии, Из воспоминанний о войне 1877-1878гг. СПб., 1891. С. 

55. 
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Познати српски интелектуалац и политичар Чедомиљ Мијатовић писао 
је у британској штампи о својим земљацима: ,,Лагодан живот за њих пред

ставља много већу вредност, него прогрес ... Веома скромни утрошак ра
да омогућује им да живе доста пристојно, проводећи вечери у кафанама. 39 

Као што видимо, смисао целокупне радне активности српског сеља

ка може се свести на један једини појам- снабдей1и се основним, тј. одржа
вати минимални ниво живљења. 40 Тај појам се органски уклапа у ткиво 

фундаменталне противречности између традиционалистичке свести и ве

беровског духа кайий1ализ.ма, са њему својственим "непрестаним, ~еумор
ним, квалификованим радом". 41 Ту се, по нашем мишљењу, и крије узрок 

што је просечан српски сељак сејао три пута мању површину, него европ-
42 

ски сељак, и четири пута мању - него амерички . .. . 
2. Насупрот устаљеним схемама, у Србији у класичном облику ниЈе 

постојало приватна својина на земљу. У познатој тријади, која конститу~
ше појам својине (поседовање, коришћење и располагање) практично Је 
недостајала та последња карика, јер је, према "Закону о народном благо
стању", усвојеном у скупштини 1873. године, био одређен гарантовани зе
мљишни минимум који нико није могао отуђити, а којије одређиван вели
чином земље коју је један сељак могао да узоре за шест дана рада. Наве
дени принцип важио је и касније -1907. године радикалска влада Н. Па
шића још једном је продужила важење Закона о земљишном минимуму, 

који је штитио сељака од опасности пауперизације, ограничавао могу~
ност земљишних шпекулација и концентрације земље у рукама малоброј
них појединаца•. Самим тим он је отежавао ширење капитализма У Срби
ји и, што није мање важно, формирање њему својственог типа мишље

ња 4з. 

Требало би рећи да патријархални модел друштва ( сагласно форму
ли: ,,српски народ је заједница једнаких") није био сам себи циљ за Паши
ћеве саборце. Наиме, у ситуацији када није био завршен процес свесрп-

з9 Цит. по: S. Maikovich, B1·itisli pel'ceptions ој Se!'bla a11d tће Balkans 1903-1906, Paris, 

2000. Р. 161. 
4о Н. Н. Козлова, Социально- uсШорическая анШройоло'iия, М. , 1999. С. 86. 
41 Цит. по: Р. П. Гришина, Предисловие // Человек на Балканах в эпоху кризисов и 

этнополитических столкновений ХХ в ... С. 9. 
42 Види: А. Вулетић, Породица у Србији средином 19. века, Београд, 2002, С. 69. 

Радикали су увек високо оцењивали тај закон. Према мишљењу Аврама Петро
вића, ,,њиме се обезбеђивао и сам опстанак нашег, углавном, земљорадничког, народа. 
Па, према томе, у Србији не може бити бескућника, којих има подоста у многим другим 
земљама ... " (А. Петровић, Усйо.мене, приредила Л. Перовић, Горњи Милановац, 1988. С.43). 

4З Види: Ж. Ђорђевић, Зе.л1љшини .лшниму.лt и земљшини .лmкс~u1у.л1 као ограничење 
развоја Србије у ново доба// Србија у модернизационим процесима ХХ века, Зборник ра
дова. Београд, 1994, С. 113-121. 

Андреј Леонидович Шемјакин, Срйско дру~тиво у Последњој Шреhини ХЈХ" 115 

ског ослобођења и уједињења, онје постајао средство и начин консолидо

вања Срба у Краљевини**, будуhи да је мала диференцираност интереса 

унутар социјума омогућавала да се очува јединство народног духа - та 

најважнија унутрашња претпоставка будућег ослобођења. Социјална јед

накост, као што видимо, у очима радикала поистовећивала се са нацио

налним јединством. И та њихова политика својевремено је овенчана пот

пуним успехом. Објашњавајући позадину свеопштег заноса који је запљу

снуо Србију после објављивања Првог балканског рата, један руски нови

нар извештавао је из српске престонице: ,,Међу бројним узроцима овог 

невероватног јединства, које овде имамо прилику да видимо, треба, разу

ме се, истаhи и релативну неразвијеност социјалних односа, па, према то

ме, и социјалних антагонизама. Личност још није успела да се издвоји из 

колектива, а економски развој још није успео да створи психолошку про

валију између оних који владају и њима потчињених ... " 44 

3. Ситни сељачки посед - основа привредног :живота у Србији - уоп

ште није пропадао, како се то сматрало раније, веhје имао велике могућ

ности за развој. Према речима једног белгијског научника који је посетио 

Србију, ,,извесну имовину поседују сви и не може се срести онај контраст 

прекомерног изобиља и крајње беде, што је веома често код нас". 45 Једна

кост на нивоу минимума потребног за живот представљала је специфич

ну црту српског друштва, при чему је тај ниво био доступан свима. И, су

дећи по записима, он није био баш толико ни низак: ,,Срби једу месо један

пут дневно када нису дужни да посте ... " 46 Па чак је и у дневни оброк за

твореника улазило "пола фунте меса". 47 

У поређењу са руским сељаком, са његовим гладовањем и просјаче

њем зими, релативна имућност његовог српског сабрата је очигледна. ,, Cpe
ha је Срба - писао је П. А. Ровински - ,,што их није дотакло зло паупери

зациј е ... У поређењу са другима, они се добро хране и добро одевају." 48 И 
А. А. Фет се cehao, како је 1877. године, путујући по свом округу у дру
штву познаника официра, чуо од њега: ,,Знате, ја тек што сам стигао из 

Србије, за коју ми скупљамо новчану помоh, али ја тамо нигде нисам ви

део овакву беду ... " 49 Четврт века касније то исто је констатовао и Н. В. 

Чариков, руски посланик у Београду: ,,У тој земљи ... нема бедника, про-

" У фебруару 1882. године Србија је проглашена за краљевину. 
44 Ст. Волџский, За zраницей, Пись.лtа с Балкан// Заветы, 1912, Н08. С.170. 
45 Э. де Лавелэ, Балканский йолуосШров, М.; 1889, Ч.2. С. 27. 
46 Исто.Ч.1.С.193. 
47 Г. Раш, Србија и Срби, Нови Сад, 2001, С. 71; 344. 
48 П. А. Ровинский, Белzрад, ezo усШройсШво и общесШвенная жизнь, Из записок 

путешественю~ка II // Вестник Европы, 1870, Кн. 4. С. 567. 
49 А. А. Фет, Мои восйо.лшнания, М; 1890, Ч. 2. С. 326. 
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сјака ни беземљаша." 50 Још касније, и опет поредећи, А. В. Амфитеатров 
је забележио: ,,Српски сељак је богат и патријархалан ... " 51 Према томе, 
оно што је у Русији за многе био недостижни идеал, у Србији је било по
стигнуто и постало трајна тековина. 

Предност српског сељака била је и у томе што је он, за разлику од 
руског, и живео и радио на чудесној земљи. ,,Топла магла ваља се по брди
ма и рекама, топла киша кваси растреситу, масну земљу" 52 

- с нескриве
ном завишћу писао је Гљеб Успенски. И та "плодна земља" - потпуно се 
слаже његов сународник - ,,штедро награђује труд ратара, који се при ње
ној обради никад посебно не напреже".53 Тако је заиста и било-род пше
нице код Срба бивао је и дванаестострук; 54 при том они земљу готово да 
нису ни ђубрили 55 и уопште, ,,гњавили" су се око ње само месец и по-два 

годишње 56 • И све то уз спокојни, успорени рад - без "посебног напреза
ња" и дедовским методима. ,,У Западној Европи при вршидби одавно се 
користе машине" - писала је Е. Н. Водовозова - ,,а у Србији неки чак не 
знају ни за млатац ... " 57 Али чему журба и зашто уводити нешто ново ако 

ионако има "шта да се презалогаји"? Вероватно је то разлог што, за раз
лику од области насељених Србима у Аустроугарској, економске мигра

ције из Србије практично није било. 58 И још једном, зашто? 
Напротив, број власника земље је растао. Уз то, насупрот излизаним 

причама о осиромашењу сељака, према статистици, величина њихових пар

цела је расла-слободне земље у Србији било је напретек. ,,Још увек се не 
обрађује ни половина земље погодне за обраду" 59 

- истиче руски аутор. 
,,И често на простору од неколико врста нећеш видети ниједну добро об
рађену њиву, већ само новине (први пут обрађена земља) и ледине" 60 

-

50 Архив внешней политики Российской империи, Ф. Полит архив, Д 492. Ч. 2.(1901), 

л. 64. 
51 А" В. Амфитеатров, Славянское 'iope ... С. 176. 
52 Г. И. Успенский, Из Бел'iрада (Второе йись.мо невоенно'iо человека)!/ Отече-

ственные записки, 1877, Н01. С. 108. 
53 Бобриков Г. И., В Сербии. Из воспоминаний о воине 1877-1878 гг. СПб., 1891. С. 55. 
54 Е. И. Витте, Путевые вйечтиления, Дал.мация, Герце'iовина, Босна и Сербия, 

Лето 1902 г. Киев, 1903. С. 98. 
55 Н. Р. Овсяный, Сербия и сербы ... С. 116. 
56 Б. В. Евреинов, статистические очерки Сербско'iо королевства, СПб.; 1903, 

С. 51. 
57 Е. Н. Водовозов. Как люди на бело.м свете живуШ, Бол'iары, сербы, черно'iорцы, 

СПб.; 1898, С. 171. 
58 П. Слијепчевиh, Срби у Америци, Женева, 1917, С.18. 
59 Ф. Ф. Пуцыкович, Сербы, СПб. , 1902, С. 10. 
60 Е. Н. Водовозова, Как луди на бело,11 свете живут. Бол'iары, сербы, черно'iорцы ... 

С.171. 
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слаже се с њим земљакиња. А последица тога је: од 1889. до 1897. године 
укупан број власника земље нарастао је са 244.591 на 293.420 људи; при 
том је сељака са поседом до 4,5 хектара било мање, а оних са већом повр
шином од те - више. Од 1895. до 1905. године број житеља који су имали 
само кућу (без земље) смањио се са 4,58% на 1,18%; број лица без икаквих 
некретнина- са 3,23% на 2,87% ... 61 

4. Једна од главних одлика социјалне организације Срба током исто
рије Uош од турских времена) била је њихова затвореност у старе инсти
туције: задругу и сеоску општину, у чијим оквирима се формирао посебни 

колективистички менталитет. Етнолог Владимир Карић овако је изразио 

његову суштину: ,,Сваки члан задруге дуж:ан је да потчини своју вољу за

једничкој вољи свих задругара, која се исказује једино у наредбама старе

шине." Његова власт ипак није била апсолутна- обичај је штитио права 

сваког члана од могуће самовоље првог међу једнакима: ,,Старешина [ ... ] 
може бити увек другим замењен ако задругари нађу да је то за кућу по

требно и корисно ... " 62 Као што видимо, људи су могли да се мењају, али 

~ам при~цип старешинства и потчињавања (уз услов изборности) остајао 
Је постоЈан. 

Наведена схема укоренила се и на нивоу општине - основне једини

це, у којој је готово у нетакнутом облику протицао :живот Срба под Тур

цима. Њихови главари (кметови) - исте су оне старешине, само што су 

биране на општинским зборовима, којима су биле и одговорне ... Баш зато 
нам се чини потпуно природном чињеница што су се устаници Београд

ског пашалука, када се пред њима поставио задатак обнављања српске 

др~кавности, окренули управо традицијама породице (задруге), сагледа
вајући државу као вишеструко увећану њену копију. Описујући избор Ка
рађорђа за вођу Првог српског устанка, Вук Караџић је веома тачно пре

познао постојање те генетске везе у сељачкој свести: ,,А кога ћемо за ста

решину?" - питали су окупљени. - ,,Ниједна кућа не може бити без старе

шине. Па и ми треба да знамо кога да питамо и кога да слушамо." 63 

Током самосталног развоја нимало се нису изменили погледи Срба 

на своју државност. Њихово гледиште и даље је било дубоко патријархал

но - своју државу српски сељак је, као и раније, схватао као једну велику 

породицу ... То је регистровало проницљиво руско око. ,,Породица" - чи

тамо у белешкама једног савременика- ,,служи као прототип државе." 64 

61 Н. Вучо, Привредна историја Србије до Прво'i светско'i рата, Београд 1955 С. 
178. -179, ' ' 

62 В. Кариh, Србија, Ойис земље, народа и државе, Београд, 1887, С. 156-157. 
63 В. Кqраџиh, Први срйски устанак, Београд, 1979, С. 26. 
64 Народ и княжеская власть в Сербии, Из записоr< Ф. Бацетича. М., 1882, С. 189. 
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Као што видимо, колективистички менталитет, који изра:жава йримаш 
Т<олекшива над личношhу и ушайање индивидуалног иншереса у ойшшем, 
екстраполира се на целокупни социјум и репродукује се на свим нивоима. 

У породици, општини, држави. 

На основи тог за свако традиционалистичко друштво универзалног 

принципа социокултурне регулације, по коме се "усклађивање личних и 
. h "6sф друштвених интереса замењуЈе њиховим поистове ивањем , ормирао 

се и архаични модел демокрашије консензуса, 66 која не подноси дисидент
ство и често се претвара у отворени терор већине. И у том случају на 
свим нивоима: од општинског збора до народне скупштине. 

У тај модел демократије органски се уклапа ауторитарна власт свога 
вође, кога сељак познаје, сам га бира, па му се стога и потчињава. Веза 
горњих и доњих слојева у Србији увек је имала личну верификацију, као У 
великој породици. Својевремено, размишљајући о типовима владања, М. 
Вебер је као веома важан критеријум "харизматског типа" издвојио то 

t,. " што се он ослања баш на "личне односе изме-'Ј у господара и потчињеног , 
б " 67 којије супротан "формално-рационалном типу владања као езличном . 

Та констатација теоријски објашњава чињеницу зашто је у Србији XIX 
века било тако много харизматичних народних вођа. А управо пример 
Николе Пашића - с његовом јединственом за Балкан политичком дуго

вечношћу и непотопљивошhу- посебно упечатљиво потврђује постојање 
и харизме и личне везе с масом, што и чини њену ос,нову. 

Л. Д. Троцки, који је за време Првог балканског рата имао прилику да 

разговара са српским премијером, забележио је: ,,У Београду се сви поли

тички разговори врте око Пашића. Краља Петра спомињу само у ретким 

случајевима. А Пашић је код свих и увек у мислима и на језику. Он мисли за 
све. Он зна шта треба радити. С њим Србија неће пропасти, с Николом 
Пашићем ... " 68 То исто констатује и Г. Н. Трубецки: ,,Он је фактички био 
господар судбине Србије и одлучивао је о свим крупним и ситним стварима. 

Он је владао земљом попут сеоског кмета у великом, али слабо уређеном 
'h · "69 селу. ЗнаЈу и све и сваког, он Је спретно уклањао политичке супарнике. 

65 Н. К. Пантин, Дра.ма йрошивосшояния, Демократия и либерализм в старој и но
вој России// Полис, 1994, Н0 З. С.79. 

66 М. Дого, Србија и Срби у .модерни.м вре,ненuлtа: евройски людели и ко.муницира
ње са сйољњилt свешол1 // Европа и Срби, Зборник радова, Београд - Нови Сад, 1996, С. 
573. 

67 П.П. Гайденко, Соцuоло2ия Макса Вебера !/ М. Вебер, Избранные йроизведе-
ния, м. , 1990, С. 28. 

6В Л. Д. Троцкий, Сочинения ... Т. 6. С. 89. 
69 Г. Н. Трубецкой, Русская дийло.машия 1914-1917 22. и война на Балканах, Монре

аль, 1983, С. 88; 90. 
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А ево иутискајошједногРуса: ,,Књемуиду као оцу, и врата његовог каби

нета отворена су за сваког. Он није само шеф државе, веhје и пријатељ с 
којим се саветују о свему, пријатељ чији се глас слуша." 70 

Таква власт старешине (или оца) потпуно је била по вољи српског 

сељака, који је чак и у најтежим тренуцима фаталистички говорио: ,,Баја 

зна шта ради!" А то значи- све he бити у реду ... 
5. Српско аграрно друштво у свом живљењу потпуно се ослањало на 

традицију, узимајући йpoutлociu као исходиште сваке активности. То по

тврђују и руски путници. На пример, П. А. Ровински, сусревши се 1868. 
године са Марком, братом истакнутог српског публицисте )Кивојина )Ку

јовиhа, и приметивши код њега за појасом револвер, упитао га је: ,,Зашто 

си ти, Машо, понео револвер када имамо свега два сата хода и то по да

ну?" Уследио је речит одговор: ,,То ми је отац завештао, а њему његов 

отац: ни корак из куће без оружја. Раније се догађало, изађу на орање -
пиштољ стално за појасом, а у теретним колима пушка. То смо од Турака 

научили ... " 71 Наглашавамо да је такав стереотип понашања Срба (у сва

ком тренутку бити спреман на оружани отпор) био дубоко укорењен: 1873. 
године, када је модернизацијски настројена српска власт покушала да од 

становника источне Србије одузме оружје, они су узвратили Тимочком 

буном. 

Постојаност традиције и у оним временима српске независности, која 

су прилично удаљена од Ровинског, потврђују и други извори. Најупеча
тљивији међу њима, по нашем мишљењу, јесте одломак из мемоара Ми

лана Стојадиновића о говорима знаменитог радикалског оратора, ужич

ког проте Милана Ђурића. ,,Један од његових главних аргумената" - се

ћао се премијер међуратне Југославије- ,,увек је био позивање на 'праде

довске кости'. Имао је обичај да каже: 'Прадедовске кости траже од нас .. .' 
Или: 'Кости наших предака гледају нас из гробова .. .' Тај патриотски тон у 
његовим говорима имао је великог успеха." 72* 

Очигледна парафраза овог мотива о "прадедовским костима", коју је 

констатовао Ровински бележећи позивање свога саговорника на "завет" 

оца и деде, још једном доказују истинитост тезе да је један од темељних 

70 Diplomaticus. Никола Пашич //Новое время.17/30 апреля 1916 г. 
71 П. А" Ровинский, Сербская Морава (Воспоминания из путешествия по Сербии в 

1867 г. ) // Вестник Европы, 1876, Кн. 4, С. 533. 
72

' М. Стојадиновић, Ни раш ни йакш, Ријека, 1970, С. 15. 
* Године 1879, иступајући у Народној скупштини, М. Ђурић је предложио да се на 

свим свечаним седницама посланици појављују у народној ношњи епохе Немањића - ,,у 

оној коју су носили на нашим старим саборима ... " ( С. Терзић, Патријархалне црте Тајсиће
вог радикализ~а (Ранко Тајсић као посланик 1889-1892) // Ранко Тајсић у политичком 
животу Србије. Зборник радова. Чачак, 1994. С. 22). 
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традиционалистичких постулата била идеја наследносйlи, тј. солидарно

сти "живог поколења са умрлим поколењима" или "суделовање прошлих 

поколења у садашњости ... " 73 

То суделовање нарочито упадљиво се огледало у историјској свести 
Срба. На њему се темељило и васпитавање деце, коју су, према речима 

поменутог Ровинског, очеви терали да "уче као катехизис историју про
пасти српског царства на Косову пољу, при чему су им усађивали у главу 

да Милошу Обилиhу за вечна времена припада слава, Вуку Бранковиhу -
проклетство, а да Турчину и Шваби треба одсеhи главе". 74** А сами Срби 
су неопходност оваквог васпитавања објашњавали следеhим речима: ,,Ви

дите и сами у каквој смо ситуацији: уместо за хумане грађане, ми морамо 
да спремамо нашу децу за сурове војнике, зато што нам још увек прети 

рат с Турцима и борба с варварима са којима треба да се одмеримо истим 
оружјем које они користе против нас ... " 75 На крају је Ровински резими

рао: ,,У име рата који јој непрестано прети, Србија жртвује своје истинске 
људске интересе." 76 

И заиста, колективни: портрет Србина на размеђи векова могао би се 
насловити: Ното Militans- ,,човек вечног рата", како су га називали про
ницљиви Руси 77, а то је иначе било својствено за пограничне регионе, ка
кав је од давнина био Балкан ... 

Али када су дошла времена судбоносних сукоба - у име освейlе Косо
ва - Срби су (сви као један) пошли у бој, и то тако да су се чудили и они 
Руси који су се свачега нагледали. ,,Ниш. То је главна раскрсница. Нема 
буке, нема пијаних, нема уплаканих жена. Уопште нема ничега што личи 

на наше домаhе призоре који се виде приликом слања резервиста у рат." 

Ау очима мајке која испраhа сина- ,,ниједне једине сузе". У њима је само 

једно: ,,Напред, сине, с Богом!" 78 

73 Е. Шацкий, У~Тtойия и шрад~щия, М., 1990, С. 230; К" Манхейм, Консервашивна 
.мысль // К" Манхейм, Диаzноз нашег.о вре.мени, М., 1994, С. 610. 

74 П. А. Ровинский, Сербская Морава (Воспоминания из путешествя по Сербии в 
1867 г. ) // Вестник Европы, 1876, Кн. 4. С. 556-557. 

** Напомињемо да се током времена у овом систему васпитања мало шта мењало. 
Готово пола века после путовања Ровинског, један други руски аутор је забележио: ,,Када 

стари деда учи унука да користи сабљу или јатаган, тада је Србинова кућа препуна великог 

задовољства и уживања ... Непрестано са колена на колено преносе се имена оних који су 
ослободили народ од турског јарма и у њихову част певају се песме." (А. Н. Кожу хов, Сер
бия и сербы. Каменец-Подольск, 1915. С. 12) 

75 П. А. Ровинский, Белzрад, ег.о усшройсшво и общесшвенная жизнь, Из записок 
путешественника П ... С. 186-187. 

76 Исто. С. 187. 
77 Исто. 
78 Е. Н. Чириков, Поездка на Балканы, Заметки военного корреспондента. М., 1913, 

с. 23; 28. 
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*** 
Уместо закључка навешhемо неколико цитата. Први је из једног рада 

Душана Батаковиhа- савременог српског истраживача и одговорног уред

ника "Нове историје српског народа" (коју смо веh поменули): ,,Само за 
једно столеhе бивши турски пашалук претворио се у модерну европску 

државу са стабилном економијом, формираним грађанским сталежом и 

са демократским уређењем које се ослања на најбоље традиције европ

ских парламентарних монархија ... " 79 Сви остали цитати представљају оце

не очевидаца који су посетили ту "европску др:жаву" на граници XIX и ХХ 
века и све видели својим очима, баш тада и на лицу места. Овога пута ми 

се неhемо ограничити само на руске ауторе, јер је за такву перспективу 

сагледавања добар управо интернационални састав, који, као што he се 
видети, звучи необично складно ... 

Сумирајуhи 1893. године утиске о степену евройеизације Србије, је
дан Француз је закључио: ,,Спољашња глазура цивилизације - то је оно 

што говори у корист Срба и доводи у заблуду путника - странца. А човеку 

који има могуlшост да све разгледа без журбе, указаhе се та глазура циви

лизације, испуцала на хиљаду места, и он he одбацити своју првобитну 
ла:жну представу ... " 80 Руски очевидац, истина мање сликовито, али исто 

толико садржајно, то што је видео назвао је "давање важности споља

шњем привиду" 81 • Године 1902. једна британска путница јасно је изразила 
ту темељну дихотомију йlрад~щија - модернизација. ,,Србија тежи да по

стане Запад, тежи да се модернизује, окреhуhи се према свету од кога је 

веома дуго била одсечена." Но, с друге стране, ,,у своме срцу она чува 

старе обичаје чији корени сежу у дубоку прошлост". И као резултат те 

амбивалентности следи општи закључак: ,,Без обзира на своју западно

европску спољашњост, Србија још увек није научила да жури." 82 • Заиста, 
слаж:е се са Енглескињом једна руска гошhа, ,,Срби исувише воле спокој". 83 

Поред тога, ,,код њих не постоји жеља да озбиљно раде и нема никакве 

постојаности. Они галаме, галаме али ништа не раде ... " 84 

79 Д. Батаковић, Предговор// П. Драшкић, Моји .ме.моари, Приредио Д. Батаковић, 

Београд, 1990, С.19. 
80 А. Мале, Дневник са срйскоz двора ... С. 204. 
81 А. И. Степович, Ошрывки из йуй1евых за.метак йо славянски.лt сй1рана.лt, Бел-

град // Киевское слово. 17 япваря 1890 г., Н0 866. 
82 М. Дарам, Кроз срйске зе.лtље ... С. 114; 140. 
83 Ел.Лихачева, Из Сербии // Отечественные записки. 1876.Н0 10. С. 189. 
84 Руколисное отделение Российской Национальной Библиотеки. Ф. 818. Д. 275. 

(К. Радченко - Т.Д. Флоринскому, Солунь, 9/21 и□ня 1899. г.). 
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Дакле, сасвим је очигледно да у последњој треhини XIX и почетком 
ХХ века реални живот у Србији ни близу није био онакав каквим га поку

шавају представити многи српски историчари, желеhи да своју отаџбину 

прикажу као потпуно уређену "европску државу" ... Управо то смо се и 
трудили да покажемо, реконструишуhи (уз помоh запажања наших суна

родника), социјалне услове модернизације на српски начин. 

Превод: Дојчило Рудан 
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Андреј Леонидович Шемјакин, Срйско друштво у Последњој iПреhшщ XIX" 

Summary 

A11drej Leo11idovicl1 Sl1eшyaki11 

Serblan Society in the last Љii·d of XIX and at the Begi1шing ot· ХХ ceпtury 
as sееп Ьу the Russian Travelers 

123 

ТЬе article deals with Ље a11alysis of SerЬia11 шe11tality at the turn of Ље ce11turies, 
aiшi11g at poi11ti11g out Ље differe11ce betwee11 Ље past reality a11d successive historiogгaphi
cal idealizatio11s. TЬrougЬ the iшp1·essio11s of Ље co11teшporary foreig11 travelers (111ai11ly 
Russia11s) about Seгbs a11d SerЬia, Ље auЉor te11ds to 111ake clear specific co11ditio11s of1110-
dernizatio11 i11 the Balka11s a11d point out to the diffeгe11ce of 111e11tality between Europea11s 
a11d the Serbs, wmch Ьаd certain co11seque11ces 011 European i11stitutions wl1e11 they were 
introdнced i11 Ље re11ewed SerЬia11 state. In Ље stнdy of specificity of 111odernizatio11 proces
ses in SегЬiа i11 XIX апd at the begi1111i11g ofXX ce11tury,Љe author lшs applied Ље pri11ciple 
of the two pЬases, reco11structio11 (as the first step) of social and cнltural co11text of these 
cЬanges, a11d lateг aпalysis ofthe pгocesses the111selves. It is of core i111poi-ta11ce since 11atio-
11al Ьistoi-iograpЬy ofte11 treats 111odernizatio11 of Sei-Ьia as lineaг pгocess, seei11g its political 
developшeпt as Ље 111ai11 vector of eumpeization of Ље cotшtl-y, isolated fi-0111 the state of 
шentality оfЉе society. As it is, all political ideas a11d i11stitutio11s, especially those boпowed 
froш Europe (parliaшe11taris111, deшocracy, co11stitutional oider), are represe11ted i11 SerЬia11 
histoiiograpЬy out of its social reality a11d withoнt Љeii- гefractio11 througl1 that reality. It is а 
ve1y typical phe110111enon, cl1aгacteгistic also for Ље Russiaп science, whicl1 was cleai·ly foI
шulated Ьу acade111icia11 L. V. Milov - it is stгivi11g to "t111co11ditionally regard as identical all 
our pl1ases of develop111e11t witll Ље develop111e11t of historical pi-ocess in Ље шain Westem 
Europea11 cou11tries". Sucl1 "Europeizatio11" of one's own l1istory-11шcl11110Ie Љаt deserved 
- is cl1aractei-istic for оЉеr Balkaп blstoi-iogгaphies. Т!шt te11dency is нпderlined especially 
at present шоше11t, wl1en шану forшei- Balkans are suddeпly becoшing "Europea11s". Т11е 
autllor coпclнdes Љаt in the last third of XIX a11d at Ље begi11ni11g of ХХ century real life iп 
SerЬia was fаг fl-oш w11at шапу Sei-Ьia11 historia11s, wЬо wa11t to s11ow Љeir 11ошеlапd as а 
coшpletely orga11ized "Europea11 state", tried to pгese11t. 




