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СТУДИЈЕ 
ESSAYS 

Шемякин· Андрей 

Никола Пашич и 
сербское общество. 
Взгляд из эмиграции (1883-1889). 

UDC 323(497.11)"18" 

Айсшракш: У раду се даје анализа йо'iледа Николе Пашиhа о 
срйском друшшву, са шежишшем на времену нјегове емиграције 

(1883-1889). Показују се разлози својеврсне славјанофилске и особене 
Пашиhеве срйске оријеншације у размишлјанјима о йравцима и 

могуhносши.ма развоја срйског друшшва. 

Поражение в октябре 1883 г. ТИмокского восстания нанесло сильный удар 
по сербской радикальной партии, которая с момента своего образования в ян
варе 1881 г. вела бескомпромиссную борьбу против австрофильского курса и 

авторитарного правления короля (до февраля 1882 r. - князя) Милана Обре
новича. Подавив крестьянское движение в Восточной Сербии, король, казалось, 
получил долгожданную возможность рассчитатъся с ненавистными радикалами 

за их активную трёхлетнюю оппозицию его политике. И он поспешил ею вос
пользоваться. Срочио был учреждён военно-полевой суд, через который про
шли сотни радикальных активистов и рядовых инсургентов. Не миновала чаша 

сия и большинства членов Тhавного комитета · радикальной партии, арестован
ных в Белграде вечером 25 октября. Месть короля бьmа предельно жесгокой 
- двадцать одного обвиняемого расстреляли у подножия холма Кралевица, что 
под Заечаром (центром Тимокского края), 516 человек было приговорено к 
каторжным работам, около сотни получили различные сроки тюремного закл
ючения1. Среди последних оказались и члены высшего партийного руководства: 

Пера Тодорович, Раша Милошевич, Коста Таушанович и Пайя Михайлович. 
В этой компании закованных в железо радикальных лидеров явно не хва

тает центральной фигуры - председателя Dlав}!:ого комитета радикальной пар
тци Николы Пашича. 25 октября в полдень он перебрался на венгерский берег 

1 Тимочка Буна 1883. Грађа. Том 2. Београд, 1955, с. 588-589. 
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Савы и кружным путём, через Венгрию, Румынию и Болгарию, поспешил в 
охваченный восстанием Заечарский округ, В Видин - городок вблизи болгаро
сербской границы -Пашич прибыл 29 октября. До роднога Заечара оставалось 
рукой подать, но перейти границу ему так и не пришлось - повстанцы были 
уже разбиты королевскими войсками, в Заечаре заседал военно-полевой суд, 
на Кралевице звучали первые выстрелы, а в Видине появились первые беже

нцы, спасавшиеся от террора "победителей". Дорога в Сербию для него была 
закрьпа. Начинался долгий, шестилетний период эмиграции. 

Исчезновение Пашича из Белграда было для него, по точной оценке Але
ксы Ивича, ,,единственной возможностью избежать неминуемой гибели, ибо, в 

отличие от других, он не мог надеяться на помилование"2• И действительно, 
М. Обренович слишком рано опознал в лидере радикалов своего самога опа
сного противника, чтобы позволить ему выйти живым из Тимокского переплё
та, окажисъ он в руках властей. Пашич прекрасно понимал это, и его бегство 

и скорое появление на болгаро-сербской границе стало горькой пилюлей для 
коронованного гонителя радикалов. Тем более, что сразу же по прибытии в 
Видин беглец, по словам российского консула Н. Павлова, заявил, что "послед
ние собьпия - это только начало общего восстания, которое закончится лишь 
с удалением короля Милана"3• Через два месяца он же подчеркнул в известном 

меморандуме "О восстании в Сербии": ,,iлавной .ошибкой радикальной партии 
было то, что она всегда уверяла народ, что рыба с головы не гниёт ... то, что 
она всегда была противницей насильственных мер; теперь эту ошибку исправил 
сам король Милан"4• Российский дипломатический представитель в Белграде 
А. И. Персиани совсем не без оснований посчитал этот документ "объявлением 
открытой войны эмигрантов сербскому престолу"5 ••• 

Здесь зададимся воплне естественным вопросом - в чём же была причина 
столь жестокого антагонизма в отношениях Николы Пашича и Милана Обре
новича? Его истоки, как представляется, следует искать в том, что после обре
тения независимости в 1878 г., в Сербии окончательно кристаллизуются два 
различных взгляда на сербское общество, формируются два прямо про

тивоположных подхода к перспективам его развития. Персонифицируя, можно 
сказать, что их главными носителями и были монарх и лидер крупнейшей оппо
зиционной партии. Ну а что же тогда представляло собой в конце XIX в. само 
сербское общество, вокруг чега, собственно, ломались копья. 

Для ответа на этот вопрос воспользуемся свидетельством современника 
- российского посланника в Белграде Н. В. Чарыкова. Путешествуя в июне 1901 
г. по Сербии, он сообщал в Петербург о своих впечатлениях: ,,В этой стране, 
при господствующем земледельческом её характере, нет бедных и ... нищих, 
нет безземельных, как нет и крупных землевладельцев. В среднем, на семью 
приходится 4 десятины, но чаще от 10 до 15 десятин. Законом установлена нео-

2 Ивић А. Исшорија Радикалне сшранке II Време. }О јул 1928 r. 

З Архив ВнеUП1ей Политики Российсхой Империи (далее -АВПРИ). Ф. Главный Архив У-А2. Оп. 
181. Д. 305. Л. 39 (Н. Павлов - А. С. Ионину. Видин, ЗО октября 1883 г.). 

4 Архив Српске Академије Наука и Уметности (цалее - АСАНУ). Бр. 7885/2 (О устанку у Србији). 
Документ опубликован: Тr1мочка Буна 1883. Грађа. Том 7. Београд, 1989. 

5 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 429. Л. 11 об. (А. И. Персиани -А Е. Влангали. Београд, 5 января 1884 r.). 
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тчуждаемость усадьбы и двух десятин по частным взысканиям и усадьбы с тре
мя четвертями десятины земли по взысканиям правительственным. Сосре
доточение в одвих руках более 50 десятин оченъ редко. Земли не заложены ... 
Фабрик и заnодов нет, нет и пролетариата. В дnух-трёх местах добьmается каме
нный уголь среднего качества, а в одном - золото (рудник Вайферта). Робочие, 
местные крестьяне и горожане ещё не оторваны от земли. Городов немного, 
и они невелики, в 5-6 тысяч жителей ... "6• 

Для придания нарисованной российским дипломатом картине большей 
достоверности приведём наблюдение теперъ уже западнога авторитета - извес
тного бельгийского экономиста Эмиля де Лавелэ, побывавшего на Балканах в 
середине 1880-х гг. ,,Ни одна из стран, - по его мнению, - не заслуживает более 
Сербии наименования демократической. Когда в долгие войны за независимость 
турецкие бегц · были перебиты или повыгнаны, сербские кретъяне сделались 
безусловными собственниками земель, занимаемых ими ... Таким образом, здесь 
нет ни больших собственников, ни аристократии. Каждая семья владаеет зем
лёю, которую она обрабатывает и из которой извлекает средства к жизни, при
бегая при этом к самым несовершенным способам воздельшания. Пролетариат 

не был ник01-да известен". Далее: .,Всё городское население, включая также и 

население местечек, не превышает 200 тысяч душ (10% всего населения Сербии. 
- А Ш.). Вовсе не существует аристократии, весьма мало буржуазии; она со
стоит из негоциантов, лавочников и собственников до:мов. Но с другой стороны, 
не существует пауперизма ... " И наконец: ,,Производство богатства ещё ограни
чено, но все семьи живут на земле, которая им принадлежит. Известное бла
госостояние есть удел каждого, и нельзя встретить той резкой противополож
ности между чрезмерным избьпком и крайней обездоленностью, которая так 
часта у нас. Народ управляется сам собой чсрез своих представителей, которых 
избирают все платящие налоги. Демокр'атия, которую в других местах прихо
дилось основывать путём силы, иногда ценой кровавых переворотов, здесь су
ществует как древнее учреждение и унаследованный обычай"7• 

Как видим, описание сербских общественно-экономических реалий, сде

ланные Чарыковьiм и Лавелэ, практически совпадают, что говорит лишь об 
их достоверности, которую подтверждают и данные статистики8• Вели же те
перь перейти с языка путевых заметак на язык категорий исторической науки, 
то вывод из обоих свидетельств напрашивается один - сербское общество конца 
XIX в. во многом сохраняло свой прежний аграрно-патриархальный характер, 
демонстируя "враждебность индустрии и городу"9• Его главной особенностью 
была неполная социальная структура. Основу общества составляло крестъян
ство, являвшееся весьма гомогенной социальной группой. Сербия была страной 
свободных мелких собственников-производителей, традиционно пользовавших

ся немалыми правами. Ангалийский путешественник Герберт Вивиан образно 
назвал её "раем для маленького человека"10• 

б АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 492. Ч. 2. Л. 64-64 об. 

7 Лавелэ де Эмиль. Балканский iюлуосшров. М., 1889, Ч. 1. С.192, 196; Ч. 2. С. 27. 

8 См.: Ђорђевић Димитрије. Србија 11 срйско орушшво 1880-шrа zодшш fl Историјски Часопис. Кнј. 
XXIX-XXX (1982-1983). Београд, 1983. 

9 Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. с. 6. 
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Так вот именно вокруг этого традиционного уклада жизни и существова
ния сербского общества, основными чертами которого были закрытостъ хозяй
ственный и кулътурный примитивизм, социалъная недифференцированностъ, а 
также "первобытный" демократизм и солидаризм, и разгорелись после 1878 г. 
жаркие споры. Кое-кто действителъно считал эту сербскую патриархальщиву 

" й ,,раем , кое-кто, напротив, видел в не "остаток варварства"11. Сербская ради-
кальная партия во главе с Пашичем решительно выступала за сохранение 
важнейших институтов и траднций прежнего уклада, полагая их ценностями 
для сербского народа непреходящими и опасаясь "тлетворного" влиякия Запада. 
Королъ же вместе с партией напредняков стремились как можно быстрее осво
бодиться от оков "варварства" и броситъся догонять ушедшую вперёд "просве
щённую Европу". Именно отношение к Европе и стало решающим фактором 
раскола немвогочисленной сербской политической элиты на два враждебных 
блока. Раскол "в верхах" общества быстро пошёл вглубъ - ,,проевропейский" 
политический курс напредняцкого правителъства и стоявшего за ним монарха 
наталкивался. на растущее с каждым годом сопротивление "заведённого" ради
калами сербского крестьянства. Осенъю 1883 г. внутреннее противостояние в 
стране достиrnо апогея - население четырёх округов Восточной Сербии взялось 
за оружне. Тимокское воссrание, таким образом, явилосъ открьrгым сrолкно
вением двух прямо противоположных подходов к перспективам развитя Сербии 
и сербскоrо общества. ,.Европа" временно победила; Пашич и другие защит
ники "старины" оказалисъ на чужбине ... 

*** 

Прежде чем перейти к анализу взглядов Н. Пашича на сербское общество 
во время его эмиграции следует напомнить о двух его качественных особенно
стях как политика. Во-первых, он всегда был больше практиком, чем теоре
тиком. Чисто социологических опусов (в отличие, скажем, от Владимира Ио
вавовича 12

) он не оставил, хотя вышедших из-под его пера текстов сохранилосъ 
немало. ~ них мы ве найдём . каких-либо отвлечённых рассуждений, научных 
категории, статистичесrq~:х, выкладок. Даже само понятие "сербское общество" 
встречается у Пашича крайне редко. ,,Сербское общество" для него - это • сер-
б " " б ' скин народ , о судь е которого он не уставал говорить и 1mсатъ, но, как прак-
тик, всегда в чисто политическом или националъном контексте. Второй осо
бенностъю Пашича было то, что он, по словам Милана Йовановича-Стоими
ровича, ,,оченъ редко менял однажды приобретённые убеждения и привычки"tз_ 
Это точное наблюдевие современника в полвой мере относится и к его взrnядам 
на сербское общество, которые сформировалисъ отнюдь не в 1880-е гг., а го-

1 О Vivian HerЬert. Serbla, the poor 11Ш11 's paradise. London, 1987, 

11 Лавелэ де Эииль. Указ. Соч. Ч. 1. с. 201. 

12 Јованов~h Вл~мир. Сiиашисшички йре!лед iiривредноz и друшшвеноi сшанја Србије с обаиром 
нп стаще дру~их држава II Глас Српског ученог друштва. 1883. Бр. 52. 

13 Никола. П. Пашић (10.12.1926-10.12.1936). Београд, 1937. с. 22. 
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раздо ранъше. В период же эмиграции, т.е. во время "открьrrой войны" с ко
ролём они лишь приняли логически законченную форму, превратввшисъ в 
чеканные формулы. После этих кратких замечаний вернёмся к нашей теме. 

Ещё задолго до Берлинскога конгресса, даровавшего Сербив государ
ственную независимость, Пашич начал закладывать основы своей обществен
ной философии. Проучившисъ четыре года (1868-1872) в цюрихском Политех
никуме и близко познакомившисъ с Европой, он осознал всю степенъ эконо
мической, политической и кулътурной отсталости сербского общества. Есте
ственно, что у мологодо студента не раз возникал вопрос, как эту отсталость 

преодолетъ. Его увлечение социализмом в то время и бъmо попыгкой ответитъ 
на него хотя бы в теории. · Как социалисrа, Пашича отнюдъ не привлекала пер
спектива развитяя Сербии по западному пути, т.е. необходимостъ повторения 

опыта передовых европейских стран, где в последней трети XIX в. ,,правил бал" 
либеральный капитализм. Капиталистический ( западноевропейский) вариант 
модернизацяи бьm, с его точки зрения, абсолютно неприемлемым для Сербии. 
И прежде всего из-за неизбежных социальных последствий, которые бы имели 
для гомогенного и эгалитарного сербского общесrва фаталъный характер, ведь, 
по его же собственным словам, ,,в Европе нет другой страны, где земля и 

имущество были бы распределены столъ равомерно, как в Сербии"14• 
Именно поэтому антикапиталистический, антизападнический мотив очеяь 

рано начинает звучатъ в nисъмах и выступлениях Пашича. В 1875 г. он писал 
Еврему Марковичу: .,Вместо капиталистического хозяйства мы считали необхо

димъ~м основъmатъ ассоциации трудяшихся"1S. Год спустя, в писъме Мише ДИ
митриевичу он значительно расширил это своё положение: .,Экономической 
свободы ... можно достичъ толъко объединением труда, в том случае, если сред
ства на развитие промышленности будет получатъ не индивидуум, а община, 

которая покажет свою способностъ в упрвлении капиталом и развитии произ

водства. Другами словами, мы хотим... охранить народ от ошибок западнога 
индустриального общества, где образуется пролетариат и прослойка боrатеев, 

хотим пондятъ уровеяъ развития производства на основе объедивения труда. 

Тем самым мы отнюдъ ве агитируем за отмену частной собственности. Мы 
лишъ хотим, чтобы земледелъцы объединшmсь и обрабатьmали землю машина
ми, ибо без объединения рационалъно использовать перовую машину вряд ли 

возможно"16• В 1880 гв писъме в газету "Видело" - тот же мотив: ,,Необходимо 
прилагатъ усилия к тому, чтобы состояние селъского хозяйства у нас постоянно 

улучшалосъ, чтобы развиваласъ отечественная riромышленностъ, но, насколько 
это возможно, без пролетариата"17. Как видим, Пашич. последователъно высту
пал против западной модели либералъного капитализма и не желал · платитъ за 
экономическую модернизацию Сербии ( а в том, что она необходима, у него 

14 Архив Србије (Аалее - АС). Ф. Поклони и откупи. Збирка Ристе Одавића. Куrија XI. Бр. 44. (Шта 
каже Никола Пашић?). с. 8. 

15 АС. Заоставшпmа Радослава Перовића. 

16 Paдoиjidi Јован. Нихола Паиш!i 11 нјеiов радихални ирограм иа 1876 z. // Слике из историје и 
кнјижевности. Београд, 1938. с. 259. 

17 Видело. 2 мај 1880 г. Бр. 54. 
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сомнений не было) дифференциацией общества на западно-европейский манер, 
пролетаризацией немалой его части ... 

После падения в октябре 1880 r. либерального режима Йована Ристича 
вектор развития независимой Сербии, как известно, резко меняется. Милан 
Обренович nереводит стрелку сербской внешней политики с Петербурга на Ве
ну, а призванный им к власти младоконсервативный (напредняцкий) кабинет 
открыто солидаризируется с его "новым курсом", полагая, что именно Австро

Венгрия является для Белграда "окном в Европу". 
Здесь следует сказать, что лидеры напредняков - блестящие интелектуа

лы, получившие образование на Западе, считали основой прогресса Сербии 
использование достижений Европы и выступали за перенесение многих евро
пейских институтов на сербскую почву. Предложенные ими законы о свободе 
печати, общественных организациях, независимости судопроизводства и т.д.; 
для изменения конституции с тем, чтобы "династия возвышалась над поли

тической борьбой"18; проект учреждения Сената в качестве верхней палаты сер
бского парламента - вс~ это можно рассматриnать как nопытку европеизации 
nолитического строя Сербии. В области экономики именно при напредняцком 
правительстве были построены первые железные дороги, проведена налоговая 
реформа, основан Национальный банк. В общем и целом наnредняки в своей 
политике последовательно стремились к провозглаш~нной ими цели - ,,превра

тить нашу патриархальную страну в современное европейское государство"19• 

Монарх не скрывал своего идеологического единомыслия с членами кабинета. 
Он также рассматривал начавшийся в 1878 г. новый период сербской истории 
как "переход от древней патриархальности в новое время"20• Однако, вся драма 
напредняков заключалась в том, что, не найдя в стране широкой поддержки 

для реализации своей объективно буржуазной программы модернизации Сер
бии, им не оставалось ничега другога, как только опираться в своей деятель
ности исключительно на авторитет короны. Отсюда - прямая зависимость пра
вительства от Милана Обреновича, его rотовность до конца следовать всё более 
реакциошюму внутреннему курсу своего "покровителя"21 • В подобных условиях 
изначально демократическая партия быстро теряла это сво~ важнейшее 
качество, превращаясъ постепенно в партию дворцовую ... 

Совершенно противоположный подход к перспективам развития незави
симой Сербии демонстрировала в начале 1880-х гг. радикальная оппозиция с 
Пашичем во rnaвe. Сербские радикалы считали, что после 1878 r. в развитии 
страны опасно усилиласъ прозападная тенденция, которую следовало нейтра

лизовать во что бы то ви стало. Как и прежде они видели сербский путь к 
прогрессу лежащим вне западной либерально-капиталистической традиции. Ка
питализм с его расслоением общества на враждебные классы, с его культом 

18 Крестић Василије, Љушић Радош. Про'iрами 11 cшaшyiurt срйск.ш, йол11шичк.их ciilpaншca до 1918 
'iодrше. Београд, 1991. с. 108. 

19 Цит. по: Екмечић Милорад. Ciiioapaнje Ју'iославије. 1790-1918. Београд, 1989. Кнј. 2. с. 389. 

20 Сшеноzрафск.е белешке о седшща.ма Народне ск.уйшiil1те. Београд, 1884. с. 107. 

21 Король с пол11ым правом мог заявить в разговоре с одним из лидеров л11бералов Алимпие 
Васильевичем: ,,Это моя парти111". (Василјевић Алимп11је. Моје усйомене. Приредио Р. Љушић. 
Београд, 1990. с.146. 
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ивдивидуалистического начала оставался для них системой чуждой и не достой

ной подражания. Потому и стремились они попрежнему к сохранению извачалъ

ной социальной гармонии сербского общества, лишённого аристократической 
и буржуазной надстроек, рассматривая свой народ как единый социальвый и 
национальный организм и разделяя его приверженность традиционным ценно
стям солидаризма. По точной оценке Латинки Перович, идеология радикальной 

партии в первые годы её истории не была "идеологией торговой или про
мышленной буржуазии. Это народническая доктрина; её социальный стержень 
- эгалитаризм"22• 

Именно отсюда вытекают и становятся окончательно ясными мотивы и 
пафос той острой, бескомпромиссной борьбы радикальной партии против ав
строфильскоrо курса короля Милана Обреновича и nравительства напредняков, 
которые, как писал Пашич в 1887 г., ,,желали бы сразу обратить Сербию в 
маленькую западную державу, не обращая внимания ни на что сербское и сла
вянское"23. Для лидера радикалов Австро-Венгрия (оккупировавшая в 1878 г., 
по решению Берлинского конгресса, Боснию и Герцеговину) - это не только и 
не столько главное препятствие на пути удовлетворения сербских националь
ных интересов; экономическую и политическую экспансию Дунайской монар

хии он и целый ряд его коллег по радикальному руководству рассматривали 
как наступление того самога западнога капитализма, западной цивилизации, 

которое грозила уничтожить сербскую самобьrrность, сам менталитет сербско
rо народа. Ведь ещё в далёком 1873 r. Пашич писал: ,,капиталистическое обще
ство редко бывает .rуманным по отношению к своим гражданам, но ещё реже 

- по отношению к жителям других стран"24• Против этого-то наступления ра
дикалы и боролись. 

Цели этой борьбы Пашич предельно чётко сформулировал в письме на 
имя директора Азиатского департамента министерства иностранных дел Росин 
И. А. Зиновьева от 21 марта 1887 г. ,,Главное стремление в нашей политической 
борьбе, - писал он, - состояло в том, чтобы сохранить хорошие и соответству
ющие сербскому духу учреждения и воспрепятствовать введению новых запад
ных учреждений, которые могли бы разрушить самобыгностъ жизни вашего 

народа и внести смуту в народное развитие и жизнь". И далее: ,,Наша партия 
полагает, что у сербского народа есть · столько хороших и здравых учреждений 
и обычаев, что их оставалось бы только беречь и дополнять теми прекрасными 

установлениями, которые имеются у русского народа и у остальных славянских 

племён, а с Запада брать только технические знания и науку и пользоваться 
ими в славяно-сербском духе"25• 

В этих словах Пашича - ключ к пониманию всей общественной доктрины 
радикальной партии. Под ,,хорошими и здравыми учреждениями" он имел в виду 
православную церковь, общину и ,,народное государство", которое радикалы 

предполагали строить, опираясь на глубокую традицию народнога самоупра
вления26. Эти институты Пашич называл "теми элементами славянского госу-

22 Перовић Латинка. Предговор /1 Тодоровић Пера. Крвава Годrша. Београд, 1991. с. 31. 

23 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л.197 об.; АСАНУ. Бр.11744. 

24 Политика. 5 фебруар 1927. Бр. 6746. 

25 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л. 197 об.; АСАНУ. Бр. 11744. 
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вления27• Эти институты Пашич называл "теми элементами славянского госу
дарственного устройства, которые должны способствоватъ развитию славян
ства"28. Иными словами, вних он видел основу славянской православной циви
лизации (или кулътуры), которая, по его мнению, должна послужитъ фунда
ментом всестороннего возрождения сербского народа. 

В более широком смысле, православная церковъ (,,демократическая и на

родная, насущая мир и любовъ"), крестъянская община (,,душа славянского ми
ра") с приверженностъю её членов солидарности и коллективизму29, и идущее 
снизу народное государство (в котором "нет ни дворянства, ни других высших 
слоёв, ни даже крупных буржуа .. , а каждый гражданин чувствует себя хозяином, 
а не человеком воторого сорта как там, где правят господа") - ценности, по 
Пашичу, куда более общечеловечески значимые и соответствующие самой при
роде человека, чем католическая церковъ (,,абсолютистская и закрытая от на
рода"), индивидуализм, вырождающийся в эгоизм, и заnадное государство (,,ко
торым управляют дворянство, духовенства, а в последнее время ещё и буржуа

зия", и где "властъ находится в руках не самых способных и честных, а тех, 
кто уже родился с привилегиями"30). Они, эти ценности, для него - залог буду
щей победы "праведной" славянской культуры над "неправедной" цивилизацией 
Запада. 

Что касается последней, то Пашич, характеризуя её внутреннюю суть, не 
жалеет тёмных топов. ,,Зараза эта весьма опасна, - писал он в 1884 г., - так 
как перенесена (в Сербию. - А. Ш.) с общественного организма, который рас
падается; ею заражены все елои западнога общества, которые живут за счёт 
чужого труда и чужих мук, живут, забьm божьи истины, для которых Папа -
бог, а Бисмарк - олицетворение божьей воли. Эта зараза опасна, ибо в силе 

она видит право, во лжи - политику, в лицемерни -- набожностъ. Она опасна 
ещё и потому, что создаёт в человеке желания и инстинкты неестественные, 

эгоистические и небратские"31 • Почему так происходит? Потому, полагал Па
шич, что "западно-европейское общество выше всего на свете вознесло деньги 
- выше чести, труда, морали, выше всех добродетелей и достоинств, которые 
должны общество укреплять и возвышать"32• Этот культ денег, погоня за ними 

27 "Н!tрод1юе rосударство" Пашич замышлял с целью воспроизведения и закрепления на rосудар
стве11но-правовом уровне демократических особенностей соцкальной организации сербского на
рода, что позволико бы ему, как единому организму, самому и непосредственио выражатъ свою 
коллективную волю. А это, по м11еиию Пашича, самым -надt!жным образом гарантировало бы 
базисные характеристики сербского общества - эгалитаризм, коллекmвизм и т.д. Выступая в 1896 
г. на радикальном митинге в Белграде, он заявил: ,,Народ сербский полон демократического духа 
и демократических особенностей. Но он также полоп консерватизм в своих государственпых и 
общественных воззрениях. И еспи бы государствеш1ые институты и законы проистекали из этого 
его духа и особенностей, а именно так и быть должно, то опи бы приняли nостояиный характер и 
смогли бы развиватьс11 веками, пе меню1 С6ОИХ основ". (АС Ф. Поклони и откупи. Збирка Ристе 
Одавића. Кутија XI. Бр. 44 (Шта каже Никола Пашић?). с. 8. 

28 АСАНУ. Бр. 11857 (0 Српско-Хрватској СЈЈози). 

29 В своей рукописи "О сербско-хорвашском соiлас1ш" Пашич писал: ,,Развитие СЈ1ав11нсхих rосуда
рств, а особенно России ... на,1инается с общины, с той новой единицы, иа базе которой только и 
может бытъ построено здание новой славянской культуры" (А САНУ. Бр. 11857.). 

ЗО ВсехарактеристикиВСЯ'Љ1 из рукописи Пашича"O сербско-хорвашском cozлacurt" (АСАНУ. Бр.11857.). 

З 1 А САНУ. Пашићеве хартије. Бр. 14615-1-32 (домаћи лек противу заразе). 

Шемякин А. Л., Никола Паrиич и сербское 061цесшво 9 

и приводят к углублению социальных трещин внутри самого западно-европей
ского общества, к усилению прон:изывающего его эгоизма отдельной личности, 
а также к стремлению экономически и политически nодчинить друrие народы32• 
"Заразу эту, - заключает беглый предводитель сербских радикалов, - к сербам 
занёс с Запада король Милан''33, австрофильская политика которого, по его 
мнению, подрьшала осноnы славянской цивилизации в Сербии и открывала до
рогу проникновению в неё ,,германизма" и католицизма со всеми въrrекающими 
отсюда социально-политическими последствиями34• Здесь, в этом принципиаль
нейшей вопросе, компромисса быть не могло, тем более, что и монарх выска
зывался болсе чем определённо: ,.Моя задача, чтобы наша сербская идея не 

потонула в волнах славянства"35• 
Отношение Николы Пашича к Милану Обреновичу - проводнику "запад

ной заразы" - предельно враждебное, и это не случайно. Оно, это отношение, 
органично вписывалось в конфронтационную логику его глобальных построе
ний. ,,Западная Европа и Восточная Европа, - читаем в известной рукописи "О 
сербо-хорватском соmасии", написанной им, по всей видимости, накануне воз
вращения на родину, - это два совершенно особых мира - они никогда не на
ходилисъ в согласии друг с другом, и тем меньше шансов добитъся этого со
mасия сейчас". Далее: ,,Запад Европы и Восток Европы - это два мира, которые 
пребывали в постоянной культурной, религиозно-национальной и эконо
мической борьбе между собой". И наконсц: ,,В непреръmной борьбе Запада с 
Востоком сербский народ, с тех пор как он населил земли, на которых обитает 
и поньrnе, всегда был на стороне "Востока"36• Итак, или-или, кто кого! ,,Или 
мы останемся со славянами, или окажемся под Австрей"37 - писал Пашич своим 
единомышленникам в апреле 1884 г. Иных перспеIСI'Ив он не видел ... 

Теперъ остановимся на внешнеполитической кшщепции Нnколы Пашича, 
которая, подчеркнём это особо, являлась прямым продолжением и развитием 

его общественных взrnядов. 
Начнём с того, что борьбу радикалъной партии против австрофилъского 

курса короля Милана и правителъства· напредняков он трактовал весьма широ

ко; в контексте глобальноrо противостояния Востока и Запада. После 1878 г., 
по его мнению, экспансия "германизма" на Балканы резко усилилась, и первым 

слабым звсном в "цепи" славянских государств оказалась Сербия, чей монарх 
безоговорочно капитулироnал перед Веной - оплатом ,,германизма" на Юго
Востоке Европы. Таким образом, на долю сербской радикальной партии, по 
лоmке её лидера, выпала миссия защиты не только сербского народа, но и сла-

32 В сооей "Полити•1еской исповеди" (1902 г.) Пашич, к примеру, писал: ,,Англия -этасамая передовая 
держава - вела оойну против набожного, !dUрного и трудолюбивоrо царода (ирландскоrо. -А Ш.) 
для того, чтобы защитить прибыли своих ленд-лордов .. , а Европа ца всё зто смотрела и молчала, 
хотя и объявила эту оойну самой несnраведливой на свете" (Пашић Никола. Моја iiолийшчка 
исйовесш II Срб11ја 11 ко.меншар1t. Београд, 1989. с. 132.). 

33 А САНУ. Пашићеве хартије. Бр. 14615-1-32 (домаћи лек противу заразе). 

34 Терзић Славенко. Паш11h и Рус11ја 11 Ревија Београд. Бр. 32 (април • јун 1991). 

35 АВПРИ. Ф. ,,Коллекция документальиых материалов чи11ов11иков МИД". Оп. 504. Д. 29. Л. 59. 

36 АСАНУ. Бр.11857 (О Српско-Хрватској СЈЈози). 

37 АСАНУ. ПашиhевехартЈ!је. Бр.14615-1-10. 
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Восrоке Европы. Таким образом, на долю сербской радикальной партии, no 
логике её лидера, выпала миссия защиты не только сербского народа, но и сла

вянства в целом. ,,Народ сербский, - nисал Пашич 2 апреля 1884 г. из Софин 
извесrному русскому слависту П. А. Кулаковскому, - осознаёт свою борьбу про
тив короля Милана как боръбу сербов за своё Отечество, как боръбу славян
ского племени против германизма и германских претензнй; он осознаёт, что 

борется не только за себя, но и за осrальных славян"38• Та же мысль выражена 
и в его письме нензвестному адресату в России от 23 октября 1885 г.: ,,Наши 
славянские братъя, вероятно, увидят, что наша борьба с Миланом - это не то
лъко чисrо сербский конфликт, она является сосrавной частью борьбы всего 
славянского племени с западным 'Drang nach Osten'"39, О том же· он говорит и 
в своём обращении И. А. Зиновьеву от 21 марта 1887 г., подчёркивая, что сер
бекне эмигранты "страдали и боролисъ во имя всех славян против напора не
метчины на Восrок"40• Подобный мотив защиты всего славянсrва и страдания 
за него красной нитью проходит через всю эмигрантскую переписку Пашича. 

Поэтому вополне логичным кажется то, что и за помощъю для про
должения борьбь1 против королевского режима сербские "страдальцы" обра
щались к тем, кого они недавно "защищали". В первую очередь Пашич искал 
поддержки в Софин и Петербурге. Правда, на Болгарию он особо не рассчиты
вал, так как она, по его мнению, ,,с некоторых пор пошла по сrопам сербских 

напредняков"41 • ,,Распространение влияния западной Европы, - писал он опаль
ному митрополиту Михаилу из Софин в декабре 1884 г., - невозможно за
держать на сербской границе. Те сила и лукавство, которые отторгли Сербию 
от православнога славянства, начинают в тайне дейсrвовать и здесь"42• Поэтому 

все еван надежды Пашич возлагал на Россию ... 
Мы не будем анализироватъ все тонкости его отношений с петербургски

ми чиновниками, московскими славянофилами или поживавшими в Болгарии 

и Румынии русскими "нигилистами" - это тема отдельного серъ/:!зноrо исследо
вания. В данном случае нам важно понять, как он смотрел на Россию вообще, 
кого оп в ней видел. 

Ещё до ТИмокского восстания, а точпее в мае 1883 г., лидер радикалов 
сделал первую попытку войти в контакт с "официальнь1м'' Петербургом, что 
нашло отражение и в донесениях А. И. Персиани43• Несмотря на довольно хо
лодный приём, оказанный тогда главой российской миссии в Белграде посланцу 
Тhавного комитета радикальной партии ( а руководство России поначалу отно
силось к ней с плохо скрытым недоверием), Пашич и не думал идти на попят
ную. В письме П. А. Кулаковскому из Софин он писал: ,,Мы решили, что наш 
товарищ и Ваш добрый приятель Раша Милошевич будет поддерживать связь 

с предсrавителями России, чтобы информировать их о нашей деятельносrи и 

38 Отдел Рухописей Института Русской Литературы РАН (далее - ОР ИРЛИ) Ф. 572. Д.195. 

39 Радениh Андрија. Радикална сшранка 11 Т11мичка буна. Зајечар, 1988. Т. 2. с. 931. 

40 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л. 202 об.; АСАНУ. Бр. 11744. 

41 ОР ИРЛИ. Ф. 572. Д.195 (Н. Пашић- П. А. Кулаковском. Софија, 2 април 1884 г.). 

42 ОРРНБ. Ф. 452. Оп.1, Д. 317. 

43 АВПРИ. Ф. ПолитарЈQ111, Д. 429. Л. 71-71 об. (А. И. Персианlf-Н. К. Гирсу. Белград, 25 мая 1883 г.). 
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приняли решение послать двух своих представителей, которые должны были 
вступить в тесный контакт с российскими правительственными кругами и ли

дерами общеславянской партии (славянофилов - А. Ш.), чтобы познакомиться 
с теми факторами, которые могли бы повли.ять на собьпия в нашей стране, а 
также, чтобы сообщить им конфиденциалъную и точную информацию рбо всех 
новых явлениях в Сербии и о крайних намерениях нашей партии. Однако, -
подводил итог автор nисьма, - всё, что мы готовили, реализоватъ не удалось, 

ибо неожиданные события (Тимокское восстание и его подавление - А. Ш.) спу
тали нам на время все карты"44• 

Почему Пашич так активно стремился к установлению связей с Петер
бургом? Объяснить это нетрудно. Именно в России он видел оплот славянской 
православной цивилизации, с которой (как мы уже упоминали), по его мв:ению, 
была неразрывно связана судьба сербского народа. Только Петербург, в 
качестве антагониста Вены и противовеса ей, был в состоянии нейтрализовать 
и отразить массированное экономическое и политическое давление,. оказывае

мое на Сербию её могучей северной соседкой (наступление "эгоистической за
падной культуры", по определению Пашича45), и стать международным гаран
том подлинной её независимости и самобьпности. 

Именно здесь лежат истоки прочного русофилъского определения лидера 
радикалов, определения, скажем так, цивилизационного, а не только поли

тическц:-конъюнктурного. ,,Наша партия, - писал он И. А. Зиновьеву, ~ во 
внешней политике держалась славянской православной России, а во внутревней 
политике - сербских обычаев и духа. Вот откуда проистекает для мноmх не

понятное явление, что nочти весь народ тотчас же стал на нашу сrорону"46• 
Это высказывание Пашича как нельзя лучше подтверждает тезис об орга
ничном единстве внешнего и внутреннего компонентов его общественной фи
лософии. И действительно, стремление "держаться сербских обычаев и духа" 
неминуемо толкало его и его партию, через отрицание Запада, к ориентации 
на Россию - оплот "славянской цивилизации". Как видим, внепшеполитическая 
ориентация сербских радикалов (безусловно пророссийская) и их внутриnоли
тическое опредление (в пользу сохранения сербских ,,народных" институтов в 

противовес институтам западным) - неотделимы друг от друга, как сиамские 
близнецы. Это единство внутреннего и внешнего начал составляет основу всей 
идеологии радикальной партии47• 

В эмиграции Никола Пашич детально разработал свою внешнеполи
тическую концепцию, окрасив её в насыщенные славянофильские тона. В пи
сьме П. А. Кулаковскому он подчеркнул: ,,Борясь за новое общесrвенное устрой
сrво и проведение реформ, выдержанных в народном духе, мъ1 хотели ... связать 
судьбу нашей страны со счастьем или несчастьем остальных братьев славян, и 
в первую очередь - русских ... Если оставить в стороне традиции кровной ~вязи 
и единой веры, то всё равно, мъ1 бы желали связать свою судьбу с народом 

44 ОР ИРЛИ. Ф. 572. Д. 195. 

45 АСАНУ. Бр. 11857 (О Српско-Хрватској слози). 

46 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л. 198.; АСАНУ. Бр. 11744. 

47 См. также: Перо11иh Латинка . .,Русија и Евройа" Н. Ј. Да111~левског lt нјени оојщи у Cpбujrl 11 
Републlfка. Београд, 1994. Бр. 85 (1-15 фебруар). с. 9-10. 
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в первую очередь - русских ... Если оставить в стороне традиции кровной связи 
и единой веры, то всё равно, мы бы желали связать свою судьбу с народом 
самым большим и самым могучим, народом молодым и сильным, призвание 
юлорого - привнести в наш мир свежую славянскую культуру"49. 

Спустя три года, в своём обращении к И. А. Зиновьеву, он развернул эту 
декларацию в целую программу, которая не могла не впечатлять. ,,Мы твёрдо 

и непоколебимо веруем, - писал Пашич директору Азиатского департеманта 
российского МИД, - в славянскую победу, в грядуЩую славянскую кульшуру, 
в призвание от Бога славявского народа к облагорожению и смягчению эгои
стической культурной борьбы на Западе и в приведевие им культуры в гармо
нию и единство с чистою православною христовою верой, которой хранителем 
и носителем является великий русский народ". И далее: ,,Нам, одушевлённым 

и насквозь пропитанным этой верой, ясно и несомвенно представляется ве
личавая картина того, как могущественная и великая Россия соберёт около себя 
сnоих, отторгнутых от неё варварской рукой, младших сестёр, обнимет их и 

окружит своей крепкой защитой и сильвым мечом ... Мы не скрываем, что нам 
хотелось бы увидеть Сербию в этой будущей величавой картине стоящей сряду 
после России". И наконец, финал: .,Наше политическое 'верую' есть: всесла
вянский союз под покровительством императора и царя русского ( с центром в 
,,столице древней Византии" - Константинополе - А. Ш.), приблизительно так, 
как устроева Германия, или ещё ближе и точнее, как указал бессмертный рус
ский писатель Данилевский в своей квиге. Вот ... к чему мы сшремимся, и в 
чё.м нам сочувсшвуеш весь сербский народ "50• 

В этом пассаже в концентрироваmюм виде выражено цивилизационное 
кредо Пашича - его убеждённость в грядущей победе "славянской культуры". 
Россия, как "предводитель" славянства, призвана, по его мнению, политически 
объединить его - он безусловно признаёт за Петербургом это "право". И это 
отнюдь не пустая ,,дань этикету", ве "реверанс" в сторону страны, к высокому 
представителю которой он, временно побеждёнвый, обращается за помощъю, 
как могло бы показаться51 • Нет. Согласие с ведущей ролью России в будущей 
орrанизации "победившего" славянства - это логическое завершение всей 
его "славянофильской" концепции. О серьёзности позиции Пашича (на
сколько ова была политически реальна - это уже другой вопрос) свиде
тельствует и то, что он "выговаривает" Сербии право занять "в этой бу~ 
дущей величавой картине" второе место, сразу же после России. Будучи 
бесусловвым "славянофилом" и русофилом, Пашич, как видим, ни ва ми
нуту не эабывает о своей собственной стране, и это весьма важный штрих 
к его портрету52 ••• 

49 ОР ИРЛИ. Ф. 572. Д.195. 

50 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л. 198-199.; АСАНУ. Бр. 11744. 

51 К идее "Вселавянскоrо союэа" Пашич обращался и до марта 1887 г. Так, в письме Михаилу 
Свилокосичу из Рущука (1885 г.) 011, в качестве одноrо из воэможиь~х решений проблемы сохране
ния "народнами Востока" своей национальной самобытносrи, упомивает о "славянском союэе во 
главе с Россей ... Это,-по его мнению,- быпа бы славянская федерация. Она может стать реалько
стью, когда славянсхие народы согпасятся на союз с Россей" (Paдemdl Андрија. Указ. Соч. Т. 2. с. 
915.) См. также nримечание 51. 

52 В одком из писем митрополиту Михаилу (май 1885 г.) Пашич так трактовал вопрос о соотношении 
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Подводя итог, подчеркнём ещё раз - русофильство Нпколы Пашича ор
ганично вписалось в ткань его обществеmюй философии, ,,достроив" её и при
дав ей цельность. Стремление к сохранению в Сербии социального статус кво 
и традиционных основ жизни сербского народа автоматически толкало его, 

через неприятие Запада, к поискам союза с Петербургом, как предводителем 
Востока и славянства, в целом, и противовесом Вене на Балканах, в частности. 

И ещё об одном, в связи с Россий. В письме И. А. Зиновьеву Пашич совсем 
не случайно упоминает Н. Я. Данилевского и его квигу (,,Россия и Европа"). 
Он находился под сильнейшим влиянием этого русского мыслителя. По словам 
Л. Перович, ,,сходство взг.лядов Пашича и Данилевского поразительно"52• И дей
ствительно, вся концепция Пашича опирается на идеи Данилевского, она бук
вально пронизана ими. 

По мнению русского учёноrо, единой общечеловеческой цивилизации 
в мире нет и бьrrь не может. Существуют лишь различные культурно-исто

рические типы цивилизаций - египетский, китайский, ассиро-вавилоно-фи
никийский, еврейский, греческий, римский и т.д. Основа цивилизации одного 
типа, по Данилевскому, не передаётся цивлизации другога типа. Наибольшее 
внимавие в своей книге автор уделил романо-германскому и славянскому ку

льтурно-историческим типам, причём последний, как он полаrал, только 
начинает оформляться. Так вот, особая славянская цивилизация, о которой 
постоянно говорит Пашич и в победе которой не сомневается - это и есть 
ни что иное, как "славянский культурно-исторический тип" Данилевского. 
Оригинальная черта этого типа состоит в следующем. Многие культурно
исторические типы имеют только онду основу (так, еврейская культура - ре
лигиозную основу, греческая - художественную, римская - политическую и 
т.д.). Романо-германский тип имеет двойную основу - политическую и куль
турную, которая носит научный и индустриальный характер. Славянский же 
тип, по словам Данилевского, .,будет первым полным четырёхосновным ку

льтурно-историческим типом"53• Он будет опираться на религиозную, куль
турную (научную, творческую (в искусстве), технологическую, индустриаль
ную), политическую и общественно-экономическую основы. 

Нетрудно заметить, что важнейшие институты славянской цивилизации 

Пашича - nравославная церковь, народное rосударство и община - точно соот
ветствуют религиозной, политической и обществеmю-экономической основам 
славянского культурно-исторического типа Данилевского. Правда, Пашич не 
называет ничего, что соответствовало бы культурной его основе. Но это отн
юдь не потому, что он не придавал ей значения. Просто назьmать пока было 
ещё нечего - наука, искусство, технология, индустрия находились тогда в Сербии 
в зародышевом состоянии. Но в том, что они разовьются ( естественно, .,в сла
вяно-сербском духе"), у него сомнений ве было. Он даже не скрывает, откуда 

каждое племя не может получить своё, что у одноrо из них отбирают его же и передают другому 
(речь идёт о притязаниях Болrарии на Македонию и часть Старой Сербии, и о поддержке, которую 
будто бы оказьшала Россия этим претензиям Софин. - А. Ш.)" (Санкт-Петербургский филиал 
Архива Российской Академии Наук. Ф. 35. Оп.1. Д. 1087. Л. 9.). 

52 Перовић Латинка. ,.Русија и Eвpoila" Н. Ј. Данилевскоf и щени оојеци у Србији II Република. 
Београд, 1994. Бр. 85 (1-15 фебруар). с. 9. 

53 ДаНИЈiевсЮ1й Н. Я. Россил и Eвpoiia. М., 1991. с. 508. 
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в зародышевом состоянии. Нов том, что они разовьются (естественно, ,,в сла
вяно-сербском духе"), у него сомнений не было. Он даже не скрывает, откуда 
придёт помощь. В письме секретарю Санкт-Петербургского Славянского Бла
готворительного Общества В. И. Аристову от 24 сентября 1891 г. Пашич, уже 
будучи премьер-министром Сербии, писал (по-русски, кстати): ,,Каждый русский 
воспитанник нам дорог ... Мы гоним врачей европейских и принимаем русских, 
мы офицеров посылаем в Россию, чтобы русское образование получили. Мы 
стараемся, чтобы русская культура глубже в нашу родину проникалась"55 ... 

В области политической Данилевский выдвинул идею Всеславянско
го Союуза во главе с Россией, который "есть единственная твёрдая nочва, 
на которой может вырасти самобытная славянская культура"56• Восточный 
вопрос, как он полагал, будет окончательно решён в результате борьбы 

между романо-германским и славянским миром (или между Западом и Во

стоком). Столицей Всеславянского Союза "должен быть Царьград"57• 
Совершенно очевидно, что Пашич полностью разделяет взгляды своего 

"учителя". В своём посланим И. А. Зиновьеву он, не скрьmая, даже использует 
его терминолоmю. Увлечение Пашича "Россией и Европой" было настолько 
сильным, что, находясь в 1888 г. в Бухаресте, он просит всё того же В. И. Ари
стова - своего ближайшего русского конфидента - прислать ему второе издание 
книm (вышедшее в том же году). Он также сообщает тому, что "переводил 
кое-что из Данилевского на сербский язык" с намерением опубликовать58• Но 
издателя, по всей видимости, найти так и не удалось, и следы перевода теряются 
в Румынии. 

Отношение Пашича к Данилевскому можно, как представляется, ра
сматривать как сnоеобразный индикатор его отношения к России вообще. 
Причём, Данилевский, судя по всему, был отнюдь не единственным рус
ским мыслителем, оказившим влияние на лидера сербских радикалов. 

Можно _предположить, что из современников его внимание привлекли 

идеи К. Н. Леонтъева, а из предшественников - А. С. Хомякова, но эта 
гипотеза ещ{: нуждается в дополнительном исследовании и подтвержде
нии59. 

55 АСАНУ.Лашићеве хартије. Бр.14615-1-24. 

56 Данилевский Н. Я. Указ. Соч. с. 397. 

57 Там же. с. 385. 

58 Государственный Архив Российской Федерации. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3634. Л. 5 (Н. Паишч в. и; 
Аристову. Бухарест, 12 мая 1888 г.). 

59 В своём сочинеюtи "О се~~ско-хорватском согласии" Пашич рассуждает, в частности, о "соборно
сти православной церкви . Как известно, понятие это разработал и ввёл в философию именно А. 
С. Хомяков (см. Лосский Н. О. Исi«орш1 pyccкQ/t ф11.11ософ1т. М., 1991. с. 51.). Он также лридавал 
величаийшее значение русской деревенской общине, миру с ero сходками. с его традиционал~111ой 
справедливостью в соответствии с обычаем, совестью и внутренней истиной. (Его nоследователь 
Ю. Ф. Самарин полагал, что социальная и общи1111ая жизнь древней Руси представляла собой 
вополощение принципа соборности). Кроме того, Хомяков у-mерждал что аристократический 
режим воинствующих народов чужд славянам, которые составляют земледельческую нацию. 

Славяне, по его мнению, всегда останутся демократами, отстаивающими идеалы rуманности. (Там 
же. с. 57.) ... Очевицно, что эти идеи перекликались с настроениями Пашича. 
Что же _касается К. Н. Леонтьева, то доподлинно известно, •по он, буцучи в эмнrрации, читал его 
главныи труд - ,,Внэантнзм и Славянство", созданный в 1875 г. Срав1tителъный анализ взrлядов 
Пашича и идей Леонтъсва ещё впереди, но уже сейчас осмешrмся прецnоложитъ, что мимо пытли-
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*** 
И последний вопрос, который следует затронуть в рамках данной темы. 

Это вопрос о том, как оценивал Никола Пашич роль интеллигенции в сербском 
обществе, а также, как он трактовал взаимоотношения радикальной партии и 
сербского народа в целом. 

Уже упоминалось, что Пашич воспринимал сербское общество чисто по
литически · как единый социальный и национальный организм. В своих пу
бличных выступлениях он часто пел дифирамбы "гуню и опанку", которые 
"саздали эту страну и вообще всё то, что мы сейчас имеем"59• Вместе с тем, в 
письмах и статьях он упоминал и об интеллиге1Щии, которая "призвана вести 
народ по пути прогресса''бО, 

Всю немногочисленную сербскую интеллигенцию Пашич разделял на два 
лагеря. Один лагерь составляла та её часть, которая бьша связана с государ
ственной службой (т.е., бюрократический аппарат) - слой, по определению 
Пашича, ,,имеющий свои, отличные от народных, интересы"61 • Ко второму же 
он относил всех тех, кто эти народные интересы отстаивал, считая таковыми 

в первую очередь руmnодителей радикальной партии. Лидерам напредняков и 
либералов он "отказывал" в праве выражать интересы сербского народа, так 
как они, по е1:_о мнению, погрязли в "западничестве" (Ристич и его партия, прав
да, в менъшеи степею1~2). 

Важно заметить, что к самостоятельным способностям ,,гуня и опанка", 
весмотря на все публичные дифирамбы и восхваления, Па1IП1ч относился весьма 
скептически. ,,l{азалось, - писал Милан Протич-Старший, - что он имал весьма 
невысоmе мнение о народе (о массах)''63, И действительно, ещё в 1875 г. наш 
герой в письме Еврему Марковичу подчёркивал: ,,Народу надо служить честно 
и без колебаний, ибо сам по себе наш народ не в состоянии выбраться из ту-

"64 д 1 пика . вадцать лет спустя,в 894 г., он же писал из Петербурга (где находился 
тоrда на дужности послаIШика Сербского королевства в России) премьер-ми
нистру Джордже Си~чу: ,,Сербский народ способен проявляrь чудеса герозима, 
но в то же время он вередко показъmает непонятное равнодушие к своей на

циональной и государС'IЋеIШой жизни ... Он слишком неумерен в своих требо
ваниях к собствеIШому государству ... Сербский народ обладает чрезмерным де
мократическим духом, но эту его особенность невозможно исправить за корот
кое время"М. Вывод из подобных рассуждений возможен только один - народу 

ев Консrантин. В11заншиа.м и Слt~мнсшво II Избранное. М., 1993. с. 42.). Кроме того, заметим, что 
Леонтьев решительно выступил в защиту идей Н. Я. Данилевсхоrо в полемкхе с Владимиром 
Соловьёвым. · 

59 Нкхола П. Пашкћ (10.12.1926-10.12.1936). с. 110. 

60 Там же. с. 97. 

61 Тамже.с.110. 

62 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 437. Л. 197 об.; АСАНУ. Бр. 11744. 

63 Протић Милан. Паш11h II ПрошllА йре 1914. Ск1ще л1~кова II Историјски Гnасних.1971. Бр. 1. с. 90. 

64 АС Заосrавштина Радослава Перовића. 

65 АСАНУ. Бр. 11828. 
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требуется поводырь. В качестве такового Пашич видел единственно радикалъ
ную партию. Он бъщ убеждён, что именно она олицетворяет собой, материа
лизует в себе все жизневные интересы сербского народа (что подтверждается 
всем его эпистолярным наследием периода эмиграции). Убеждённостъ эту раз
деляли с вим и его коллеги из руководства партии. Отсюда проистекала их 
,,претензия на монопольную защиту этих интресов, а значити на вечную вла

сть"б7. 

Претендуя на неё, радикалы с Пашичем во главе чётко осознавали свою 
главную ,,историческую" миссию - защишать свой народ от влияния и проник
новения "Запада". И, должно отметить, охранительный и консерва"IЋвный па
фос их социальной доктрины весьма органичко перекликался с настроениями, 
господствовавшими в среде патриархального сербского крестьянства, которое 

(вольно или не волъно) отверг.ло напредняцкую идею блиц-европеизации. Крес
тьяне, по словам Э. де Лавелэ, ,,желали управляться самими собой на лове их 
старинной общины и как можно меньше платить налогов", а также ,,не соз
даватъ весъма многочисленного класса чиновников, живущего · за его счёт"б8. 
Не за то ли в 80-е ·годы XIX в. выступали и радикалы? В своей речи на съезде 
радикалъной партии в Крагуевце в июле 1882 г. Пашич заявил: ,,Радикальная 
оппозиция (в Народной скупщине -А Ш.) ... требовала, чтобы народ сам управ
лял делами в своей общине, чтобы он был единственным хозяином в ней, и 
чтобы он отдавал государству лишъ столъко, сколько это действителъно нео
бходимо. (Крики: ,,Оченъ харашо!", ,,Так!", ,,Да ЗдРавствует Пашич!")''69, Что 
могла противопоставить этому · ,,блоку'' радикалов и народа напредняцкая пар
'IЋЯ} Вопрос риторический. Её "разбила стихия радикальной партии, опирав
шеи~ на массу, чъи патриархалъные порывы она выражала и укрепляла"10. Сер

бскии народ, таким образом, принял амбициозную претензию радикалов и, пов
торим Пашича, действителъно "стал на нашу сторону" ... 

*** 

И несколько слов в заключении. 
Первое. Приведённый вьiше материал ясно свидетлъствует о том, что в 

своих общественных воззрениях Никола Пашич оказался человеком крайне по
следовательным. Период эмиграции не внёс в них ничего принципиалъно но

вога, он лишь придал им логически завершённую форму. 
Второе. Именно взгляды Пашича на сербское общество, носившие охра

нительно-эгалитарный характер, лежали n основе всех осталъных его идей (,,на-

66 АСАНУ. Бр. 11828. 

67 Перовић Латинка . .,Русија 11 Евройа" Н. Ј. Дrжи.левско'i и нјени одј,щи у Србији // Република. 
Београд, 1994. Бр. 85 (1-15 фебруар). с. 9-1. 

68 Лавелэ це Эмиль. Указ. Соч. Ч. 2. с. 1. 

69 НиколаП. Пашић (10.12.1926-10.12.1936). с.117. 

70 Перовиh Лати~ка. Полишичка_ елиШ:! 11 модерниза1411ја У йрвој де11енији неаависносши срйске 
државе II Србща у модер111,аа11щск11М 1tро11еси.ма ХХ века. Београд, 1994. с. 241. 
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ционалъное сплетены в идеологии Пашича в один тугой узел, что прида~ ей 
редкую цельность. 

Третье. Пашич не был оригинальным мыслителем. Социалъная грань его 
идеологии после 1878 г. в целом развивалась в русле либерально-народнической 
традиции, пафос которой (применительно к России) можно выразитъ словами 
Н. К. Михайловского: ,,Рабочий вопрос в Европе естъ вопрос революционный, 
ибо там он требует nередачи условий труда в руки работника, экспроприации 
теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консерватив
ный, ибо тут требуется толъко сохранение. условий труда в руках работника, 
гарантия ньшешним собственникам их собственности'..,0• Сгремление же гаран
"IЋровать "нынешним собственникам их собственностъ" в Сербии, находившейся 
в условиях "враждебного окружения", толкало Пашича к "славянофилъству" и 
Данилевскому. Однако, по точной оценке Милана Протича-Младшего, ,,не бу
дучи мыслителем и воспршmмая чужие идеи, он обладал одним исключитель
ным свойством - умением приспосабливать мысли других и делать их своими''71• 

Резиме: 

Andrej Semjakin 

Nikola Pasif i srpsko drustvo. Pogled iz emigracije (1883-1889) 

У раду се анализирају пог.леди Николе Пашића о срспком друштву, са по
себним разматранјем нјегових текстова из времена емиграције (1883-1889). Већ 
на самом почетку се истиче да је Пашић био више практичар у полицити него 

теоретичар друштва. С таквим нјеговим определјенјем уско су повезана и пје
гава ретка теоријска разматранја проблематике српског друштва. У основи 
Пашићевих погледа на друштво у Србији налази се нјегова определјеност за 
специфичан развој Србије и српског друштва, током кога би се очувале тради
ционалне друштвене форме које су се током 19. века, након ослобођенја од 
Турака, учврстиле у Србији. Управо очуванје тих (специфичних) друштвених 
форми Пашић види као најпожелјнији правац будућег развоја Србије. Залаганје 
за очуванје, и далјег развоја, особених друштвених форми - довело је Пашића 
у одређену антикапиталистичку и ан"IЋзападну позицију. Такви Пашићеви ста
вови били су потпуно различи"IЋ од ставова тада владајућих напреднјака и Крал
ја Милана. То је био један од узрока велике политичке борбе која се водила 
између Пашића (радикала) и Кралја Милана и напреднјака. 

У основи, Пашићеви погледи на друштво били су формирани много пре 
1883. године, у емиграцији они су добили само своје логично заокруженје. На 
обилју грађе из Московских, Петроградских и Београдских архива и из обја
влј ених збирки докумената, реконструише се Пашићево виђенје спрског 

70 М11хайловскийН. К. Полное собрание сочинепий. СПб., 1906. Т.1. Столбец 719. 

71 Протић МlfЛан. Рад11кали у Срб11ји. Идеје и йoкpeiii.. 1881-1903. Београд, 1990. с. 155. 
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влјених збирки докумената, реконструише се Пашићево виђенје спрског 
друштва. Посебно су занимлјиви нјегови ставови формулисани у писмима ра
зличитим руским политичким делатницима с којима је контактирао у годинама 
емиграције. Тако у писму И. А Зиновјеву, директору Азијског департмана МИД 
Русије, од 21.3.1887. године, Пашић пише, нпр. следеће: ,,Тhавно стремлјенје 
наше политичке борбе огледа се у томе да се очувају добре и српском духу 

одговарајуће институције и да се спречи увођенје нових западних (сиц! друштве
них) институција, које би могле срушити самобитност живота нашег народа и 
унети смуrнју у народни развитак и живот ... " 

Погледи Пашића на српско др.уштво и нјегов развој имали су доста прак
ти'-m:их последица на нјегова политичка определјенја и политичку делатност. 
Та веза може се пратити још из времена нјегове емиграције. 

Материјал који је наведен у овом тексту јасно сведочи о неколико ствари: 
Прво. У друштвене погледе Николе Пашића период емиграције није унео 

ништа принципијелно ново. Тим погледима он је дао само лоmчно завршену 
форму. 

Друго. Управо су погледи Пашића на српско друштво (који су имали 
заштитнички и егалитаран карактер) лежали у основи свих других нјегових иде·
ја - ,,Народна држава", савез са Русијом итд. Социјално, политичко и национал
но, сплетени су код Пашића у једну нит, што представлја редак квалитет. 

. Треће. Пашић није био оригиналан мислилац. Социјална страна нјегове 
идеологије после 1878. године у целини се развијала у оквиру либерално-на
роднјачких традиција. Док је стремлјенје да се пређашнјим власницима обезбеди 
нјихово власништво, гурало Пашића ка славјанофилству и Данилевском. 

Миле Бјелајац UDC 347.62-057.36(497.1)" 1881/1941" 

Женидбе официра српске . . 

и Југословенске 

војске 1881-1941. 
-Планирано стварање елите-

Айсшракш: У средишшу йажње аушора је социјално йорекло офи
цирских суйру'iа, као и месшо (zрад, село, иносшрансшво) одакле је 
млада йошицала, односно колико се, йреко инсшишуције женидбе, 
официрски сшалеж учвршhивао као елиша у 'iраЬанск.ом друшшву 
оноi времена. ОбраЬена су 10.233 одобрења эа женидбу у раздобљу 
1881-1941, ше закони и уредбе којима од 1872. ша обласш у живошу 
официра ре'iулисана. Уйоредн.о је изложена ирак.са у Пруској, Ау
сшроу'iарској, Француској и Русији до 1914. 'iодине. 

Увод 

Официрски кор у Кнежевини, а потом у Краљевинй Србијit, био је мали 
бројем, али по свом образовању, друштвеном положају, угледу у друштву, пред~ 
сrављао је ,елиту. Важност официра није произлазила само из чињенице што 
су многи виши официри - генерали били уједно и највиши државни службеници 
(намесници, председници влада, министри, дипломате и др), већ и улоге коју су 
имали у модернизацији српског друштва онога времена. Школованих официра 
у земљи и у иностранству до 1880. било је свега 187, а потом, до 1912. године 
још 1.697 уписаних.1 Од школованих до 1880. године, њих 56 (или 30%) било је 
дошколовано у иносrрансrву.2 Стајали су уз бок најтањем слоју високошколо
ваних из Београда, Шапца, Смедерева, Ниша или Крагујевца.3 Природно је ин
тересовање историчара да се упита какве друштвене везе успосrавља та нова 

1 

Сйоменица седамдесешйешо200ишњице Војне Академије, 1850-1925, Беоzрад, 1925; МШ~ Milicevi~, 
Vitalni cinioci razvoja srpske vojske tokom XIX veka, VIG 1-2/1993. 

2 Капетан Јово Дамјановић, ПрШ1оz да сшашисшику Војне Академије, Ратник, 1880, стр.86-95; У исто 
време поред школованих официра било је још506 офШЏ1рабез школе (Исто); До 1914 оии су постепе110 
11естајали И3 службе, а законске одредбе су дозвољавале промовисање најистакнутијих подофицира У 
чин официра (1mр.генерал и МЮ!Исrар војt!И Илија Гојковић био је из реда тих тзв. официра из трупе). 

3 Историја српског народа, књ.VI-2, СКЗ, Београд, 1983, стр.462-549; Ljubinka Trgovl!evif, Obrawvanje 
kao cini/ac modernizacije Srblje и XIX veku, u: Srbija и moderni1JJCijskim procesima ХХ veka, Beograd, 1994, 
str.217-231: 
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категорија модерног српског друштва, па и институтом женидбе. Да ли се 
школоваIШ српски официри уз помоћ женидбе пењу на друштвеној лествици и 
угврђују свој положај у вишим слојевима грађанског друштва, потврђујући свој 
престиж? Како је на та кретања утицао војни и државни врх? Да ли је Србија 
ишла мимо Европе тога времена? Да ли се пракса у Краљевини Југославији 
разликовала од оне из мале Србије? 

Правно нормирање женидбе официра у Србији у XIX и ХХ веку 

Према нашим сазнањима, са стварањем модерне српске војске шездесетих 
година XIX века, а под директним угицајем француског пуковника Иполита 
Мон~ена (Нipolit Mondain), тадашњег министра војног у Србији (1861-1865), први 
пуг Је та проблематика законски била регулисана. Тиме су се држава и војска 
непосредно умешале, са становишта "вишег интереса,,, у домен приватности 
или о?ичаја оног времена.4 Србија је тако стала уз бок оним европским дРЖава
ма коЈе су то питање регулисале још у XVIII веку или првој половини XIX века, 
а потом га прилагођавале времену и условима.s 

Седам година после одласка Мондена, Народна скупштина је донела нови 
закон о женидби официра и војника 1872. године. Њиме је још једном озвани
чено право државе да преко министра војног, одобрава или не одобрава же
нидбе, односно прописаним ограничењима усмерава одлуке официра у пожељ
ном правцу. Тај закон је забранио женидбу младим официрима, потпоручницима 
и ~оруч~цима, како би се они што више посветили сталешком дружељубљу и 
во~ничкоЈ служби. Међутим, онај важнији мотив којим се водио законодавац про
ве1ава кроз оне чланове Закона (Чл.5-11) где се предвиђају изузеци. Изузетак 
су били они млади официри чије материјално стање вије браком моmо бити 
угрожено. На_ пример, за потпоручника· се сматрало да је пристојно обезбеђен 
ак? поред своЈе плате од свог прихода или женининог може годишње да стекне 
НаЈмање 100 дуката, а поручник 60. Закон је предвидео све облике гаранција 
(депоновање вредносних папира, забрану отуђивања непокретности и сл). За 
прекршиоце тих о~редаба била је предвиђена казна удаљења из државне службе. 
~акле, ~фицвр НИЈе смео постати сиромашка у средини у којој је живео и радио. 
Морао Је бити уmед~н члан друштва и по свом материјалном положају и по 
,,доказаним" кавалитетима особе коју је узимао за жену.б 

Закон из 1872. био је на снази 26 година, када је замењен новим, који су 
накнадно, 1899. године законодавци _пропратили "Правилима ... ,, за његово 

4 Закон о војничкој дисц1П1ЛИни од 3. новембра 1862. године, Ф.Но 4.061, & 64-68; Закон O женидби ~ицира од 24. фебруара 1864 В Но 430 и Сов. Но 317. Тексг "Закона о женидби" није: проиађс:li и 
обЈав~еи У Збирци закона и прописа Књажевине Србије:; О делаmосит И. Мондена и француском 
ут~аЈу види: Ж.Ђорђ:виh, Сfйска нароона војска 1~61~1864, Београд, 1984; Д.Вухсановић-Аниh, 
Сшварање мооерпе ср11с_ке воЈске, Београд, 1993; M.BJelaJac, lnfluence francaise sur l 'Anпie yougoslave 
entre dew; guerres 11Юndiales, Revue Historique des A~s, No 411994, str.45-55. 

5 Аустријска царица Марија Терезија је 1750. године,царскнмдекретом регулисала питање женидаба 
активних и пенз!fо11исаних офИЦ)lра, види: Istvan Deak, Beyond Nationalism. А Sociul and Polilical Нistory 
of HaЬzburg Ojficer C01p.t, 1848-1918, New Yorlc and Oxford, Oxfoпl Univc:rsity Press 1990 str 139· О 
женидби оф~цира у Русији, Службени војни лист, 1898, Неслужбени део, стр. 987-996 (Н~ ов~ј те~ст 
љубазно ми Је скренуо пажњу историчар Mlfnиh Милићевић) 

6 Закон о женидби официра и војника од 20. октобра 1872. 
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извршење.7 Из оба правна акта може се непобитно извући закључак д~ су се 
још више и саобразно новим новчаним и привредним приликама у Србији, нас
тојали учврстити углед и социјални статус официрског кора. Поручници, ка
петани и капетани И класе који су по том закону имали право подношења молби 

за одобрење женидбе, морали су прибавити доказе да немају дугова на плати, 
да могу, поред плате, обезбедити годишње приходе од 2.000 динара (за поруч
ника), 1.500 (за капетана) или 1.000 (за капетана I класе), о~носно 800-600 динара 
ако је изабраница била кћер официра. Ред величине најбоље ће се разумети 
ако изложимо тадашњи износ годишње плате: 

1886·1897 1898 
ППОDVЧНИК 1.516 1.800 
пооvћник 1.920 2.200 
капетан 2.274 2.600 
капетан 1 2.779 3.150 
мaion 4.042 4.500 
ппvковник 5.052 5.500 
пvковник 7.073 7.200 
rенеоал 10.104 10.104 

Претпостављени су били дужни да пре спровођења рапорта министру про
вере наводе о "стварности прихода,,, дакле да ли је извршена ваљана процена 
посебно прихода од заложених имања. Као доносилац прихода, поред имања 
узиман је у обзир депоновани капитал официра или невесте, хартИЈе од вред
ности или друге непокретности. Приход се прорачунавао на основу сталне вред

ности главнице или имања која се није смела крњити. Закон је био предвид~о 
узимање два имућна правна лица за процениоце. ,Лроцениоци на п~~оцени и~ају 

да изјаве да за приход који су напши да процењено_имање доноси, Јам~е СВОЈИМ 
имањем, ако би исти колико престао тећи. ПолиЦИЈска власт, потвр9уЈуhИ_ nро
цену, има да изјави: да процениоце познаје као имућне људе и да да мишљење 
о вредности процењеног имања и прихода.,, Сва имања, непоКI'<:тности или хар

тије од вредности нису се могли отуђивати све док оф~щир ниЈе стигао д? ма
јорског чина. Плата мајора, сматрало се, већ обезбеђује довољну материјалну 
сигурност и положај, тако да је мајор био ослобођен обавезе полагања новчане 
(материјалне) кауције, али је и за њега важио закон у смислу провере подоб-
ности карактера супруге "да уђе у официрско друштво,,. 8 •• 

Начин провере подобности и карактера будуће младе б~о Је такође тим 
законом прецизније регулисан него у претходном. Након џrro Је официр удово
љио општим захтевима закона (чин, године службе), тражио Је претходно одо
брење "у начелу,,, а потом коначно за одреlјеву особу. Његов претпостављени 
старешина имао је обавезу да при спровођењу рапорта да оцену карактера 

7 Закон о женидби официра, подофицира и редова, 3. августа 1898 (Службени војни дист-СВЛ, 1898 
стр. 782-786); Правила за извршење захона о женидби официра, подофицира и редова. 4. марта 1899 
(СВЛ 1899, стр. 315-316.) 

8 Из упоређивања података из IIЈ)етходнс: табеле види се да је плата мајора била двоструко већа од 
плате поручника. Поред ос11овне плате официри без разлике чина добијали су 240 ди11 за момка я 
240 дин за коња годишње (бројчане поЈСазатеље добио сам љубазношћу колеге М. Милићевића). 
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изабране особе и оцену породице из које особа _потиче. у случају да није могао 
остварити лични увид, доказе о карактеру, владању и сл, имао је прибавити 

општински суд уз потврду полицијских власти оног места где је особа стално 
настањена. По~е разматрања молби, министар је своја решења обнародовао 
у Службеном ВОЈНОМ листу, у рубрици "Лични односи,,.9 

У новом закону о женидби, који је донет 1901. године, та друштвена подоб
ност будуће официрске супруге допуњена је новим условом • породичним веза
ма. Дакле, поред владања и карактера, солидности породице, .требало је оценити 
и "породи~ше везе,,. 

Материјални моменат је тако.ђе остао на снази, с тим да је уведена обавеза 
животног осигурања официра код "кога осигуравајућег друштва у Србији на 
суму ~д 10.000 динара,,. То осигурање у корист жене и деце могло је бити заме
њено _Једнаком сумом датом на приплод управи фондова у готовм новцу или 
ха~тиЈама од вредности. Одредба је важила за официре чина поручника, а били 
су Је ослобођени капетани и виши официри. Поменута средства су, према на
мерама законодавца, имала заштити удовицу и децу ненадане беде у случају 

смрти официра, односно сачувати њихово достојанство и положај за више го
дина. Посебно за мла.lј_е официре, који по годинама службе не би својој породици 
~текли право на пензиЈу. Уплата те полице, која је доносила 10.000 динара, имала 
Је приликом ступања у брак пасти ца терет младе, њених родитеља, сродника 
или других ~ица. Полица осигурања чувала се у каси Министарства војног десет 
година и НИЈе се могла отуђити.10 

Закон из 1901. био је последњи нормативни акт у српској војсци по коме 
су регулисане женидбе официра до 1914. године. Његова важност биће протег
нута у новој Краљевини СХС од 1918. до 1923. године. 

Већ смо претходно поменули да пракса ,,мешања државе у приватни живот 
официра" у Србији није ишла мимо тадашњих европских токова. Мотиви су 
делом били исти, а делом условљени посебностима сваке државе. 

У Пруској до 1852. године нижи официри до чина капетана нису имали 
пр_аво на женидбу, а од те године уведена је пракса кауције (додатног прихода), 
КОЈа се 1886. подигла до нивоа 2.500 марака годишње за потпоручника и 1.500 
за кап<:тана. Када је ~уски, односно немачки, официр испунио све услове, под
носио Је молбу КОЈУ Је у коначном одобравао цар (на предлог министра). 

У Француској ~е женидба официра била такође законски регулисана, а у 
коначном, жен~щбу Је одобравао министар војни. Кауција је за све официре и 
чиновнике краЈем века износила, прерачунато, 1.200 динара годишње.11 

9 Од установљавања Службеног војног листа 1881. године, па до 1941. године постојала је рубрика 
"Лични односи.,, У којој су објављивана, поред осталих, решења о коначно одобреним женидбама 
Решења су садржавала чин и ро!\ у коме је оф~цир служио, његово име, ~едње слово и презиме: 
име младе са назнаком да ли Је реч о девоЈци, удовици или разведеliоЈ госпођи:, подацима 0 
претходном мужу (име, презиме, врста запослења-струке и место становања), односно име и 
презиме оца (старатеља), његово занимање и стручна спрема, као и место боравка. За жене које 
су _се само':1"ално издржавале навођена је стручност и служба, те место службе. у том периоду 
ОбЈављено Је 10.233 решење. За време трајања ратова решења нису доношена. 

10 Према Закону о женидби официра, подофицира, каплара и редова од 24. децембра 1901. године 
(СВЛ, 1901, стр.1179-1184), право на женидбу стицали су официри најмање чина поручника са 
укупно пет година службе. Изузетак су били судски и санитетски официри, који су могли да се жене 
чим се произведу у чин. · 
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У Аустрији, а потом у Аустроугарској, официри су тешко долазили до пра
ва на женидбу поред бројних, рестриктивних законских ограничења, почевши 

од 1750. године. Већ тада је право одобравања женидбе имао "власник" пука, 
командант пука или скупштина официра пука. Била је предвиlјена и кауција за 
осигурање удовице официра (10 година за поручника, а пет за капетана). Одре
дбе о кауцији 1777. биле су протегнуте на све официре, како би у времену које 
вије познавало социјално осигурање, све удовице биле збринуте. Прописима из 
1812. кауција је утврђена, у просеку, у двоструком износу годишње плате. Кау
ција је повећана 1861, посебно за трупне официре, који су лакше могли бити. 
изложени смрти. Изузетак су били официри граничари (углавном српски и хр
ватски). Плаћали су далеко мање и, за разлику од праксе у армији која је доз
вољавала да буде ожењено свега 16% официра из сваког пука, они су имали 
право на 50%. Поновно повећање кауције уведено је ~887. године, али је доз
вољено повећање квоте ожењених у пуку на 25% и 50% у штабовима. Коначно, 
1907. године, дозвољена је квота од 50% ожењених у пуку, али уз драстично 
повећање кауције која је за потпоручника износила 60.000 круна или ЗО пута 
већи износ од његове годишње, основне плате, односно ЗО.ООО или пет пута вше 
за капетана. Официри изнад чина мајора били су ослобођени плаћања кауције. 
Мада је XIX век за Монархију био време ратова и криза, последица тако рес
триктивних одредаба исказивала се у веома високом постотку неожењених офи
цира, односно одлагању женидбе официра за старост. Млади официри, како за
пажа историчар Иштван Деак, стално су били у безнадној јурњави за "пар

тијама" из богатих породица и довољно ,,лудих" да своју богату ћерку удају за 
официра номада, најчешће странца, средњег имовног стања и са великим: изгле
дима на прерану смрт.12 Прак.са (према српском закону) са којом he се срести 
у Краљевини Југославији биће за бивше официре к. у к. право олакшање. 

У Русији је у XIX веку женидба такође била регулисана законом. До 1898. 
године, одобравање женидбе било је у рукама команданата пукова и уз малу 

кауцију или материјално обезбеlјење у имању, сваки официр, без обзира на чин, 
са 28 година је стицао право на женидбу. Олако давање одобрења за женидбу 
створило је за руске (ратујуће) прилике, велики број официрских удовица и си

рочади, ,,велики број сиротне интелигенције,,, што је држави стварало мате
ријалне и друге проблеме. Те године је министар, након разматрања проблема, 
дозволио да се питање законске регулативе о женидбама почне претресати из 
различитих углова у листовима ,,Ратни инвалид" и "Војни збор,,. Прикупљени 
резултати анкете сугерисали су да одлуку о одобрењу треба попети на корпусни 
ниво, одвојен од међусобних официрских односа, кауцију везати уз чин, али не 
следити драстичне узоре из других европских држава, јер се ,,не подударају ни 
са нашом културом, ни са нашим појмом о фамилији, ни нашим руским жи
вотом,,.13 Сматрало се да је нецелисходно осудити руског официра да до своје 
35. године живота живи неуредним животом, · ослоњеним на проституцију и сл. 

11 СВЛ, 1898, 990-991; У време припреме овог· чланка нисмо били у прилици да консултујемо рад 
William Seпnan, La vie professiotielle des ojjiciers francais аи тШеи du XlXe siecle, Paris, 1994, који 
предсrавља трећи том његових истраживања о животу официра у Француској 19. века. 

12 I.Deak, н.д.140-141. 

13 О женидби официра у Русији, СВЛ 1898, crp 992. 
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Професори Велике школе и 2 (0,3%) 3 (0,2%) 
Yi 

4 06% 12 101% 
15 22% 30 253% 
13 19% 16 135% 

а свештена 33 50 422% 
8 9 076% 
4 06% 9 076% 

25 13 109% 

Официри у Србији били су, с једне стране, законом обавезани да траже 
себи супругу достојну официрског кора, а, с друге стране, као угледни припад
ници·друштва, примани су у родбинске везе са најотменијим тадашњим поро

дицама. Постајали су зетови председника влада, министара, дипломата, држав
них саветника, индустријалаца, рентијера, директора банака и осигуравајућих 
друштава, генерала и високих официра, судија цајвишег ранга, адвоката, лекара, 
професора универзитета и гимназија. Учешће кћери из таквих породица чини 
25,03% (1881-1899) односно 30,38% (од 1900-1914). Обим рада не дозвољава да 
се и поименичво наведу примери са познатим именима из јавног живота.18 

Не може промаћи пажњи да су кћери из трговачких кућа чиниле изузетно 
висок постотак, 43,45% (1881-1899), односно 35,69% (1900-1914). У време када 
сеоско становнишгво чини од 89,76% (1874) до 86,78% (1910), свега четири офи
цира (војна чиновника) узела су за своје супруге кћери сељака.19 

18 Потпуковнику (потоњем генералу) Кости Миловановићу.Коки (1847•1905), одобрена је женидба 
1884. госпођицом Елизом, кћерком Виљема Маузера, фабриканта пушака из Оберндорфа. Према 
Миловановиhевим преправкама 1880. ова фабрика је производила пушке за српску војску. Мало 
по удаји своје сестре за Миловановића, браћа Мauser преко стоваришrа Сретена Величковића из 
Београда шире слободну продају пушака, карабина и револвера у Србији, дајући официрима 
погодоности куповине иа 12-месечну оmлату ( СВЛ,1884, стр.1638); Два потоња генерала Владимир 
Кондић и санитетски др Александар С. Марковић оженили су кћери Adolfa Waltera власника 
хемијске фабрике из Беча. 

19 Момчило Исиh, Сељашшво у Србији 1918-1925, Београд, 1995, стр.9 (према: F. Kuster, Glavni 
de mografski podш:i Kraljevi111! Srbije, Beograd, 1928) 
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Ако групишемо изложене податке према друштвеним секторима, можемо 

приметити извесна померања, која би одговарала укупном економском развоју 
друштва: 

Пелатност и извоо поихоnа 1881-1899 1900-1914 
Поиnоеnа 46,87% 5353% 
Самосталне делатности ( адвокати, лекари, 2,34% 6,33% 
ветеоинаои) 

Пожавна слvжба (плате пензије) 41.65% 3407% 
Пvховна лица (свештена) 4.86% 422% 
Остало 4.28% 185% 

Српски официр најчеће своју супругу упознаје у вароши, а pel)e на селу.20 
Предњачи град Београд у читавом раздобљу 1881-1914. године и територија Ср
бије у односу на иностранство. 

· У време од 1881. до 1899. године, у изворима је наведено место порекла 
младе и њене породице за 607 одобрених женидаба, од тога са територија Србије 
560, распореl)ено на 59 места. В.ећина је (455 или 81,25%) из 18 градова: 

Гоаnови опобоене жениnбе Гоапови одобрене женипбе 

Београд 144 Крvшевац 17 
Коагviевап 56 Гооњи Милановап 15 
Ниш 34 Поокvпље 14 
Ваљево 28 Зајечар 14 
Пожега 20 Јагопина 13 
Алексинап 20 Ужи:пе 12 
Смедерево 18 Ћvпоиiа 11 
Неготин 18 Воање 10 
Књажевап 18 Шабац 10 

Евидентирано је 17 места из којих су од 2 до 9 удавача, односно 24 места 
са по једном. У првој групи су Чачак (9), Краљево (9), Пожега (7), Параћин 
(6), Пирот (4), Свилајнац (4), Велико Градиште (3), Аранl)еловац (2), Лесковац 
(2), а у другој групи су Лозница, Ново Градиште, Лапово, те још неколико варо
шица и 18 села. 

У раздобљу од 1881. до 1899. године одобрено је 47 или 7,74% женидаба 
са девојкама или женама из иностранства. Највише их је било из Аустроугарске 
(47), потом Немачке (5), Русије (2), Румуније (2) и Турске (1). Већина младенки 
је српског или словенског порекла, посебно из Аустроугарске, а од градова пред
њаче Нови Сад (7) и Панчево (5). Од светских метропола осим Беча и Пет
рограда, ту су Штутгарт (2), Минхен, Оберндорф и Диселдорф. 

Према исказаном месту порекла жена за раздобље 1900-1914. (1.022), 
90,7% (927) је са територија Краљевине Србије, а 9,3% из иностранства. У Ср-

20 Поред 4 тежака и 14 велепоседника, на селу је становао највећи број кћери духовних ( свештених) 
лица, а и један број трговачких, занатлијских, механџиј ских или кафеџијских ћери. 
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бији смо за исто време регистровали 89 градова и села. Од 927 женидаба за 
које је исказано место, 804 (86,73%) су одобрене у свега 20 градова: 

IЉапови опобоено жениnаба Гn~пови опобоено женипаба 

Беогоап 263 Књажевап 27 

Ниш 71 Шабаu 23 

Коагviевап 60 Пиоот 21 

Заiечаn 44 Паnаћин 17 

Ваљево 40 Пожега 14 

Пожаnевац 40 Алексинап 13 

Вnање 35 Смеnеоево 12 

Неготин 34 Чачак 11 

Кnvшевац зо Ћvпоиiа 11 

Ужипе 28 Јагопина 10 

У групи од 18 месrа у којима је одобрено од 2 до 9 женидаба налазе се Горњи 
Милановац (8), Велико Градиште (8), Паланка (7), Аранђеловац (6), Прокупље (5) 
Краљево (4) Обреновац (4), Лесковац (4), Кладово (3) и осталих девет са по две. 

У групи од 51 места из којих је одобрена по једна женидба, налази се и 
неколико варошица (Бела Црква, Д.Милановац, Голубац, Крупањ, Младеновац, 

Куршумлија, Лом Паланка) и два града после 1912. године Скопље и Призрен. 
Остало су села широм Србије (42). 

Када је о иностранству реч, у то време, је највише одобрених женидаба 
из Аустроугарске (62), Русије (8), Немачке (1), Швајцарске (1) и Турске (1). Срп
ски официри су се најчешће женили Српкињама из Срема, Бачке и Баната, али 
и из Босне, Хрватске. Од метропола ту су Беч (6), Петроград (4), Москва (2), 
Праг (1), Цирих (1), Штутгарт (1). Из Загреба, Љубљане, Сарајева, Темишвара 
такође су се бирале супруге. 

Закоuск.о регулисање женидбе официра у Краљевини Југославији 

· После уједињења 1918. године већина војних закона Краљевине Србије 
остала је на снази до доношења нових. Тако је и закон о женидби официра из 
1901. године био примењиван у потпуном обиму све до 19. новембра 1923. го
дине, када је та проблематика регулисана Уредбом.21 

Нова регулатива донела је неколико важних новина како о инстанци која 
одобрава женидбе тако и о годинама с којима официр стиче право на жеющбу 
и, посебно, о материјалном моменту. 

Министар војске и морнарице одобравао је женидбе за све генерале и ад
мирале, као и за оне официре ван састава армијских области. Команданти ар
мијских области одобравали су женидбе својим потчињенима, а начелник Оде-

21 Уредба о женидби_оф1щира, поцофицира, морнаричких вођа, морнара I класе, каплара, морнара П 
класе и редова, ВОЈНИХ чиновника и чиновника rра!)анскоr реда на служби у Војсци и Морнарици, 
Ђ.Бр. 50866, од 19. новембра 1923 (СВЛ, 1923, стр.2230-2234); За Жандармерију је била донесена 
посебна уредба 8. фебруара 1931. године (СВЛ, 1931, стр.292-294) 

Миле Бјелајац, Женидбе официра срйске и југословенске 29 

љења за Морнарицу Министарства војске и морнарице одобравао је женидбе 
морнаричким официрима. 

У односу на закон из 1901. године, смањено је потребно време проведено 
у служби (5 година) за начелно одобрење женидбе, на четири године, дакле 
време када је официр стицао чин поручника. То је за неке младиће значило да 
то право могу стећи и са 23 године. Изузетак су представљали официри струка 
са завршеним факултетом, који су могли одмах да се жене и ваздухопловни 
официри~пилоти који су морали да сачекају тридесету годину живота. Пилоти 
су свакако били у најризичнијој групи мирнодопског времена. 

Најважнија новост, која ће имати видљивог утицаја на женидбе официра 
у Краљевини Југославији, било је укидање института кауције. 

Југословенски официр је и надаље морао подносити молбу за претходно 
и коначно одобрење, а остала је одредба о процени подобности будуће супруге 
за официрско друштво. Процењивали су се углед и владање младе, као и њених 

родитеља, ,,са циљем да (се) заштити и одржи углед официра на достојној висини 
и при ступању њиховом у брак.,, 22 

Нова уредба о женидби, донесена је 31. децембра 1934. године.23 Том уред
бом повећан је старосни цензус за официре родова на 26 година старости 24

, а 
поново је уведено материјално обезбеђење. То обезбеђење је могло бити из 
више извора, али у сразмери са интересом (каматом) коју би код Хипотекарне 
банке доносила сума од 80.000 дин за поручника, односно 50.000 дин за капетана 
II класе. За поручника је то значио износ у висини његових четвороrодишњих 
примања, а за капетана нешто више од двогодишњих, у пуном износу.25 За непо
кретности или имање допринос се процењивао после одбитка пореза и дажбина. 
Гаранција су могле бити и хартије од вредности под истим условима. За разлику 
од свих претходних закона и уредаба, уведен јс и један нови елеманат материјал
ног обезбеђења у складу са општим побољшањем материјалних прилика у дру
пrгву. Наиме, уредбом је био предвиђен случај месечног материјалног обезбе
ђења у износу 300 динара за поручника и 200 за капетана од родитеља ( ста
раоца) младе уколико су они били официри, државни (самоуправни) чиновници 
са платом или пензијом. Такве особе су се морале званично обавезати да прис-

22 Упозорење министра војске и морнарице у наредб11 Пов.С.Бр. 7499 од 4. јула 1933. којом се траж11 
од старешина да савес110 провере владање, понашање и морал изабраница и њихових родитеља у 
ранијем периоду и да се не ослањају искључиво на општинска уверења, јер су "у последње време 
у<1естали случајев11" да су надлежне стареШ11Не олако одобриле брак са особама "које по ранијем · 
животу не одговарају положају официра,, (нпр. ванбрачна деца, раз1юд због прељубе, живот у 
конкубинату, абортус и сл). Таквим одобреЈЬем доведени су у неприлику и сами официри који се 
изводе пред дисциплински суд или кажњавају губитком чина (А ВИИ, П 17,к 219,ф 1,40) 

23 Уредба о женидби официра, војних ч11нов1t11ка, подофицира, каплара и редова (морнара): Војске, 
Морнарице, Граничне трупе и Жа1щармерије, Ђ.Бр.27124 од 31. децембра 1934 (СВЛ, 1935, стр. 
16-30) · 

24 Највишом наредбом, одредба о ,,26 rоцина" је брисана из Уредбе 11. децембра 1936. године (СВЛ, 
1936, стр.2611-26Ц) 

25 Према закону од ЗО.септембра 1931. месечна плата са додацимаизносилај еза поручника 1.980-2.230 
динара зависно од краја државе у коме је служио, плус 500 динара специјалног додатка а које служио 
у ,јужн11м крајевима,,. Плата капетана износила је 2.310-2.560, плус 500 динара специјалног додатка 
ако је служио на ,Југу,,. Због економске кризе 20. септембра 1932. умањене су све принадлежности 
за 20 % линеарно (поручник 1.584-1.784, капетан 1.840-2.048). Са умањеним пр11Мањима официри су 
дочекали уредбу о женидби (M.Bjelajac, Vojslш Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, str.173) 
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тају на тај вид издржавања док траје законска обавеза. Обавеза јс престајала 
са стицањем чина и плате капетана I класе. Млади брачни пар је тада стицао 
право на повраћај кауције (депоноване књижице, вредносних папира, тапија и 
сл) које су се као залога чувале у каси Министарства војске и морнарице.26 

Поред тих обавеза, молилац за одобрење женидбе морао је поднети доказе 
да његова месе'-ша примања нису оптерећена са више од 500 дин кредита код 
официрске задруге. 

У промењеним друштвеним околностима та уредба је респектовала све 

већу материјалну и образовну еманципацију жена, али са доследном намером 
да се заштити углед официра. Није било пожељно да изабраница после ступања 

у брак остане и даље у приватној служби, али је било дозвољено да остане у 

државној или самоуправној, односно у служби где жена обавља какав самос
талан и угледан позив, а има факултетску спрему. То је важило и за изабранице 
које имају потпуну средњу стручну школу, а позив им јс васпитни или хумани. 
Преведено на језик праксе, официр се није могао женити радницама, спрема
чицама, куварицама, келнерицама, продавачицама, секретарицама или дактило

графкињама код приватника и сл. Нова уредба директно је стимулисала ступање 
у брак официра са образованим и послом обезбеђеним женама и тиме што је 
предвиђала ослобађање од "материјалног обезбеђења., (кауције) када плата су
пруге доноси двоструко већи приход него што га даје интерес на положене суме 
од 80.000 или 50.000 динара. 

Модерније друштво са већим бројем растављених бракова диктирало је 
законодавцу да свестрано провери материјалне и друге обавезе официра или 
будућих супруга из ранијих бракова, као и разлоге за раставу у случају младе. 

Дискретна и пажљива провера владања, морала и друштва младе као и њених 
родитеља остала је на снази. Случајеви из живота навели су законодавца да обрати 
већу пажњу и на морални лик младожење. Први пут се изричито тражило да 
официр има препоручљиве оцене у претходне две године, да није под исrрагом 
или судском пресудом. Право на женидбу му је могло бити ускраћено и у случају 
,,каквих других оправданих разлога, здравсгвене или моралне природе.,. Сrарешине 
до команданта пука имале су обавезу да у спровођењу молбе обавезно дају своје 
мишљење о официру и о кандидаткињи уколико су у могућносrи.27 

Женидбе официра у Краљевини Југославији 1919-1941 

На женидбе официра у новој краљевини ће, осим законске регулативе, 
дуго година утицати последице рата. Велики губици у официрском кору, из

мењеност његове структуре промовисањем већег броја официра из трупе или 
резервног састава у активне, губитак супруге и деце у рату и општа материјална 
пропаст земље (у Срба), обичаји и навике код Црногораца, односно наслеђе 
које је у нову војску стигло из претходне Аустроугарске где већина млађих 

26 Чл.8, тч.8 Уредбе предвидео је могуhност превременог враћања депонованих докумената на случај 
тешке и дуготрајне болести или смртног случаја у породици, али највише до 30% њиховог износа. 

27 Проверу младе су имали дискретно вршити органи војног округа где је млада живела, а сва 
преписка о том питању имала је да се води као строго поверљива и подаци се никоме нису могли 
саопштавати (чл.6) 
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официра није била жењена. Официрски кор се знатно увећао у односу на ранији 
српски и постепено је са 6.000 официра (1919.године) достигао број од 8.922 
Gануар 1939) у формацији. Увећани кор и претходно побројане околности 
утицали су на ~иш~струко повећање одобрених женидаба у од:носу на годишње 
квоте у српскоЈ ВОЈ сци. 

Број одобрених женидаба од јануара 1919. до 6.априла 1941. 

Година бооi Голина бооi Голина бnoi 

1919 291 1927 329 1935 257 
1920 474 1928 271 1936 300 
1921 398 1929 379 1937 331 
1922 256 1930 319 1938 414 
1923 302 1931 488 1939 425 
1924 329 1932 493 1940 536 
1925 293 1933 617 1941 126 
1926 259 1934 470 УКУПНО 8.357 

Од укупног броја одобрених женидаба у Краљевини Југославији (8.357), 
од 1919. до краја 1925. године све се односе на неожењене официре или удовце 
из бивше српске, црногорске или аустроугарске војске, њих 2.343. Први после 
рата школовани официри ( 47. класа) постају поручници крајем те године и стичу 
право на женидбу. Од тада па до 1941. године, то право стекао је 5.161 
промовисани официр родова (47-60. класа), 205 интендантских официра (1-5. 
класа), мањи број официра санитетске и ветеринарске струке, стотинак мор
наричких официра и једнако толико уговорних лица.28 Пред сам рат појединачно 
право могли су стећи и официри 61. класе (270 питомаца), односно 6. класе 
Интендантске академије (39 питомаца). Према изложеним подацима може се 
закључити да је већина своје право искористила и засновала породицу. 

Социјално порекло будућих официрских жена, идентификовали смо по 
истим групама као и за раније српске официре: 

Пелатност 1919-25 1926-30 1931-35 1936-41 УЈСVПНО 

ИндVстриiалпи 33 22 36 39 130 
Банкари 25 19 19 21 84 
Саветнипи v пnивnели 1 6 7 10 24 
Рентиiеои 21 23 40 47 131 
ПDеnvзимачи 32 38 35 30 135 
Хотелијери 17 7 14 13 51 
Стоvчњапи v поивреnи 78 55 71 69 273 
Чиновнипи v пnивоепи 24 30 71 42 167 
Посепmmи 190 127 231 185 733 

28 Све наведене бројеве прорачунали смо у складу са законом о женидби и законским условима за 
стицање чина поручника, односно трајања Војне академије, а према бројчаним табелама у: M.Bjela
jac, VojskлKraljevine SIIS/Jugoslavije 1922-1935, Beograd, 1994, str.55, 151-158. 
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Тоговпи 637 352 458 357 1804 
Економи 70 59 59 55 243 
Занатлиiе 184 150 211 160 705 
Сељаци 8 7 9 1 25 
Председници влада,министри, 8 19 15 17 19 
начелници 

ТТ nжавни саветниuи 10 7 10 9 36 
Посланиuи Сенатоnи 2 4 5 2 13 

1 Ilипломате 3 2 5 2 12 
Окоvжни начелнипи {жvпани) 8 5 5 / 18 
Сnески начелници (котаоски) 12 8 15 11 46 
Упоавнипи ваооши (општина) 5 12 5. 8 зо 

Упоавнитm пошта ( станипа) 22 25 14 9 70 
Слvwбенипи пошта телегоаdЈа 12 12 28 21 93 
Слvжбеници v саобоаћаiv 44 52 100 80 276 
ТТnжавни чиновнипи 136 116 180 190 622 
Бележнипи 17 13 17 21 68 
Полипаiпи 20 15 18 21 74 
Cvnиie 37 18 32 22 109 
Аnвокати 39 29 зо 31 129 
вокати 1 1 / 5 
Упоавнипи болнипа 1 5 2 8 16 
Лекаои 29 12 23 21 85 
Лекаuке 1 / 1 8 10 
Медипинске сестое / / / 8 8 
Апотекаuи 13 9 15 12 49 
Апотекарке / / / 7 7 
Ветеоинаои 9 3 3 7 22 
Генерали 19 24 32 28 103 
Високи оdэипиnи 91 53 81 75 300 
Нижи осЬитmnи 62 35 67 58 222 
Уговорна липа 14 2 25 19 60 
ПодосЬициои 5 4 15 20 44 
Пиоектоои и напзоонипи v поосвети 17 31 40 32 120 
ПоосЬесоои vнивеозитета 8 2 3 8 21 
ПоосЬесоuи сnепњих школа 27 13 31 23 94 
ПоосЬесооипе сnеnњих школа 4 / 1 50 55 
Учитељи 68 38 77 67 250 
Учитељице 4 / 1 111 116 
ТТvховна липа (свештена) 73 51 69 47 240 
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13 23 64 42 142 
19 1 / / 20 

Остало 170 5 35 12 222 
УКУПНО 2343 1557 2325 2136 8357 

Према врстама делатности, односно извора прихода није дошло до већих 
померања у односу на стање у Краљевини Србији 1900-1914.: 

ихо а 1900-1914 1919-1941 
5353% 5390% 

плате и пензи·е 3407% 3757% 
атности (адвокати, апотекари, 6,33% 3% 

422 287% 

У односу на Краљевину Србију, посебно раздобље 1900-1914, осетан је, 
процентуално, пад броја бракова са кћерима из круга највиших друштвених 
слојева: индустријалаца, директора банака и осигуравајућих друштава, савет
ника, рентијера, министара, начелника ресора, генерала и високих официра, 
судија, адвоката, лекара, директора и професора. Тај пад је износио 9,21 % (од 
30,38 на 21,17% ). Међутим, у апсолутном броју то је изузетно јак сегмент: 

Положаi 1881-1914 1919-1941 
Инпvстnиiалпи 23 130 
Банкаои 4 84 
Рентиiеnи 13 131 
Пnепvзимачи 15 135 
Пnепсепнипи влапа министnи начелнипи 16 59 
ТТ nжавни саветниuи 17 36 
Окnvжни начелнипи 24 18 
Посланици, сенатори, 4 25 
пипломате 

CVTTиie 52 113 
Апвокати 40 130 
Лекаои апотекаnи 43 167 
Генеnали 31 103 
Високи оmитmnи 93 300 
ТТиnектоои и напзоонипи 16 120 
Пnorneconи vяивеnзитета 5 21 
ПnоdЈесоои-ке гимназиiа 16 149 
УКУПНО 412 1.721 

Када се разматра сразмера у апсолутним бројевима, ваља водити рачуна 
да се у Краљевини Југославији број официра повећао готово четири пута у 
односу на Србију. 



34 Годишњак за друштвену исгорију II/1,1995 

У Краљевини Југославији опада број веза са трговачким фамилијама на 21,59% 
(у Србији 35,69-43,45% ), незнатно расте број занатлија, али највише, за скоро седам проце
ната, повећао се број веза са девојкама чији родитељи живе од земље (поседа). 

Део официра и војних чиновника узимао је за супруге, посебно од 1923. 
до 1935. када није полагана кауција, девојке из честитих, али врло скромних 
породица. Евидентирали смо обичне сељаке, подофицире (што у Србији није 
био случај), писаре, морнаре, контролоре пруга и вагона, машиновође, кондук
тере, поштаре, удовице најнижих чиновника и сл. Када се пре доношења нове 

уредбе 1934. године у највишем војном врху расправљало о том проблему, ко
мандант И армијске области, генерал Драгомир Стојановић констатовао је да 
,,нема старог дружељубља међу официрима (а) један од узрока томе јесте женид
ба официра са особама из нижих друштвених слојева, које жене осталих офи
цира не примају у споје друштво радо,,. Предлагао је да се у новој уредби пред
види ограничење које би дозвољавало женидбу само из редова виших слојева. 
Остали команданти армија, начелник Генералштаба и помоћници нису делили 
то мишљење и у принципу нису били за социјална подвајања, сматрајући да и 

особе скромније~: порекла могу бити врло образоване и погодне.29 

Уочљиво је да се доношењем нове уредбе о женидби у децембру 1934, 
којом је враћена пракса полагања кауције, драстично смањио број молби у 1935. 
години, али су изузетно стимулисане женидбе официра са образованим и упос
леним женама. У целом раздобљу од 1919-1935. година било је само 14 (или 
0.22 % ) жена са самосталним занимањем, да би број у последњих пет година 
скочио на 192 или 8,99% од свих одобрених женидаба.30 

Југословенски официри између два светска рата упознају своју супругу 
најчешће у градовима и варошицама, тамо где постоје гарнизони. Ако се изузму 

кћери појединих активних официра за које се у одобрењу није наводило место 
где отац (старатељ) живи, од укупно анализираног броја женидаба, имали смо 
податке за 99,27% случајева. Од градова предњачи Београд (12,59% ), а од пок
рајина Србија (37,78%). За разлику од праксе у Краљевини Србији, опада број 
супруга пореклом из иностранства. Највише их је било до 1925 (6,89%), а нај
мање између 1936. и 1941 (2,23% ). Мада нисмо посебно израчунавали национал
ни фактор, приметно је да су мешовити брак.ови сасвим уобичајени и то већ 

од 1919. године. То је и разумљиво како из праксе српске тако и из праксе 
аустроугарске војске до тог времена. 

29 M.Bjelajac, VojskлKra/jevine SHS/Jugoslavije, 1922-1935, str.174-5; Генерал Стојановић, ми»истар војни 
1931-1934, био је ожењен кћерком генерала и министра Михаила Рапшћа, а родби11ски, uреко њене 
сестре, повезан са породицом »ајчувен11јих београдских трговаца и индустријалаца Ђорi)ев11ћа. 

ЗО Евидентиране су: 4 жене судије, 1 жена адвокат, 8 лекарки, 7 аuотекарки, 8 медицинск11Х сестара, 
50 професорки од којих је једна била директор rимназllје, 111 учитељица и 3 чиновнице (дате у 
табели као "остали,.) 
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Центри армијских и 1919-25 1926-30 1931-25 1936-41 Укупно 

lпиnизиiских комаяпи 

Беогоап 260 197 302 286 1045 (12.59%) 

Нови Сап 51 43 61 55 210 (2 53%) 

Caoaieno 61 49 82 55 247 (2 98%) 

Скопље 37 30 63 55 185 (2-23%) 

Заrоеб 68 56 95 78 297 (3.58%) 

Ниш 55 46 59 61 221 (2 66%) 

Мостао 38 25 29 29 121 (146%) 

Бања Лvка 18 11 22 15 66 (079%) 

Осиiек 28 23 28 24 103 (124%) 

Љvбљана 29 32 44 51 156 (1.88%) 

Хеnпег Нови (Бока) 18 30 29 36 113 (1.36%) 

Ваљево 27 17 20 23 87 (1.05%) 

Сvnотипа 24 4 18 18 64 (0.77%) 

Knarvieвau 90 50 53 44 237 (2 86%) 

Заiечао 38 18 25 26 107 (129%) 

Штип 10 6 10 7 33 (О 39%) 

Битољ 24 13 22 20· 79 (О 95%) 

Пnиштина 5 5 8 10 28 (034%) 

iттетиње 11 3 4 8 26 (0.31%) 

IПvбuовник 13 12 13 18 56 (О 67%) 

Од укупног броја одобрених женидаба за које имамо податке (8.296) у сре
диштима армијских и дивизијских области, пре удаје, живело је 41,95% одабра
них девојака или жена.31 

Дистрибуција узорка према ондашњим покрајинама, укључујући армијска 
и дивизијска средишта, била је следећа: 

Регионално порекло удавача 1919-~41: 

Региiа 1919-25 1926-30 1931-35 1936-41 Укvпяо 

С'nбиiа 910 640 814 771 3135 (37 78%) 

ICneм Банат. Бачка 380 161 254 294 1089 (13 13%) 

Баuања 8 3 5 7 23 (028%) 

Макепониiа 118 75 157 122 472 (5 69%) 

Пnна Гоuа · 72 63 87 85 307 (3 7%) 

Хеnпеговина 60 44 56 41 201 (2.42%) 

Босна 145 117 205 151 618 (7 45%) 

Хuватска. Славониiа 272 226 358 275 1131 (13 63%) 

lтталмапиiа Пuимоniе 77 59 132 152 420 (5 06%) 

Словениiа 132 98 156 167 433 (5 22%) 

З 1 Дубровник је две године био средиште Јадранске дивиэијске области, кој~ је потом uремештена У 
Мостар. У Нишу је "рајем 1925. rодине стављена у дејство команда 5. армИЈске области. У Мостару 
је стављена у дејство 1937. године "оманда Приморске армијске области 
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Девојке пореклом из иностранства најчешће су Рускиње (94 или 27,1 %). 
Забележили смо међу њима кћери 10 генерала, 2 адмирала, 21 пуковника, 3 
потпуковника, неколико бивших министара и државних и дворских саветника, 

велепоседника, лекара. Било је разведених супруга или удовица виших и нижих 
руских официра, инжењера и др. 

Бивши аустроугарски официри, свих видова, жене се, посебно првих порат
них година девојкама или женама из Аустрије, Мађарске, Румуније или Чехос

ловачке. Ту су и поједина места са Јадрана која су после 1918. била поседнута 
или припала Италији. Од 1919. до 1925. из поменутих држава удало се 99 
девојака или жена, а у целом међуратном периоду 182.32 Морнарички официри, 
у највећем броју бивши аустро-угарски, били су под сталном паском како своје 
:команде, тако и Тhавног генералштаба због своје "анационалности,,. Један од 
узрока за подозрење биле су и њихове супруге, у великој сразмери странкиње, 
посебно код виших официра. Обавештајци су упозоравали на неке од њих и 

њихово нападно дружељубље са италијанским официрима или њиховим сарад
ницима.33 

Девојке из савезничких земаља, женили су најчешће српски официри. 
Поред поменутих из Русије, првих година приметан је број из Француске, 
Енглеске и Грчке, укупно 45 (или 12,96% ). Интересантно је да је пет девојака 
било и са острва Крф.з4 

Из САД је било б девојака и то углавном наших богатијих исељеника 

(индустријалаца, банкара и поседника), а из Немачке 10 и то после 1926. године. 

Порекло супруга југословенских генерала и адмирала 

Свакако је занимљиво осврнути се на порекло супруга генералитета. 
Оценити његову евентуалну издвојеност или уклопљеност у општи тренд када 

су женидбе у питању. Већина генерала југословенске војске је била пореклом 
из пређашње српске. Уз десетак нежења, обрадили смо узорак од 342 
генерала/адмирала, односно 368 одобрења за први или наредни брак. 

Из породица везаних за самосталне привредне делатности биле су 142 де
војке, из породица на државним примањима 171, те из самосталних делатности 
(адвокати, приватни лекари, апотекари, сликари, вајари, песници) 16, од духов
них лица 13. 

Како смо већ раније дефинисали категорију елите (индустријалци, бан
кари, рентијери, предузимачи, председници влада, министри, начелници, гене
рали и високи официри, судије, адвокати, лекари, апотекари, професори универ

зитета и гимназија, директори и др), из тог слоја било је 166 девојака или 45,10%, 
дакле за 14,72% више него у Србији 1900-1914, и 23,93% више у просеку него 
за читав југословенски официрски кор. Генерали су били ожењени у 22 случаја 
генералским и у 41 случају кћерима високих официра. Било је 11 девојака чији 

32 Аустрија 43 (12,39% ), Ма~арска 33 (9,5% ), Чехословачка 46 (13,26% ), Румунија 15 (4,32%) и Италија 
45 (12,97%). 

33 M.Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije, стр.165. 

34 Француска28 (8,08%), Енглеска 7 (2,02%), Грчка 10 (2,88%). 

-
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су очеви били нижи официри, углавном они који су током рата погинули или 
су као инвалиди пензионисани. 

Генерали су били орођени са породицама индустријалаца Бајлонија, Ђор
ђевића и других из Београда, затим индустријалаца из Беча, Минхена и Обен

дорфа, кћерима познатих професора, али и сликара Влаха Буковца, песника 
Војислава Илића и др. 

Осим високог постотка женидби унутар самог официрског кора (20,10%), 
везаност уз трговачке породице такође је уочљива {27,17%). 

Будуће супруге су најчешће, када је реч о градовима, потицале из Београда 
(41,95%), а од покрајина из Србије (78,72%). То је разумљиво из наведене чиње
нице да су већину генералитета чинили бивши српски официри, углавном оже
њени пре 1914. године. 

Summary 

Mile Bjelajac 

Marriages ој Serblan and Yugoslav army officers 1881-1941 
- Planned creation ој ап elite -

The study of this topic comes within the framework of what is known in the inter
national historiography as the research on the military and society. Тhе initial thesis is 
that armies and navies do not cease to exist between wars and they have effects that are 
not limited to the battlefields. 

The study of social ties of the officers corps in Serbla through the institution of 
marriage may help in answering some more significant research issues, such as the character 
of the officers corps, history of the development of civil society in Serbla and Yugoslavia 
during the 19th and 20th centuries, relationship between the military and society in the 
political sense (civil-military relations). This paper is а contriЬution or complement to the 
works of and research started Ьу Bela К. Кiraly, Istvan Deak, Nandor F. Dreszieger and 
others, presented in the collections War and Society in East-Central Europe. 

The author has applied the quantitative approach as an invaluaЫe tool to supplement 
traditional research. Не studied all legal acts on marriage since 1864 and data on married 
officers and their spouses based on 10,233 licenses issued Ьу competent military authorities. 
Practice in Serbla has Ьееn compared with relevant practice in Austria-Hungary, Russia, 
France and Prussia (Germany) in the 19th and 20th centuries. 

The results of research show that the authorities in SerЬia, through laws and regu
lations, encouraged officers to choose wives from respectaЫe and richer families, to rein
force their outstanding position through marriage, so as to eliminate the possiЬility that 
they or their widows and children would become poor. 

Irrespective of their social background, Serblan officers invariaЬly married girls from 
а small bourgeois class, which in Serbla accounted for \ess than 15% of total population, 
of which 90% originated from Serbla and 10% from other countries. In addition to few 
rich businessman who could Ье classified in the upper class or upper middle class (indu-
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strialists, bank managers, richest traders, renters, developers), the most important segment 
of elite in the SerЬian society until 1914 constituted the best paid civil servants: government 
presidents, ministers, district administrators, generals and senior officers, judges, doctors, 
university and high school professors, etc. Тherefore, they may Ье taken to represent the 
middle class. In addition, when SerЬia is concerned, it did not have upper levels of noЬility 
or nobility at all. Instead of noЬility, there was а kind of elite of merit, arising from the 
ranks of the leaders of Serblan uprisings against Turks. Тhese families were awarded out
standing positions in the administration, associated with certain privileges. Тhеу were pro
moters of modernization and provided high education to their children. Тhе ~hare of dau
ghters from the richest (in local circumstances) SerЬian families ranged between 25.03% 
(1881-1899) and 30.38% (1900-1914). In addition, there were about 40% of girls from 
trading families. 

Тhе Кingdom of Yugoslavia abolished some legal restrictions regarding material stan
ding of spouses, which resulted in declining share of marriages with the girls from richest 
families. Тheir share was only 21.17%, but in absolute terms it was almost equal to all 
marriages approved Ьetween 1881 and 1914. Legal limitations were introduced again in 
1935. As the consequence, the number of marriages with highly-educated working women 
increased between 1935 and 1941. 

Former Austrian-Hungarian officers who were admitted to the new army welcomed 
with relief the practice according to SerЬian laws (until 1923), which made marrying easier 
for them compared with very restrictive laws in Austria-Hungary. In the пеw state they 
married Serblan girls in the same way in which the Serblan officers married girls from 
the new, larger state, irrespective of their nationality. 

On а sample of 368 approved marriages of Yugoslav generals and admirals, it was 
estaЫished that they much more frequently (45.10%) married girls from the richest families 
than officers in SerЫa or Yugoslavia in general. 

Слободан Наумовиh UDC 32.019.5(497.11)" 18/19" 

Устај сељо, устај роде: Симболика 
сељаштва и политичка комунџација 

у новијој историји Србије 

Айсшракт: Од времена изградње модерне срйске државе и зачетака 
йолишичког живота, до савремене йредизборне и скуйшшши:ке решо
реже странака, срйско село, сељак и сељачке вредности не йресшају 
да буду ме~у кључним йолишичким симболима. У раду се на йримерима 
из XIX и ХХ века указује на најважн.ија значења и функције које су 
йолиiiiички акшери у оквиру йроцеса йолишичке комуникације йри

~вали симболима изведеним из срйске сељачке културе. У оквиру сис
шемског йрисшуйа йолишичкој комуникацији, који се у раду засшуйа, 
Свака йолишичка йорука сматра се неодвојивим делом контекста у 
коме је насшала, и може се шумачиши само уз йуно уважавање йосеб
носши шоi контекста и ойштих карактеристика йолишичке 

комуникације као йосебне врсте размене информација. 

1. Нови Левијатан: држава и политика у 
заосталим цруштвима 

1.1. Сељак - извор славе и богатства нације у настајању 

Од Вишњићевих песама из доба ,,васкрса државе qю:ске до савремене изборне шш 
с:куппrrина<е ~~ сrранака, симболи као пrro су опанак, rуњац, шајкача, rусле юm 
"урођена,, национална аЈеС1' и демокраrска осећања шумадијсmг сељака предсrављају ва 
српским културним просторима неизбежне елементе IIОЛИТИЧI<е mмуникације.1 Вођени 
)беђењем или ~м, засrупнициrоrово свих потrrичких идеолоmја. националних 
проrрама Ира3ВОЈних модела су romм проrекла два века своје опције доводили у пооитивно 

* Текст је резултат рада на пројекту ПОЛИТИКА И ТРАдИЦИЈА У САВРЕМЕНОМ ЈУГОС
ЛОВЕНСКОМ ДРУШТВУ Цешра за етнолошка и антрополошка истраживанја Фвлоэофског 
факултета у Београду 

Ф~лип ~ишњић је у песмама исковао два опречна симбола српског omopa Турцима - ,,сиротињу 
раЈу,,: КОЈ а гло~е давати више н_е може, нити трп~титурскогазулума (,,Почетах буне против дахија,,) 
и ,,во1во1;1е" ко1е с Турцима ~аЈу завадише (,,БоЈ иа салашу,.), односио, ,.српске поглавице" које су 
кавгу наЈпре заметнуле (,.БОЈ на Мишару,,). 
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или негативно конотирану везу са поменутим "кључним симболима,..2 
Идеологизо~ и полиrизован однос према сељашrву и се.љачю.Јј К}'ЈП)'РИ посrаје omrrre 
месrо нacraJyhe национаmrе културе не само у Србији, него и на осrалим просгорима кqе 
захваrа ,,балкан~ _цивилизација,,.3 У свом обраћању румунском Парламекrу, пршщ 
Нию:та~ Бибеску Је Једном речешщом }0100 да искаже наЈважш~је разлоrе за такво сrање: 
"Сељак Је ~ богаrсrва у времену мира, извор славе у времену рша.,,4 Том реченицом 
наго~пrrена Је вредносr сељаштва као а!Мбала у по.шпичким: расправама о привредном 
~~у. односу кла~ и ~бини НаIЏЈје. Сmарање модерне националне државе незамисливо 
Је без сељачког зноЈа и крви, а опсrанак на власти елита I<Dje 11fМ пројектом руководе 
зависи од ~ способности да ~имењују голу ?ШУ• или: да сељашrву учине прИХВШ"
љивим жрmе кqе од њега ~ЈУ- КаI<О се са баЈонс:тwа може урадкm све, осим да ое 
!fЗ њима щщ у земљама ще 'lрпе притиске брзог развоја политичка mмуникација посгаје 
Једно од rnammx q,едсrава обезбеђивања присrанка људи на неизбежну пюњу.5 

1.2. Држава - ,.гвоздена рука" спаса "одозго" 

Радикални раскиди са процесима дугог трајања, какви су у Великој Бри
тани~и ост~арени индустријском, а у Француској буржоаском револуцијом, у ис
торИЈИ имаЈу карактер спонтаности само при свом првом догађању. Потом они 

постају плен специфичног соја људи, које Бенедикт Андерсон ефектно назива 
"крадљивцима идеја,,, и прерастају у "модел" пожељног решавања проблема у 
другим срединама.6 Мање срећним или мање даровитим заједницама "краlја иде
ја скраћује историјску фазу "пипања по мраку,,, али их излаже огромном напору 

"сажимања" историје, и то без довољно развијених унутрашњих социјалних и 
економских предуслова и у крајње неповољном спољашњем окружењу. 
Малобројне елите таквих релативно заосталих земаља, земаља са полупери

ф~рије или периферије светског система, односно модернизацијских "касниоца,,, 

наЈчешhе покушавају да превазиђу своје проблеме развијањем снажних и цен-

2 Ради се о_симболима ~оји из~зивају 1!ајвише и11;t:ре~:овања унутар неке културе; које аутохтона 
поnулациЈа. сматра на1важни1има; КОЈ~ изазив~ЈУ на1више позитнвнц или негативних емоција, 
односно највише покрећу на акциЈу; ЧИЈ а су својства и значења разрађенија од осталих елемената 
култур~; најз~, чија злоупо'l_'Реба је најпоцложнија забранама и санкцијама. Ortner S.B., ,.Оп key 
symЬoli , Amencan Anthropologist, 75 (5), 1 IJ75, п. 1338-1346; наведено према: Riviere Claude Les liturgies 
politiques, PUF, Paris, 243. · ' · 

3 Појам "балканска цивилизација" користи Трајан Стојановић да биодредио "културно подручје,. (на 
ко~е нека културна д?бра или особине испољавају правилност у просторној застушьености и 
тра Јност у ВЈ?емену) КОЈе се простире "између четири мора, Саве и Дунава,,, а да не захвата ни море 
нистеnу. StoJ3?ovi~. T.,Balkan.rkacivilizacija,Centarzageopoetiku,Beograd, 1995, 13-14. О идеолоmзацији 
и политизlЩИЈи сељаштва и сељачке културе на Балкану говори се у зборнику: Paysans et Natio,м 
d'Europe cenrrale et Ьallшnique, Мaisonneuve et Larose, Paris, 1985. 

4 Sha!'iro, Р.А., .~s partis politiques et la paysannerie dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres,,, in Paysans et 
Nations ... , ор. c1t., 197. 

5 Чувену изреку о бајонетима наменио је Таљеран Наполеону како би СЈ1Ј1ника подсетио на то да 
СВ3;1(_а ~:~ласт мора да тражи основе легитимитета, ако жели дуго да траје. Podunavac, Miian, Politilki 
leg1t1m1t~t, Rad, Beograd, 1988, 25._ Интензи_вно коришћење симболике сељаштва у политичкој кому
никацији представља стратеmЈу задобијања II потврђивања легитимитета на самим његовим из
ворима - у симболичком пои~овеhивању са ,,вољом Народа,,, односно ,,гласом Народа,.. Јер, у 
заосталим друШ"IЋима Сељак Је главни симбол Народа. 

6 Anderson, Benedict, Nacija: zшnisljeшцajednica, ~kolska knjiga, Z-agreb, 1990, посебно стр.49 и 78. Андер
сон првенствено говори о преношењу "модела независне националне државе" у nрвим декадама 

XIX в., али се оправдано може ~оворити ~ о Пl.'еузимању привредних, војних, хултурно-уметничкц 
и других "модела" орrанизацИЈе из развИЈеНИЈИХ средина. · ·. 
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трализованих држава, уз помоћ којих су у стању да планирана решења спроведу 

упркос унутрашњем или спољашњем отпору.7 
Дакле, у заосталим земљама модернизација често има карактеристике све

сно замишљеног, из развијеније средине преузетог процеса, иза кога стоје сна
жна држава и/или аутократски владар, односно владајућа олигархија.8 У својим 
"Успоменама,,, Владимир Јовановић је спасао од заборава неколико занимљивих 
мисли српског аутократског модернизатора, Кнеза Михајла Обреновића. У њи
ма није тешко приметити спрегу између "фихтеовских" и типично српских, на

ционално-ослободилачких мотива: 
"Кнез је говорио како време не чека на поступан развој свести, коме би 

штампа водила, те се мора рачунати на чињенице које брже раде за спољашњу 
слободу. Чињенице те биле би: добро уређена и дисциплинована војска и 
државна управа извођена 'гвозденом руком' .... - у једној земљи са тако 
непросвећеним народом, и тако малом одабраном 'Интелигенцијом' мора се 
све 'озго' регулисати, тим строже што нам ни догађаји не остављају времена 
за развијање либералних сисема државне управе.,,9 

Кнез Михаило је навео скоро комплетан репертоар разлога којима ће 
различити владаоци и режими прибегавати у покушају да оправдају владавину 
"гвозденом руком,,. Ради се о заосталости народа, малобројности елита, великим 
националним задацима и опасним спољним непријатељима, који чине 
немогућим поступан развој либералног државног система, и намећу потребу 
убрзаног стварања снажне државе и војске, уз помоћ којих се једино· могу 
превазићи наведени проблеми. Национални задаци и непријатељско окружење 
показаће се посебно успешним легитимизацијским начелом етатистичких 
политичких опција у Србији. Развојне посебности земаља о којима је до сада 
било речи - свесно преузимање туђих модела развоја, левијатанске пропорције 
државне бирократије и аутократска власт суверена или елита мотивисана 
спровођењем развојних и националних планова "одозго,,, - потврђују оцену о 
месијанској улози која је у њима додељена политичкој сфери, као и о огромној 
материјалној и људској цени такве опције. Пишући о ситуацији у Србији на 
почетку ХХ века Мира Богдановић успева да понуди најелегантнију фор
мулацију те тезе. Њена сентенција: ,,Проклетство заосталости: примат 
политике" као оцена стања засигурно наткриљује средину и период на који се 
изворно односи.10 

7 Критикујући оправданост примене идеја л11берализма у заосталим земљама, поготову Смитову 
веру у благотворна дејства "невидљцве руке" спобод11оr тржишта, Јохан-Готлиб Фl'!хте развија 
модел свемогуће руке којом ,,затворена трrовачка држава" управља свим унутрашњим процесима. 
Преласком у умове елита огорчених јазом који њихове земље дели од развијеног света, Фихтеове 
ће мисли прерасти у етатистичке доктрине којих се Исток Европе неhе одреhи до данашњих дана. 
Bcrend, Ivan, The crisi.~ wne of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 22-25. 

8 Janos, Andrew С., ,.Politi/щ :r.aostalosti и konti11enta/noj Evro11i 1780-/945,., Na§e teme 10, Z-agreb, 1989, 
2484-2511, пос. 2493-2502; Марковић, Предраг Ј.,., Теорија моi>ерн11.За1111је II њена кр11ш11чка йримена 
на ме!)ураiГmу Ју'iослав11ју tt дру'iе uсшочноевроiiске земље,., Годишњак за друштвену историју, св. 
1, Беоrрац, 1994, 11-34. 

9 Јо11а11011иh, Владимир, Усйомене, БИГЗ, Београд, 1988, 179-180. 

1 О Цllтирано према Stojanovic, Dubmvka: ,,Srpslщ socijaldemokratslщ partija izmeau moderne i revolucionarne 
ortodoksije,., u: Srbija и nюderniџlcijskim procesima ХХ veka, INIS, Beogmd, 1994, 305. 
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1.3. ,,Шта да се ради,, - полемике о правцима развоја друштва 

Етатизам није једини облик "примата политике" у срединама које настоје 
да превазиђу своју заосталост. Како су модернизаторски настројене елите спре0 

мне на ризик и цену напретка у њима сразмерно малобројне, често изостаје 
општедруштвени консензус о оправданости, смеру и интензитету промена са 

којима људи морају да се суочавају.11 Због тога политички живот периодично 
раздиру полемичке олује. Њихов емотивни набој увећава нужно суочавање са 
неугодним темама. Најчеше се ради о болном саmедавању инфериорног поло
жаја сопствене нације и фрустрирајућем сазнању да се он може поправити бр
жим и потпунијим усвајањем "туђих" развојних модела и вредности, дакле, по 
цену губитка идентитета. Такве су олује у Русији беснеле између западњака и 
словенофила или, нешто касније, поборника народњаштва и свесловенства.12 У 
Србији су се на сличан начин сукобљавали либерали и млади социјалисти или 
напредњаци и радикали.13 

Ослобођене локалних: специфичности, те полемике се могу свести на су
кобљавање различитих варијанти три основна усмерења. Ради се о дилеми из

међу: 
а) преношења у сопствену средину (уз евентуална прилагођавања) туђих 

модела развоја на што потпунији и успешнији начин; 
б) проналажења самосвојног пута (нпр. ,,трећег,,), захваљујући коме ће се 

напредак остварити, али уз очување сопствених аутохтоних квалитета; 

в) потпуног одбијања могућности или оправданости било каквих промена 
и инсистирања на континуитету са својом традицијом, чиме се једино може 
гарантовати опстанак заједнице.14 · 

Огољени и сажети, наведени ставови о пожељним правцима развоја могу 
послужити као основа за стварање конкретних, локалних типологија модерн
изацијских усмерења. 

Међутим, пуно разумевање развојних опредељења једне средине није 
могуће достићи ако се пажња не усредсреди и на локалне културно и историјски 
условљене специфичности реторике којом се та усмерења исказују. Тако је у 
Србији, али и у другим земљама "балканске цивилизације,, , политичку 
комуникацију . карактерисало интензивно коришћење сељачке симболике 
приликом заступања, односно оповргавања сваке од три наведене развојне ал
тернативе.15 Постојало је најмање пет озбиљних предуслова да у Србији 
сељаштво постане толико снажан политички симбол. Пре свега, Србија је тек 
у другој половини ХХ века престала да буде земља у којој сељаштво чини 

11 Bogdanovic, Mira, ,,Modemizacijskiprocesi uSrblji иХХ веку.,, у: Srbija ... , ор. cit., 37. 
12 Bilington, D:fejms, Ikona i sekira, Rad, Beograd, pos. 378-414,443-505; Кitching, Gavin, Development алd 

Underdevelop~nt iri Historical Perspective. Populism, Nationalismarid Industrialization, Methuen, London and 
New York, 1982, пос. 35-45 и 145-157; Perovic, Latinka, Planirana revolucija, Beograd-Zagreb, 1988. 

13 Перовић, Латинка, Срйско-руске револуционарне везе, Службени лист, Београд, 1993; иста, Cpiicкu 
соцr4алисши 19. века т.1 и2, Рад, Београд, 1985; SuЬotic, Мilan, Sricшije 11/оЬоdе, Gradina, Nis, 1992, 107-205. 

14 Наведене развојне опције се донекле преклапају са политичким: прва би одговарала либералној, 
друrа радикалној, социјалистичкој и популистичкој, а трећа конзервативној. За податке о "трећем 
путу" у Пољској, Румунији и Маt)арској погледати радове А. Wallicog, К. Hitchins-a i I. Szelenyi-a u 
Nase teme, ор. cit. 

15 Међу симболима су нарочито заступљене биле сељачке друuпвене институције, као што су задруга, 
сеоска опшrина, моба, позајмица, као и колективистички патријархални етос. 
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већину становништва. Други предуслов се надовезује на први. Наиме, сељаштво 
је давало главну снагу оним процесима који су од Србије створили модерну 
националну државу. То се посебно односи на устанке и ратове Ј{оји су Србију 
учинили слободном, већом и поштованом. Трећи предуслов везан је за 
економски допринос који је сељаштво дало развоју Србије кроз извоз пољоприв
редних производа и стоке, а касније и дејством унутрашњих "маказа цена,,. 
Други и трећи предуслов указују на огромне људске и материјалне жртве које 
је на олтар државе и нације положило сељаштво. Међутим,· ,,земљом сељака" 
су врло брзо почели да управљају "капуташи,,, макар и они били тек од скора 
"опапучени опанци,,. Најзад, упркос све интензивнијем ангажовању у 
политичком животу Србије, политичка моћ сељаштва је остајала занемарљива. 
Последња два предуслова скрећу нам пажњу на одсуство одговарајуће "награде" 
за сељачке заслуге, из чега лако настаје фрустрација. Дакле, у Србији се посебно 
место симболике сељаштва у политичкој комуникацији темељи на могућности 
да се њеним коришћењем истовремено слави величина нације, искаже истина 
о изузетним заслугама и вредностима једног друштвеног слоја, тај исти слој 
покуша умирити због парадоксалне ситуације у коју је све више тоиуо, као и 
да се на ангажован начин искажу различита разщ>јна опредељења.16 

2. Моћ симбола: политичка комуникација 
и циљеви политике 

2.1. Маркс или Вебер - питање теоријског приступа проблему 

Специфичности заосталих земаља о којима је до сада било речи пружају 
довољно аргумената за тврдњу да, супротно очекивањима марксистичких 

теорија транзиције, за проучавање историјске судбине модернизацијских 
"касниоца" привилеговани приступ нуди веберовско инсистирање на 
разумевању културно-религијских предуслова, као и политичких идеологија, 

институција и процеса.17 Управо због дириговања модернизацијом "одозго" 
и честих јавних полемика о судбини нације и пожељним правцима њеног раз
воја, добрим начином за отпочињање истраживања може се сматрати ус
редсређивање на процес политичке комуникације. Анализом посебности 
комуникације у политичкој сфери неке заједнице може се доћи до сазнања 
о односу актера према политичким институцијама, прокламованим и ствар

ним основама легитимитета власти, политички прихватљивим и неприхват

љивим правцима развоја заједнице, или логици.односно логикама политичког 

16 В11wезначност тоr обима чини од симболике сељаштва идеалну форму за успостављање, односно 
потврђивање легитимитета неке политичке опције. Збоr тоrа ће у Србији сељачку симболику 
интензивно користити велике странке oпurrer типа, можда чак са већим жаром од самих сељачких 
странака. 

17 Чини нам се да такву оцену све отвореније прихватају ц заступници маркси:стичке теорије тран
зиццје. Тако Морис Годелије, у уводном тексту своr зборцика посвећеног моделима преласка у 
капитализам, примећује да држава непрестано утиче на еволуцију економских структура преко 
система кредЈПа, nолцтике цена или планова развоја, аграрних реформи и других глобалних 
захвата. M.Godelier, ed., Transitions et subordinations аи capitalis~, MSH, Paris, 1991, 38. При томе он и 
даље занемарује питања развоја и промене nолкrичких вредност, култура и система. О значају 
Вебера за историјску науку: Кока, Јирrен, О исшоријској нау111t, СКЗ, Београд, 1994, 61-85, и 
211-277. 
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процеса у целини.18 На тај начин, прићи ће се и корак ближе успешном пред
виlјању њихових реакција на развојне, политичке и друге изазове. 

2.2. Делати речима - ка могућој дефиницији политичке комуникације 

Појам политичке комуникације, као један од кључних у овом тексту, зах
тева ближе одређење. ТИм појмом ће се означавати свака симболички пос
редована размена политичких порука, или порука које имају политичке пос
ледице, између различитих актера који у оквиру неког политичког система свес
но или несвесно учествују у политичком процесу.19 Могуће је разликовати 
политичку комуникацију у ужем и ширем смислу. У првом случају, радиће се 
о свесној и намерној размени политичких порука (исказа о политичком стању 
или намерама, политичких ставова, судова, идеја, вредности и симбола) измеlју 
политичких личности (нпр. министара или нар. посланика), личности са 
политичким својствима (нпр. бирача) или политичких институција (нпр. држава 
или влада). Политичком комуникацијом у ширем смислу сматраће се свака раз
мена порука у оквиру које макар један од учесника шаље, или му се приписује 
да шаље, односно прима, или има утисак да прима, политичку поруку. У ту 
категорију биће сврстана и свака јавна или јавности доступна размена интен
ционално-неполитичких порука између неполитичких актера, која у јавности 
буде протумачена као политичка, или изазове доказиве политичке последице. 

2.3. Ко, шта, коме? - категорије и елементи политичке комуникације 

Процес политичке комуникације може да се разложи на одређени број 
обавезних елемената. У својој већ класичној "схеми комуникације,,, Харолд Лас
вел одреlјује три основна и два пратећа елемента сваког облика комуникације.20 

Основним елементима он сматра: пошиљаоца поруке (who says), саму поруку 
(what), као и примаоца поруке (to whom), док се пратећим елементима могу 
сматрати: средства којима се порука шаље (ин њхицх цханнел) и њене последице 
(with what effects). 21 Ласвелова схема нуди добру полазну основу за истраживање 

политичке комуникације. Међутим, да би давала задовољавајуће резултате 
неопходно ју је допунити са још три елемената и променити њихову 

категоризацију. У модификованој схеми елементи су сврстани у четири 
категорије. Информативна усмереност елемената послужила је као критеријум 
њихове категоризације. Тако су у прву категорију сврстани елементи који говоре ' 
о пош~љаоцу поруке, у другу они који говоре о самој поруци, у трећу елементи 

18 Кључни теоријски појмови на најопшrијем нивоу анализе биће политички легитимитет, политичка 
култура, политички 1:истем, и политички процес. Политичка комуникација је главно средство 
решавања проблема који се у тим сферама политикепостављају, а посебности тих сфера непосред
но }'ТИ'iУ на карактеристике процеса политичке комуникације. За дефиниције погледати Encik
lupediju puliticke kulture; Savremena administracija, Beograd, 1993. 

19 "Отвореност" дефишщије неопходна је како би се очувала њена применљивост у оквиру 
различитих политичких традиција. 

20 Lasswell, Hatold, ,, ~ Structure апd Function of Communicatiunin Society,,. in: Lyman Bryson, ed., The 
Communication ofldeas, lnstitute for Religious and Social Studies, 1948; Од изузетног значаја су и: Lasswell, 
Н., Leites, N. et а\., Language of Politics, G.W. Stewart, New York, 1949; de Solla РооЏ., et al., Тhе Prestige 
Press: А Comparative Stшly of Political SymЬols, М.1.Т. Press, CamЬridge, Mass., London, 1970. 

21 Lasswell, Н., ,,Тм Strш:ture ... , ор. cit., 37. 
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који одређују комуникацијски контекст, док је четврта резервисана за елементе 

који дефинишу примаоца поруке:22 

КАТЕГОРИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ИНФОРМАТИВНА УСМЕРЕНОСГ 

~ Прва категорија: - Пошиљалац 

1. ко шаље 
2. са којим ставом према поруци 
З. са коiим циљевима 

- Друга категорија: - Порука 
4. шта шаље 

- Трећа категорија: - Комуникацијски контекст 
5. преко ког канала контекст 
6. поп коiим vсловима 

- Четврта категорија: - Прималац 
7. коме 
8. са коiим последицама. · 

Основни смисао понуlјене схеме лежи у могућности да се њеном применом 
укаже на међузависност свих елемената политичке комуникације, односно да 
се скрене пажња на висок степен њиховог међусобног условљавања. Она треба 
да се схвати као упитник за истраживање и матрица за анализу, а не као заувек 

дата форма којој треба прилаrоlјавати податке. Најелементарнији облик међу
зависности на који она скреће пажњу проистиче из основних функција поли
тичке комуникације. Ако претпоставимо да су две њене најважније функције 
преношење политичких информација и остваривање политичких циљева (нпр. 
индоктринације, победе на изборима или побољшања политичког имиџа), онда 
можемо тврдити да ће се међу актерима политичке комуникације усталити. те
жња да сам чин преношења информација претворе у средство остваривања по

литичких циљева.23 

Детаљно разматрање наведених елемената политичке комуникације може 
нам омогућити потпунији увид у природу њихове међузависности. Посебна 
пажња ће у овом раду бити посвећена само категоријама поруке (ДРУГА) и 
комуникацијског контекста (ТРЕЋА), односно елементима "садржаја,, (шта 
шаље) и "форме,, (преко ког канала) неког комуникацијског чина, јер је у њима 
концентрисана сељачка симболика.24 

22 Верзију модификоване Ласвелове схеме комуникације која, поред основних пет елеме1_1ата, 
подразумева и nита1Ьа о ставу пошиљаоца према поруци и циљевима пошиљаоца, нуди: StJepan 
Gredelj, S апи stranu ogledalu. lstral.ivanje pramena mode/a komunikacije ujugo.,toven.,kom druitvu па osnovu 
analize sadrf.aja pisanja listova BORBE i POLПIKE и periodu od 1945. da 1975. god., lic SSO SrЬije, Beograd, 
1986, 18. У схему која се користи у овом раду укључен је и елемент који говори о условима одвијања 
комуникације. 

23 Чини нам се да најбољи доказ за наведену тврдњу у нас пружају ТВ дневници, у којима је функција 
информисања неодвојива од функције политичке индоктринације и мобилизације. Исто важи и за 
председничке наступе у јавности, као II наступе било које политичке личности. Детаљније о 
проблему у: Milivojevic, S., Matic, Ј., Ekranizacija iz/юra, Vreme lcnjige, Beograd, 1993. 

24 Елементи из ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ (ко шаље, са којим ставом премапоруци, са којllМ циљевима) 
могу се, у извесном смислу, сматрати независном променљивом. Остали елементи у поmуноС'ПI 
зависе од избора пошиљаоца поруке. Ипак, спец11ф11чности сваког зависног.елемента повратно 
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2.4. Шта се шаље - о садржају политичких порука 

ДРУГУ КАТЕГОРИЈУ, која се односи на поруку, исказује само један еле
мент: ШТА ШАЉЕ, који је тежак за систематизацију јер подразумева најраз
новрсније садржаје. Једна од могућих систематизација полази од опозиције из
међу општих, емотивних и субјективних садржаја, и посебних, рационалних и 
објективних. Тако ће садржај порука бити распоређен дуж континуума који за
почиње политичким митовима, укључује политичке идеологије, вредности, ста

вове, и завршава се политичким чињеницама. За нашу тему су политички ми

тови и идеологије од највећег значаја, како због посебног места које имају у 
оквиру политичке комуникације, тако и због интензивног коришћења сељачке 
симболике. 

2.4.1. Политички митови 

Политички мит ћемо одредити као посебну врсту митске приче у којој се 
нуде одговарајућа сећања на измишљену или стварну прошлост и слике 
пожељне будућности у циљу објашњавања и оправдавања политичке 
садашњости, и изазивања колективних осећања и акција.25 Ако због једностав
ности усвојимо типологију коју је предложио Раул Жирарде, онда можемо да 
говоримо о митовима о златном добу, јединству, завери и спаситељу.26 Њима 

за ову прилику треба додати и посебне типове, мит о сељаку као културном 
хероју и мит о изузетним психичким особинама сељака.27 Тако су се у Србији 
током различитих периода могли чути политички митови о: златном добу у коме 

је хомогено сељаштво живело изоловано уживајући у духовним и моралним 
квалитетима своје културе и психе; о јединству заснованом на свеприсутности 
патријархалне и егалитарне сељачке културе; о завери Турака, Запада и 
Ватикана против душе и тела сељачке Србије; о сељаку-спасиоцу какав је био 
Карађорђе; о сељаку у гуњу, скромном културном хероју на коме ипак почивају 
целокупна културна, привредна, политичка и војна достигнућа српске Нације; 

најзад, о бистрини сељачкој која надилази градске и странске умове. Упркос 
истанчаном осећају за "месијанство,,, ,,фетишизам,,, ,,мистицизам,, и сличне 
појаве у српској политичкој и књижевној историји XIX века, ни Јован Скерлић 
није успео да одоли сиренама српске сељачке мистике. Он пише о "природној 
бистрини и оштроумљу србијанског сељака" и његовим "типовима чудновате 
интел}!:генције,,, о "великом резервоару снаге и енергије који се зове народ" 
или "здравој народној крви,,.23 У раду у коме говори о Србији као "сељачкој 
земљи" на којој је "сељачки народ" створио "сељачку државу,,, Драгољуб 
Јовановић помиње и Србијанце "са одликама које се налазе ретко где, можда 

зависе од избора пошиљаоца поруке. Ипак, специфичности сваког зависног еле:иента nовр~тно 
утичу на остале елементе. Утолико се може рећи да је политичка хомунихаЦИЈа ситем ЧИЈа се 
равнотежа одржава сталним међусобним прилагођавањем елемената. 

25 Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques, Seuil,Paris, 1986; Кasirer, Emst, Mit о driavi, Noiit, Beograd, 
1972; мatic, Мilan, Mit i politika, Radniёka §tampa, Beograd, 1984; 

26 Girardet, R., ор. cit. 

27 Другачије типологије могу се наћи у: Mati~, М., ,.Мit (politiёki), Enciklopedija politicke kulture, ор. cit., 
1993, 673-684, пос. 682-684. 

28 Colovi~. Ivan, ,.Skerlic i srpsld politicld mit(111i,,, SrЬija и moderni;дcijskim procesima ... , ор. cit., 367-375. 
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нигде у Европи,., који представљају "елеменаш необично уједначен: једна вера, 
једна национална идеја, један начин живота,,.29 Због тога, сељаци су у Србији 
по њему,, - као нигде у свету - основ йарламеншаризма и демокрашије.,.30 

2.4.2. Политичке идеологије 

У Србији је и већина политичких идеологија у одређеним моментима била 
исказивана помоћу сељачке симболике.31 У ту сврху су најчешће били 
коришћени поједини елементи материјалне културе, уз чију помоћ су згуснути 
идеолошки искази на симболички начин били повезивани са сељачком 
популацијом, као и поједине сељачке друштвене институције, на којима су у 
оквиру различитих идеолошких система најчешће биле засниване развојне 

могућности српског друштва. Најбољи примери такве праксе могу се наћи у 
теоријским списима српских либерала и социјалиста XIX века и њиховим 
међусобним полемикама, као и у нешто каснијим радовима и јавним наступима 
радикала. Посебно је занимљива чињеница да се различите идеологије и 
супротстављени развојни програми исказују истим сељачким симболима. Тако 
млади либерали М. Јанковић и Ј. Грујић, још у најранијој младости занесени 
идејама обнове Душановог царства и освете Косова, али и ватрени поборници 
уласка Србије у цивилизовану Европу, у Паризу 1853. објављују књижицу 
"Јужни Славени ... ,,, која се може сматрати компендијумом национално-егзалс 
тираних ставова.32 Оцењујући странице на којима они ОIШсују друштвене односе, 
обичаје и навике на српском селу, Јован Милићевић констатује да се ради о 
"правој идили првобитне невино~,,, о прохујалом ,,златном добу" у коме су 
"непомућена слога" и "привлачност живљења" достигли такав ниво да се намеће 
закључак "да су Тома Мор и други социјалисти и комунисти знали за нашу 
земљу, они не би стварали уображене утопије.,,33 Идејну константу, која се пров
лачи кроз целокупну Грујиhеву теоријску и политичку делатност, представљаће 

на изворном познавању народног живота заснована вера у народну скупштину 

и локалну сеоску самоуправу као основне принципе патријархалног сељачког: 
схватања власти.34 Слична уверења неговао је и нешто млађи либерал Владимир 
Јовановић. Морална својства српског духа и традиционалне институције српског 

патријархалног живота (општинска самоуправа, сеоски сабори, задруге, мо~а 
и други облици заједничког рада) чине, по Јовановићу, здрав темељ на коме Је 
могуће градити здање савременог либерализма и демократије.35 Јовановић раз
вија идеал-типску опозицију између "Готована,,, који пасивно и инфериорно 

29 Jovanovic, Dragoljub, .,Socijalna struktura SrЬije,,. u: Isti, Sloboda od straha, Filip Visnjic, Nauёna knjiga, 
Beograd,291-308, пос. 302 и 301. 

30 IЬid., 307. 

31 ~usnjic, Duro, ,,ldeologija.,, u: Enciklopedija ... ,op.cit., 373-382, пос. 374; посебно значајне студије су: 
Манхајм, Карл, Идеолоzија и уuюйија, Нолит, Београд, 1978, пос. 53-106 и 191-257; Boudon, Raymond, 
L 'ideologie, Fayard, Paris, 1986. 

32 Милићеаић, Јован.Јеврем Гpyj11fi. Исшор11јаш свешоандрејскоf либерализма, Нолит, Београд, 1964, 
40-45. 

33 Љid.,44. 

34 Љid., 265. 

35 Subotic, Milan, Sricanje sloЬode, ор. cit., 140. 
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преузима европске политичке институције, и "Србенде,., који свој самосвојни 
nyr ка демократији равној европској заснива на свести о снази "јавног духа 
србскоr,..36 Његов романтичарски национализам има задатак да "наш народ 
пробуди" и тако га оспособи за изградњу националне државе засноване на син~ 
тези патријархалних и модерних институција, која неће имати због чега да 
узмиче пред модерним западноевропским државама.37 

Позивајући се на исте институције српског сељачког друштва, али кроз 
оштре полемике са Јовановићем, Владаном Ђорђевићем и идеологијом 
либерализма уопште, развија своје становиште Светозар Марковић. либералној 
концепцији развоја државе, која по њему неминовно води етатизацији друштва, 
диктатури и расту експлоатације, Светозар супротставља модел којим се тежи 
прескакању фазе бирократизације и капитализације друштва и непосредном 
преласку у социјалистичко, народно и самоуправно друштво, каквом теже и 
најсвеснији духови евроnски.38 Радикалније и доследније од либерала, Светозар 
Марковић развија модел самосталног пута српског друштва ка универзалном 
циљу државе социјалне правде. Тако он каже: ,,Наш је задатак, не да уништимо 
капиталистичко rаздинство, које у ствари и не постоји, већ да малу патријарс 
халну својину преобратимо у заједничку и .да тако прескочимо целу једну ис
торијску епоху економског развића - епоху капиталистичког газдинства.,,39 Ако 
га од либерала разликују "теорија историјског скока" и идеал социјалистичке 
народне државе, онда ra са њима повезује идеализовано виђење друштвених 
институција српског села, на којима он и гради своју концепцију: ,,Очевидно у 
друштву где постоје: општинска својина, моба и позајмица, где се сви чланови 
оПIIПине старају, да ничија земља не остане неурађена због оскудице руку; -
потребан је само један корак даље па да се организује правилно ойшшинска 
заједничка йроизводња. .. ,,.40 

Трећи пример идеолошке концепције која се темељи на идеализованим 
карактеристикама и институцијама сељачкоr друштва нуди нам "Србима пос
ланица из Москве" Алексеја Хомјакова из 1860. године.41 Обраћајући се Србима 
као православној браћи, ,,потпуним Словенима,,, Хомјаков у ,Досланици" зас
тупа тезу да "унуграшњи живот неког народа долази у неред и у неусклађеност 
ако допусти да се у његове жиле улију струје туђег живота.,.42 Због тога им он 
упућује савет: ,,Не подајте се саблазни да будете Европљани!,,43 У том смислу 
треба зазирати од страних институција, обичаја, начина одевања, израза и 

начина мишљења. Алтернативу нуди "истинска вера,, - православље, које кроз 
идеју и идеал "саборности" гарантује могућност чувања традиционалних вред-

36 IЬid., 141-145 

37 IЬid., 142. 

38 Markovic, Svetozar, Srpslre оЬтапе. SrЬija па /stokц, BIGZ. Beograd, 1973. Такво гледиште посебно је 
изражено на стр. 133-139. 

39 Perovic, Latinka, Srpski socijalisti ... , ор. cit., tom 2,300-301. 

40 Madrovic, Srblja, ор. cit., 138. 

41 Subotic, М., ор. cit., 115-131. 

42 Thid.,118. 

43 IЬid., 118. 
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ности које одликују руски и српски народ.44 Те православно-народне вредности 
биле би: простота и чистота нарави, скромност, братска једнакост и брато
љубље, послушност духовним пастирима, правдољубивости искреност.45 Оне су 
темељ друштва које тежи да репродукује модел ,,заједнице" на свим нивоима 
организације - од патријархалне породице, преко сеоске општине, до државне 

заједнице којом "очински" влада цар. Таква "патријархално-органицистичка 
теорија друштва" у својој тежњи да на православним и архаичним народно
сељачким традицијама заснује ауrентичну, од пресахлог Запада различиту, ор

ганизацију државне заједнице у ствари представља словенски "изданак ев

ропског конзервативног романтизма,,.46 

Наведене три идеолошке концепције представљају својеврсну српско-руску 
варијанту три раније изнета основна става о пожељним правцима развоја 
друштва, при чему се српски либерализам Грујића и Јовановића приближава 
првој опцији (преношењу туђих модела уз неопходна прилагођавања), 
Марковићев социјализам другој опцији (проналажењу самосвојног пута 
друштвеног напретка), док би Хомјаковљев "nyr саборности" био најближи 
трећој (потпуном одбијању промена по страним узорима и инсистирању на кон
тинуитету са сопственом традицијом). Као такве, оне се могу сматрати 
претечама свих каснијих развојних модела заснованих на сељачким традицијама. 

Из свега до сада реченог о односу политичке идеологије и сељачке сим
болике у оквиру политичке комуникације, могуhе је извести два значајна 
закључка. Први се своди на констатацију да се на истим елементима сељачке 
симболике могу заснивати међусобно супротстављени идеолошки концепти, 
што нам указује на изненађујући степен њене арбитрарности. Други се одно~и 
на поступак преношења идеолошких порука у процесу политичке комуникације. 
Тако се може реhи да тај поступак пре свега подразумева избор одI?еђеног, не 
претерано великог броја "кључних симбола,,, са изразитим асоциј~тивним ~ 
емотивним потенцијалима.47 Они се доводе у везу са главним теориЈСКИМ ПО)
мовима, и својом способношћу да конотирају кључне вредн~сти и изазивају 
снажне емоције надокна~ују сведеност идеолошке конце~щиЈе заступљене у 
поруци, коју иначе захтева природа политичке к~>Муника~е. Утолико се може 
рећи да је за успешну политичку комуникацију важнИЈи демагошки дар за 
манипулисање симболима, од идеолошке поткованости њених учесника. 

2.5. Комуникацијски контекст 

Помињање сељачких симбола у претходном одељку лагано нас је увело 
у тематику којој је посвећена ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА. елемената политичке 
комуникације. Та категорија је усмерена ка комуникациЈском контексту и сас
тоји се од два елемента (преко ког канала и под којим условима). 

44 IЬid., 123. 

45 IЬid., 121. 

46 Љid., 124-126, 

47 Овде нам може бити од помоћи начин на који је Ласвел дефинисао пропаганду као "управљање 
колектив1mм ставовима уз помоћ манипулисања значајн~ сим~олим~,., нав. према: GerЬner, <?ео~е, 
,,Mass Media and Нцтап Comтцrlication Tlreory,., u McQшul, Dems, Soc1ology of Mass Соттишсаt1оп. 
Penguin, London, 1972, 42. Од помоћи при разумевању ,.логике повезивања симбола" може бити и 
Lic, Edmund, Kцltura i komWlikacija, Prosveta, Beograd, 1983. 
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2.5.1. Преко ког канала - о форми политичких порука 

ПРЕКО КОГ КАНАЛА. Одговор на наведено питање-елемент пружа нам 
податке о "форми" политичке поруке, односно о њеном симболичком оквиру 
и правилима организовања тог оквира - стилу, жанру (роду) и реторици.411 Како 

политички симболи представљају најелементарније јединице преношења 
политичких информација, то ће њима, и посебно сељачким симболима, углав
ном би~и посвећена пажња. На основу заступљене врсте политичких симбола, 
могуће Је говорити о три основне форме које преносе политичке садржаје: вер
балној (која укључује поруке исказане политичким симболима у ширем смислу), 
комбwюваној (у коју се сврставају поруке исказане политичким симболима у ужем 
и ширем смислу), као и невербалној (која подразумева поруке пренесене 
политичким симболима у ужем смислу). Вербалне форме могу бити говорне и 
йисане, при чему ће обе варијанте имати своје стилске, жанровске и реторичке 
посе?ности. Комtјиноване форме могу бити йосредоване и нейосредоване. 'У прву 
варИЈантиу спадаЈу 1Ћ и радио преноси, наступи, емисије, спотови и џинглови, као 
и плакати, постери и слични материјали. У другу варијанту спадају политички 
ритуали, церемоније, скупови, демонстрације и слични облици непосредних 
политичких активности. Најзад, невербалне форме подразумевају политичке сим

боле у ужем сми~, какви су: државни и сrраначки симболи (заставе, грбови, 
амблеми, ИНСИГНИЈе, химне), симболички гестови и радње. 

Пре него што се преlје на систематизацију сељачких симбола коришћених 
у ?квиру политичке комуникације у Србији, потребно је понудити одреlјење 
поЈма политички симбол. 

2.5.1.1. Политички симбол - дефиниција појма 

Полишички симболи припадају широј категорији симбола. Без претензија 

да д~~ _опште одреlјење појма симбол, у овом раду користићемо дефиницију 
по КОЈОЈ Је симбол знак или предмет коме је арбитрарно придато неко значење 
или вредност, и чијим приказивањем или појављивањем могу да се призову 
шири значењски склопови или утиче на понашање оних који су упознати са 
његовим значењем.49 Специфичност политичких у односу на друге врсте сим
бо~а лежи у њиховој неуобичајеној инклузивности. Било који знак, предмет, 
поЈава, особа, или елемент културе може под одређеним околностима преносити 
арбитрарно ~ридата п~литичка значења и вредности. Отвореност за различита 
значења, КОЈа погодуЈе изражавању главних поставки и вредности актера 

политичке игре али и манипулацијама, као и мобилизацијски потенцијал који 

48 Категорије стила, жанр~ и реторике су посебно корисне уколикосе ради о вербалном типу 
политичке комуникациЈе. Стил ћемо одредити као "резултат избора одређеног броја 
распол?жив~ м_огуvћ1.юсти сад~ж~них у језику који је извршен у једном тексту,, (Diki'o О. i Todorov 
С., Enc1/doped11sk1 recmk nauka о Jez1_ku 2, Prosveta, Beograd, 230.). У оквиру понуђене дефиниције, нас 
ће.посебно интересовати "лична Једначина" коршпћења политичких симбола неког актера. Под 
поЈмом жанра подраэумеваће се скуп имплицитних језичко-естетских правила која управљају 
стварањем и тумачењем не.ке поруке као организоване целине, или, како би то Хирш рекао, ,,оно 
зн~чеље целине помоћу коЈеr тумач може да тачно разуме сваки њен део у његовој одређеноС'ЈИ 
(Нid, E.D., Nace.la tumacenja, Nolit, Beograd, 1983, 105. Најзад, реториком ће се сматрати коршпћењ~ 
расположивих Језичхих, стилских и жанровских елемената, у циљу убеђивања слушалаца да усвоје 
говорникове ставове. 

49 Француски социолог и етнолог Ривијер нуди сличну деф. симбола. Riviere Claude, · ор. cit., 220. 
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посматраче претвара у учеснике, својства су која су најизраженија код 
политичких симбола. 

5.1.2. Функције политичких симбола 

Било би тешко замислити политички систем унутар кога се политичка 

комуникација успешно одвија без присуства политичких симбола. Њихова 
незаменљивост проистиче из функција које обављају: 

- преко њих се сазнаје политичка стварност, другим речима они сажимају, 
поједностављују и материјализују апстрактне и сложене политичке доктрине 
(четири оцила сведоче боље од формула о надстраначким интересима о 

политици свесрпског јединства); 
- делују афекшивно, односно, подстичу емоције појединаца и маса (долазак 

престолонаследника који је отелотворавао начела монархије и антикомунизма 
изазвао је кратку, али веома снажну буру у душама многих Срба); 

- делују йокреГйачки, подстичу појединце и масе на политичку акцију 
управо због тога што су у стању да· изазову снажна осећања ( о последицама 
сусретања људи који носе шаховнице, љиљане и кокарде свакодневно нам 

сведоче неуверљиво потресени новинари); 
- омогућују комунш,ацију, јер ефикасно преносе поруке политичких ак

тера (присуство или одсуство државних представника на значајним верским 
светковинама носи јасну политичку поруку); 

- омогућују йрикривање стварног друштвеног стања, тако што се њиховом 
употребом подржава мит о јединству народа и илузија о одсуству конфликата 
(говорећи говором народа, неке воlје хоће да се учине гласом народа, не би ли 
у њему завладало једногласје).50 

2.5.1.3. Стратегије коришћења политичких симбола 

Да би што ефикасније искористили оне функције политичких симбола које 
им одговарају, политички актери прибегавају различитим стратеmјама.51 Они 
се моrу определити за усвајање веh йociuojehux верских симбола, како би своја 
идеолошка уверења поставили у шири оквир и дали им општеприхватљиви 

карактер. Пример овакве праксе пружају друштва у којима је цивилна религија 
саставни елемент политичког система (С. А. Д., Вел. Британија), али и 
различите клерикалне странке и режими из круга католичких земаља (,,социјал
ни католицизам,,), панисламистички покрети, као и понеки православни 
покушаји (Н. Велимировић, Ј. Поповић, или Српска Светосавска странка).52 

Преузимање шрадиl{Uоналних народних и йолrtши.чко-исшоријских симбола 
следећа је стратегија. Таквој пракси најчешће прибегавају новоуспостављени 
режими, или они који су извршили нагле промене својих основних начела услед 

50 Dordevic Jelena, .,Simboli,,, u: Enciklopedijapoliticke Jшlture, ор. cit., 1039-1040. 

51 Користећи друге примере и другачуји редослед, о овимстратеrијама говори и Ђорђевић Јелена, 
оп. цит., 1040. 

52 Dordevi6 Jelena, ,. Civilna religija.,, Enciklopedija ... , op.cit., 172-174; Екмечић Милорад, Сшварање Ју'iос
лавије 1790-1918, 2, Просвета, Београд, 1989, 359-369,397-411, 510-522; Specijalno izdanjerevije "Duga.,, 
Pov1·atak bogova, april 1986; Градина 10-11-12, 1993, тематски троброј: Повратак све1Тю'i?; Pavlovic К. 
Stevan, .,SаЫја i Љ·opionik. Crkva, rat i polililщ" Nasa Borba subota-nedelja 4-5. mart 1995. 
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кризе легитимитета. У стварном или фиктивном континуитету са прошлошћу 

такви режими траже допунску, а у неким случајевима и једину, основу свог 
легитимитета.53 Најзад, режим, странка или покрет може да одбаци све йос
шојеhе и сшвори сасвим нове, или йрида йошйуно нова значења сшарим сим
болима. То се углавном дешава после успешно изведених револуционарних 
преокрета, али сличној пракси прибегавају и иереволуционарни ауторитарни и 
тоталитарни режими.54 Политичка употреба симболике српског села и 
сељаштва припада другој стратегији, а у мери у којој се користе народно
религијски симболи и првој. 

Разумљиво је да не треба очекивати да постоји потпуна корелација између 
неког типа режима и одређене стратегије коришћења политичких симбола. 

Један режим може примењивати неколико различитих стратегија истовремено, 
или их може током времена мењати. 

2.5.1.4. Врсте и појавни облици политичких симбола 

Ако се пажња задржи на врсшама и йојавним облицима йолишичких сим
бола, као најелементарнијим носиоцима значења у оквиру процеса политичке 
комуникације, уочава се да се пред политичким актерима налазе бројне алтер

. нативе. Њих је могуће систематизовати уз помоћ неколико категорија. Тако 
наши актери могу да се користе 

ПОЛИТИЧКИМ СИМБОЛИМА У УЖЕМ СМИСЛУ: химнама, 
гр~овима, заставама, страначким инсигнијама, амблемима, беџевима.55 Њима на 
располагању стоје и сви ови предмети, особе, речи, текстови, слике, музика или 
друге појаве, уз помоћ којих је могуће пренети жељене поруке, дакле, 
ПОЛИТИЧКИ СИМБОЛИ У ШИРЕМ СМИСЛУ. 

Политички симболи у ужем и ширем смислу међусобно се разликују по 
СИМБОЛИЧКИМ ПОЈАВНИМ ОБЛИЦИМА. Тако ћемо међу политичким 
симболима у ужем смислу углавном налазити визуелне и аудишивне облике сим
болизације, са каквима смо се срели у претходна два примера. Међу политичким 
симболима у ширем смислу, осим наведених појавних облика, биће заступљене 
и симболичке радње и личносши, као и олфакшивни, iусшашивни или шак
шилни појавни облици симболике.56 

2.5.1.5. ,.Гуњац и опанак,, - симболички елементи сељачког порекла 

Наведена симболичка средства (симболи у ужем и ширем смислу, сим
болички појавни облици) неопходна су да би се што успешније изразили главни 
СИМБОЛИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ/ЈЕДИНИЦЕ. У случају српског села и 
сељаштва те елементе је могуће груписати у три основне категорије. Прву од 
њих чинили би НАРОДНИ одн. СЕЉАЧКИ ЈЕЗИК И НАРОДНО ЈЕЗИЧКО 

53 Naumovic Slobodan,,, UpotreЬa tradicije. Politicka tranzicija ipromena odnosapremanш:ionalnim vrednostima 
и Srbiji 1987-1990 .. , u: Prosic-Dvornic Mirjana, ur., Kulture и tranziciji, Plato, Beograd, 1994, 95-119. 

54 О развоју симбола у новоуспостављеним револуционарним режимима: Ozouf М., lAfete revolution
naire, 1789-1799, Gallimard, Paris, 1976; Lane Christel, The Rites ofRulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
1981; Dimic Ljubodrag, Agitprop kultura, Rad, Beograd, 1988. 

55 ПоЛИТИЧЈСИм симболима сматрамо државне, националне и сrраначке симболе сходно најпшрем 
схватању политике. Политички симболи у ужем СЪIИСЈЈУ су фиксни; формализовани, конвешџюнални, 
ancrparrни симболи са прецизно одређеним значењем. 

56 Riviere С., ор. cit., 230-243. 
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СТВАРАЛАШТВО, другу НАРОДНА одн. СЕЉАЧКА КУЛТУРА, док би трећу 
представљале НАРОДНЕ одн •. СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ. 

2.5.1.5.1. НАРОДНИ, ОДНОСНО СЕЉАЧКИ ЈЕЗИК 

Већ у првим годинама Вуковог "рата за српски језик,,, народни језик је 
добио статус класног симбола, што успешно изражава синтагма "језик 
свињара,,. Све до данашњих дана ће људи десне оријентације блиски црквеним 
круговима замерати Вуку · што је посељачио српску културу приволевши 
књижевнике да говоре језиком свињара, уместо да је свињаре навео да говоре 
језиком књижевника. Када је пројект уједначавања језика већ давао резултате, 
народни језик је постао симбол "Срба свих и свуда,,, или како би то А. Белић 
рекао "највиднији знак националне свести,,.57 Најзад, од педесетих година XIX 
века, тај исти језик постаје симбол српско-хрватског или илирског јединства, 
што је идеја коју наставља и Штросмајеров ,југословенски" покрет.58 Данашње 
острашћене полемике о разликама између хрватског и српског језика, потврђују 
да снага народног језика као политичког симбола није опадала од доба рођења 
језичког национализма. По снази коју има као политички симбол, за језиком 
не заостаје ни народно језичко сшваралашшво. ,,Саставни део националне свес
ти нашег народа чине његоџе јуначке песме и његове традиције.,,59 Ту своју 
мисао Белић потврђује констатацијом да има стручњака који сматрају да је у 
стварању те свести народној песми припадало прво место, а затим примећује 
да су Вуковом заслугом народне песме својим квалитетима "издигле до 
необичне висине углед српског народа,,.60 Дворниковић тој идеји даје најпот
пунији израз: 

"Нема колективно-духовног југословенског документа који би се обимом 
и истинском адекватношћу могао мерити са народним епом. Тај еп не само што 
је у својој врсти - као епска уметност - најсавршеније југословенско народно 

дело, већ је безусловно и најкарактерније: из њега проговара балкански 
хероизирани Југословен, са траговима старе словенске осећајности, али и са 
мушким ставом борбености и свим оним што је с тиме психички повезано: гор
дом колериком, и надасве човечјим поносом и великом љубављу за правду и 
слободу. Расна динарска жила пулсира оштро кроз јуначки десетерац; судбина 
и историја одредила је само смер тога пулсираља.,,61 

57 Белић Алекса11дар, Србија и јужнословеш:ко iiишање, Библ.Граца Београда, Београд, 1991, 85-86, 
39,23;76-78. 

58 !Ьid., 39. 

59 lbld., 56. 

60 lbld., 55-6. 7. 

61 ДворЮfКовић В., КаракшеролоirtјаЈуiослове,ш, Геца Кон.Београд, 1939, S80. 
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2.5.1.5.2. ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНЕ, односно СЕЉАЧЕ КУЛТУРЕ 

Другу категорију симболичких елемената/јединица од значаја за нашу тему 
чинили би ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНЕ одн. СЕЉАЧКЕ КУЛТУРЕ. Њих је могуће 
разврстати на елеменше машеријалне кулшуре, друшшвене инсшишуције, народ
ну религију, йашријархални ешос и народну или сељачку музику. У првој 
подгрупи изразиту политичко-симболичку вредност имају елементи као што су 
делови народне ношње: шајкача, гуњ, ойанци, али и iусле и слични предмети. 
Књижевник Данко Поповић нуди нам ефектан пример симболичког потенцијала 
српског народног покривала за главу. 

"Прву, најзначајнију победу над капом под којом су наши дедови и 
ПраЈ:lедови сачували име и образ, част и славу - извојевала је титовка ... , касније 
су и друге капе стекле преимућство над српском шајкачом, а плаве беретке 
долаз.е као врхунски симбол српске изгубљености. Долазак плавих беретки 
може се разумети и као казна за то шrо смо одбацили своју капу и све што 
иде уз капу и под капу . .,62 

_Ј~~ан Скерлић нам даје слику српског сељака у пуном напону снаге, слику 
на КОЈОЈ Је одећа симбол националног парадокса - материјалне беде којој пркоси 
духовна величина: 

"И скамењена Европа је са запрепашћењем видела чудо: како пред 
шумадиским сељаком, у опанку и суром сукненом оделу, бежи у дивљем топоту 

и од страха_ избезумљ~ва турска војска од које је некада свет дрхтао и која 
ужива глас Једне од најхрабријих и најопаснијих војски што данас постоје.,,63 

Како је о друштвеним институцијама српскоr села као симболичким 
средствима за преношење идеолошких порука већ било речи на претходним 

странама, то ћемо на овом месту понудити својеврстан резиме угицаја сеоских 
установ~ и задружног живота на развој йашријархалноi ешоса, коме такође не 
недоста1е идеолошки набој: 

,Лотпуна једнакост мушких чланова у задрузи, сељака у селу и кнежини, 
брат~веника и племеника у братству и племену, спојена с посебним натшном 
одгоЈа мушке деце - не дисциплином и присилним средствима, него примером 
и саветовањем - ствара једну самосвесну јединку, тешку за управљање, са јаким 
индивидуалистячким склоностима, али зато духовно независну и врло 

пожртвовану.,,64Ю/Х века, Народна књига, Београд, 1982, 35, 
Рад на развоју сасвим супротног етоса од оног који би фаворизовао "ШI

дивиду~листичке склоности,, _из претходног навода могуће је приметити у 
следећој педагошко-политичко1 успаванци: 

Буји, баји, 
чедо моје драго, 

Не би л' мајци до коња дорасло. 
Та до коња и до бритке сабље, 
Да ми будеш роду у помоћи. 65 

62 Поповић Данко,,, Tyf)e кайе,,, у: НесйDкоји, ИП "Београд.,, Бrд.,113-114. 

63 Ћоровић Владимир, Вишка Србија, Култура, Београд, 1990,72-73. 

64 Чубриловић Васа, Исшор11ја 1ю1111ш11чке м11с1111 у Срб11ј11, Народна књига, Београд, 1982, 35 

65 Јовичић Владимир, Срйско родољубr~во йеснuшшво, Арион, Београд, 1987, 75. 
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Етос колективизма који се унутар задруге и сеоске заједнице развијао 
пружао је и пружа, у оној мери у којој још увек опстаје, погодно тле за 

политичке инструментализације. Позивајући се на угроженост интереса 
различитих заједница и представљајући се као њихови заштитници, неки сав
ремени политички актери успели су да иза себе построје добар број људи чије 
су колективистичке лојалности биле снажне. 

У категорији народне/сељачке културе следећу подrрупу чини народна 
релиrија. Православно-народни празници какви су Божиh, Савиндан, "Ускрс, 
Ђурђевдан, Видовдан., па и слава, могу у одређеним ситуацијама да постану 
веома снажни национални и политички симболи. Симболички значај Видовдана, 

чији је основIШ значењски склоп састављен од митских слика везаних за 1389, 
много пуга је потврђиван и коришћен у новијој српској историји: 1804, 1851, 
1882, 1912-13, 1914, 1921, 1989, 1992. Прва детаљна медијска покривања прослава 
Савиндана и Ускрса почетком деведесетих примери су вешто упућених 
политичких порука јавности, уз помоћ којих се инспираторима новог приступа 
приписују заслуге за враћање националног достојанства Србима и толерантан 

однос према Цркви. 66 

Народна музика и u'ipa која је йраши чине послеедњу подгрупу категорије 
народне/сељачке културе. Већина људи интуитивно се слаже са Двор
никовићевим ставом да је ,,музика тонска екстернализација темперамента и 
карактера,,.67 Присвајајући народне мелодије или мелодије драге народу, 
некадашње и данашње политичке странке желеле су да симболизују своју блис

кост темпераменту и карактеру српског народа. Тако се у одређеним 
политичким тренуцима СПО везивао за "Боже правде.,, СРС за "Тамо далеко,,, 
СПС за ,,Марш на Дрину,,, или ДС за "Ђурђевдан,,. Међугим, не треба сметнути 
с ума да је Слободан Зечевић у својој систематизацији српских народних игара 
навео и ове: Карађорђево ко.цо, хајдук Вељкова, војводе Синђелића, поп 
Маринкова, Пашићево, Радикалку, Титово, па чак и Европско.68 С друге стране, 
вера у непосредну везу музике и душе један је од разлога због којих су разговори 
о "изворној" народној музици и њеној ,,новокомпонованој" посесrрими толико 
набијени емоцијама. Народна музика постаје симбол "народне душе.,, а борба 
за њену чистоту постаје борба· за спас народне душе. Политички и идеолошки 
потенцијал полемике о народној музици најизразитији је у оном њеном делу 

·који је посвећен размеђавању "изворних, напшх" и "страних, туђих,., најчешће 
оријенталних, елемената. 

2.5.1.5.З. НАРОДНЕ, односно СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ 

Трећу категорију симболичких елемената/јединица чине НАРОДНЕ одн. 
СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ. Трагајући за стваралачким способнос
тима "божанственог аналфабете" које стоје иза творевина народне културе, 
Јован Дутшh открива следеће: 

,,Његову дубоку културну моћ и творачки геније наћи ћете при његовој 
националној музици и на целој линији његовог фолклора. Та маса творевина 

66 Еl'Мечић М., ор. cit., 169-171; Naumovif S., ор. cit., 107-108. 

67 Дворниковић В., ор. cit., 353. 

68 Зечевић Слободан, Cpii.c1'e народне rt'lpe, Вук Караџић/Етнографски музеј, Београд, 1983, 136-154. 
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која је дошла из дубине наших аналфабетских маса, запрепашћује својом огром

ноUiћу, душевношћу, отменошћу и високим уметничким укусом. Нама се данас 
чини да са постанком градова и прирастом интелигенције тај творачки геније 
села и сељака лагано исчезава ... ,.69 

На став о сшваралачком zенију сељашшва, надовезује се вера у његове 
умне сйособносши: 

"Али у Шумадији сам имао највише прилике да се дивим сељацима широке 
и објективне интелигенције, који посматрају ствари и догађаје и дају своје 
мишљење тек кад се потпуно обавесте ... Често ми се учинило да неписмени 
људи, који имају ову духовну ширину, могу судити каткад правичније него 
UiколовШiи људи заведени политичким или другим страстима.,,70 

Уз интелектуалне квалитете иду и морални. Тако Цвијић примећује да се 
на темељу патријархалног живота код шумадијског сељаштва развила "висока 
морална култура,,, коју одликују велико узајамно поштовање, искреност и 

поUiтење. Исти аутор констатује да су патријархалност и "једноставан 
друштвени састав,,, у коме нема класних или значајнијих економских разлика, 

допринели да "демократска осећања" постану "урођена" народу Шумадије.71 

Демократска осећања Шумадинаца и динарских Срба не представљају препреку 

њиховој националној свесши: · 
"Национални морал и национална мисао наслеђе су дуге историјске 

прошлости; они су се учврстили као инстинкти који аутоматски одређују 
понашање сваког грађанина и ч~rrавог народа. Искрсне ли какав било догађај, 
сваки динарски Србин зна шта треба да чини и чини то тачно; сви раде у највећој 
сагласности, сељаци и сви они (уосталом врло ретки) који нису дегенерисани 
политичким страстима или другим утицајима .... За народну ствар сви подносе 
највеће жртве.,,12 

Национална осећања развијају се у Шумадији до таквог об~ма да она пос
таје земља "велике националне мисије,,, сматра Цвијић.73 Међутим, стална 
национална борба развија и "хајдучки темпераменат,,, као и ,,динарску девизу: 
свету освету.,.74 Осим тога, ,,динарски сељак пази на небеске појаве,,, на разна 
предсказања, зле очи и духове, уопште "има склоности мистичноме, 

тајанственоме, мистичној лоmци,,.15 

,,На људе динарског типа највише утицаја имају вође у чијем понашању 
има нечега тајанственог или му они то приписују. Верују да се не може бити 

велики човек без способности које дају тајанствене силе, нарочито виле и добри 
духови. Динарски људи обавијају своје најдубље народне идеале, као велом, 
неком сјајном мистиком . .,76 · 

69 Наведено према: Kostic С., ор. cit., 124. 

70 Cvijic Jovan, Jz drustvenih nauka (izb. tekst. Kostic С.}, Vuk Кarad~c. Beograd, 1965, 163. 

71 IЬid., 163, 160. 

72 IЬid., 147. 

73 lbld., 162. 

74 Ibld., 149. 

75 Љid., 151. 

76 IЬid., 151. 
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Упркос хајдучији, свешој освеши и мисшичној логици, сељак ипак остаје 
симбол физuчког u йсихичког здравља и најпоузданији чувар душе целоz 
народа. То нс поричу чак ни политички мислиоци таквог квалитета каквог је 
био Слободан Јовановић: 

"Сеоско становништво је најбоља предохрана против физичког изметања 
народа, које узрокује рђаву каквоћу војних обвезника и које је стога нарочито 
опасно. Сеоско становништво такође је предохрана против једностраности и 

настраности индустриско-варошке културе, која механизира живот и рађа онај 
сувише прозаичан и рачунски поглед на свет који се назива ћифтинским 
духом . .,11 

2.5.1.6. Страначки, национални и комбиновани симболи 

Сељачким психичким особинама завршили смо приказ симболичких 
елемената пореклом са српског села и из сељаштва, који су били и још увек 
су заступљени у политичкој комуникацији током последња два века. Сада је 
време да се подсетимо на принца Бибескуа и двоструки симболички потенцијал 
сељаштва. Сви претходно наведени симболички елементи подједнако могу бити 
коришћени као КЛАСНО-СТРАНАЧКИ и НАЦИОНАЛНИ симболи, али и као 
КОМБИНОВАНИ. 

2.5.1.6.1. Симболика сељаштва и страначки идентитет 

Пуни емотивни набој српског сељака као КЛАСНОГ, па тиме и СТРА· 
НАЧКОГ и ИДЕОЛОШКОГ СИМБОЛА, тешко да је неко могао боље да из

рази од Добрице Ћосића: 
,.У мени се тада догодила велика подела: правда припада селу и сељацима, 

а све неправде су у вароши међу капуташима ... Ако хоћеш одређеније: постао сам 
комунист због сеоске сиротиње и због сељанки ... Нема те мученице која је равна 
сељаЈiки. Нема тог социјалног понижења равног понижењу сељанке: емоционално, 
радно, биолошки ... Та мученица, без икакве патетике. била ми је довољан повод 
да идем у револуцију за коју сам веровао да ће изменити њен живот. Никаква ме 
тада радничка класа и њена експлоатација ш1је узбуlјивала.,,78 . 

Серију примера употребе сељаштва као класног и страначког симбола 
наставиће велики мајстор управљања народом, Милош Обреновић. Враћајући 
се у Србију 1859. год. ,,Стари Господар" обраћа се народу прокламацијом у којој 
поручује: ,,Народе, снаго моја!,,. Ж. Живановић сматра да тај поступак потврђује 
да Милош ни под старе дане "није напустио своју свагдашњу тактику, да се 
увек обраћа народу и да је само с њиме у додиру . .,79 Један од ретких људи који 
су с Милошем успевали да се носе и сачувају главу, такође рођени сељачки 
демагог Тома Вучић-Перишић, даје нам следећи пример вештог повлађивања 
сељачком егалитаризму: 

,,Ми смо сви равни: што је књаз, то је и свињар - што је свињар, то и 
саветник - што саветник, то и терзија - а што терзија, то и судија - што судија, 

77 Наведено према: Kostic С., ор. cit., 126-127. 

78 Dukic Slavoljub, toi·ek и .rvom vre111em1. Ra1guvori sa Dob,·icom tosicem, Filip Vi!njic. Beograd, 1989, 16-17. 

79 Живаноnиh Ж. Пол111Тt11чка ..• , ор. cit., кљ. np11a, 58. 
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то и ја. Сви смо једнаки; не треба да се само један греје на сунцу, а ми сви да 
стојимо у ладу, и само један да подигне главу високо, а ми сви да гледамо у 
земљу, но ваља сви да гледамо горе и сви да се грејемо на сунцу.,.80 

Упрезање народа у страначке чезе уз помоћ изрека о служењу народним 

интересима, вештина је у којој су се одликовали радикали на челу са Пашићем. 
Он сведочи да му је "принцип увек био: радити с народом за народ,,. У беседи 
о Пашићу епископ Николај Велимировић закључује "Ко није с народом не може 
бити велики.,,81 Демагошка склоност ка коришћењу сељачке симболике била је 
изразита одлика говора страначких првака на главној скупштини Народне 
радикалне странке, ОдРЖаној у близини Крагујевца у лето 1882. године. Тако 
Пашић истиче да је народ свој најбољи чувар и најмудрији управник, да би затим 

за "гуњац и опанак" устврдио да је подигао и створио државу и да треба "по 
праву и науци, по раду и пожртвовању, да буде господар у својој земљи.,,82 Са 
своје стране, Пера Тодоровић испољава мајсторство у обраћању народу језиком 

народяим. Тако он, образлажуlш радикалско опредељење за увођење општег 
права гласа, користи следеће поређење: ,,Грађанска права нису ужичка пастрма, 

да их држава крмчи на двадесет пара, па ко више плати ономе већи режањ· и 
да одреже.,.83 Најзад, по слову устава Краљевине Србије из 1888. године, на нас
танак кога су знатног утицаја имали радикали, краљ се заклињао "Богу и 
Народу,,.84 Уосталом, таква формула је била сасвим у складу са познатим 

радикалским ставом: ,,Народ је извор и утока власти,,.85 

Користећи се симболиком из домена материјалне културе, Триша 

Кацлеровић нам показује како су се у демагошком придобијању сељаштва 
сналазили српски социјал- демократи: 

"Сељачки rуњ и пролетерски капут почели су заједнички да се налазе под 
једном истом црвеном заставом· у борби против капиталистичког гуња и 
капиталистичког капута, у борби против капиталистичких партија које их 
експлоатишу и које их својом политиком у Народној скупштини убрзано доводе 

до просјачког штапа.,,86 

Образлажући значај сељаштва за социјализам, Драгољуб Јованов-ић међу 

многим метафорама исписује и једну у којој је сељачка симболика пресудна: 
"Нужно је да у борбу за социјализам сељаци уђу као равноправан фактор, као 
парњак и спрежник, заједно са радницима из градова.,,87 

Међу савременим партијама коалиција ДЕПОС-а се показала достојном 
традиције о чијој укорењености говоре претходни примери. Тако је ДЕПОС у 
предизборној кампањи 1992. год. изашао са серијом спотова, плаката и огласа 

80 Велмар-Јанковић Владимир, Поiлед с Калемеzдана, Библиотека Града Београда, Београд, 81. 

81 Милошевић Ж., Млад11 Пaшrih, ор. cit., 68. 

82 lbld., 99. 

83 Протић, Мила!l Ст., Радwса.1111 у Србији. Идеје и йокреш. 1881-1903, Балк. И!lститут САНУ/АИЗ 
Досије, Београд, 1990. 161. 

84 Њid., 79. 

85 !Ьid., 80. 

86 Ка1Џ1еровиh Т., Срйска ... , ор. cit., 26. 

87 Jovanovi~ Dragoljub, Sloboda od straha, Filip Vi!njif . Nau~na knjiga, Beograd, 1991, 175. 
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чији је заједнички мото модулисан у ратарском кључу био ,,променимо сорту 
која не даје рода,,. На једном од огласа објављених у Српској речи може се 
прочитати следећа порука: 

"Добри домаћини знају - нема рода од лоше сорте. У последњих пет година 
сејали смо лошу сорту, ·ал• нисмо жњели. Кад је тако, мења се сорта а земља 
остаје. Будућност је на страни домаћина од добре сорте. На нашој страни ... ,,88 

2.5.1.6.2. Симболика сељаштва и национални идентитет 

Међутим, поред· тога што материјализује идеју неправедности друш'IЋене 

експлоатације и идентификује носиоце "здраве,,, ,,народне,, политике, слика 
српског сељака у политичкој комуникацији може да носи и један емотивно још 

снажнији набој. Ради се о оним случајевима у којима село и сељак бивају произ
ведени у НАЦИОНАЛНЕ СИМБОЛЕ. Два изузеrnа примера успевају да укажу 
на основне принципе симболизовања нације сељаштвом. У првом случају, 
сељаштво симболизује нацију због тога што је њен најбројнији, али и најаутох

тонији слој. У другом случају, историјска судбина сељаштва постаје метафора 
за судбину целокупне нације. За први захвалност дугујемо Вуку Стефановићу 
Караџићу: 

,,Народ српски нема други људи до сељака. Оно мало Срба, што живе по 
варошима, ... зову се варошани, и будући да се турски носе и по турском обичају 
живе, а уз буне и ратове или се затворе с Турцима у градове, или с новцем 
беже у Немачку; за то они не само што се не броје међу народ српски, неrо 
ји још народ и презире.,.89 

Одредивши српски народ као културно и социјално хомоген, сељачки, и 
запазивши по чему се неки Срби не броје међу народ српски (варошани, 
странски се носе, по туђем обичају живе, не ратују, беже с-новцем у свет), В_ук 
КараI,Шћ је стварност свог доба претопио у моћан стереотип. РеперкусиЈе тог 
стереотипа могуће је још и данас препознати у политизованим полемикама о 
"правим Србима" и онима који то нису, и арг~ентима који се у тим приликама 
потежу. Други принцип симболизовања нациЈе сељаштвом може нам дочарати 
један савремени пример. У својој "Књизи о Милутину,,, Данко Поповић у~пева 
да кроз животопис наизглед сасвим обичног, а ипак изузетног, шумадиЈског 
сељака искаже судбинско искуство целокупног српског народа и дотакне све 
кључне теме "српског питања,,. 90 

2.5.1.6.3. Комбиновани симболи 

Најталентованији политички играчи успевају да стопе класно/страначки 
са националним аспектом сељачке симболике и створе класу комбинованих сим
бола. Кочићев Давид Штрбац је годинама био најизврснија еманација таквог 
симбола. Од скора му се придружило Витезовићево ,,догађање Народа,., у коме 

се у неразмрсиво клупко уплићу плебс, етнос и идеолоmја. 

88 Српска реч оц 16. дец. 1992. 

89 Навецено према: Јанковић Драгослав, ,.Bof)u и учеснrщи йрвог усшанка,,, у: Срби и демокрашија 
(прир. Мичета Л. и Вучинић М.), Видици - Досије, Београд, 1992. 

90 Поповић Данко, Књига о М11.луш11ну, Књижевllе новине; Београд,1986. 
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2.5.1.7. Симболика сељаштва и питање конотације 

На самом крају теба скренуги пажњу и на питање КОНОТАЦИЈЕ која 
се придаје сељачким симболима. Наиме, скоро сви примери понуђени на 
претходним страницама носе у себи йозишивну коношацију. Постоји и друга 
традиција, у оквиру које се сељаштву придаје вредност негашивног симбола. 
Ту традицију зачињу просветитељи својом критиком народних празноверица, 
настављају противници Вукове реформе језика, преузимају конзервативци, али 
и леви доктринари, да би је у данашње доба баштинили "урбани интелектуал
ци,,. Није ни потребно подсећати да су такве .конотације честе код оних који 
Србе посматрају из "етске" перспективе. Тако италијански посланик код српске 
владе крајем 1917. год. износи следећи став: 

..... Срби - иако без сумње лијепа раса - немају основа да око себе створе 
јединствено југословенско друштво, јер су у цјелини аграрна заједница, која се 
не надопуњује са цивилизованијим народима на југословенском западу који се 
з~нимају индустријом ... Аграрним свијетом хара инстинкт диоба, а не 
уЈедињавања и духовна предрасуда је основа његове политичке идеологије. 
Аграрна Србија је сваком сувишна.,,91 

2.5.2 Под којим условима - политичка комуникација и окружење 

У трећу категорију елемената политичке комуникације спада, осим питања 

о коме је до сада било речи (йреко ког канала), и питање услова йод којима 
се она одвија. Основном се може сматрати подела на реzуларне и нерегуларне 
услове. У прву врсту услова спадала би уобичајена скупштинска активност, али 
и избори, страначке конвенције и други политичком акцијом набијени периоди. 
Друга би се односила на ситуације какве су револуције, грађански ратови и 
ратови између држава. Разумљиво је да свака од наведених ситуација намеће 
специфична правила вођења политичке комуникације. 

3. Уместо закључка или шта се мо:ж.е добити 
понуђеним поступком? 

Уместо закључка, покушаћемо да уз помоћ конкретних примера 
одговоримо на хипотетичку критику по којој понуђени поступак анализе 
политичке комуникације компликује и успорава процес истраживања, а да битно 
не доприноси постизању ваљанијих резултата. При томе ће наша основна теза 
бити да понуђени приступ не представља алтернативу другим типовима 
тумачења, већ њихов коректив. Већ је речено да главна вредност схеме која је 
изложена на претходним странама лежи у указивању на висок степен међусоб
ног условљавања различитих елемената политичке комуникације. Дакле, 
размишљањем о њиховим међусобним условљаваљима само се продубљује, а 
ни у ком случају не чmш и излишном, анализа историјске детерминисаности 
појединачних случајева политичке комуникације. Повећава се вероватноћа 
доношења ваљаних закључака о укупном политичком профилу неке политичке 
личности или странке, јер се пружа могућност да се уз помоћ истоветних 

91 Екмечић М., Србија иаме!Ју Средње Евройе и Европе, Политика, Београд, 1992, 106. 
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кр_итер~јума пореде карактеристике појединачних случајева комуникације у 
коЈима Је она учествовала. Из истог разлога постаје могуће и поређење карак
теристика политичке комуникације различитих странака. Најзад, отвара се и 
могућност предвиђања идеолошких заокрета на основу уочених промена у 

пре_тходно утврђеним правилима коришћења "кључних симбола,,. У оквиру 
СВОЈИХ свеобухватних проучавања социјалистичке мисли у Србији, Латинка 
Перовић се на више места осврће и на Народну радикалну странку. Тако она 
~аже. да је суштину идеологије те странке најбоље изразио Никола Пашић у 
Једно] забелешци руском дипломати А. И. Зиновјеву, 1887. године.92 Ево тих 
Пашићевих мисли: ,,Наша партија сматра да у српском народу има толико 

добрих и здравих установа и обичаја, да би их требало само чувати и 
усавршавати оним дивним установама и обичајима, који се налазе код руског 
народа и осталих словенских племена, а са запада узимати само техничка знања 

и . науку и користити се њима у славјано-српском духу.,,93 На другом месту, 
Пашић каже и ~едеће: ,,Српски народ од како се настанио у тим земљама, где 
сада живи, увек Је у сударима источног света са западним био на страни Ис
тока.,, Пашић наставља: ,.Општина ... то је душа славенског света. Она је 
почетак и она се сада, у науци друштвеној ставља као последњи степен уређења 
данашњег европског друштва. Она је дакле и почетак славенског друштва и 
завршетак европског друштвеног развитка.,,94 Доводећи овакве ставове 
радикалског првака у везу са појединим политичким поступцима, какав је био 
њихов отпор изградњи железничке пруге у скупштинским дебатама током прве 
владе Напредне странке, Латинка Перовић доноси закључак о антимодер

низаторс~м усмерењу радикала. По њој, радикали "еманирају и, у исто време, 
кодификују патрИЈархалност,,.95 Они су део елите који је "на патријархалности 
градио идеологију и стварао организацију с циљем да освоји власт и изгради 
државу у духу народних традиција,,.96 

Не доводећи у питање исправност тумачења које нуди Латинка Перовић, 
сматрамо да би закључци деловали уверљивије када би се водило рачуна о свим 
елементима политичке комуникације о којима је до сада било речи. Тако треба 
рећи да су_ радикали испољавали склоност ка политичком прагматизму и так

тизирању ЈОШ пре доласка на власт.97 Од корuсти је и подсећање на раније 
наведене примере на основу којих се може закључити да су радикалски прваци 
били склони народњачкој демагогији. Затим треба напоменути да се сви 
примери на основу којих се гради аргументација односе на период у коме су 
радикали опозициона странка. Даље, треба уважити чињеницу да су неке од 
изјава дате дипломатским представницима силе од које се очекивала непосредна 

92 Перовић, Латинка,,, Со14ијалисшичка мисао - б11шна шенден14ија у развоју друшшвене и иолишичке 
м1Ш111 у Срб11ј11,,, у: Срйско-руске ... , ор. cit., 19-28. · 

93 lbld., 27-28. 

94 Ibld., 25. 

95 Perovit, Latinka, .,Politiёlш elita i rrwdernizacija и prvoj deceniji nezavisnosti srpslre d~ve u: Srhija и 
mt1dernizacij.rkimprocesima ... , ор. cit., 235-245, пос. 239. "' 

96 lbld., 240 

97 Протић, Милан Ст., Радикал11, оп. цит., 151-157, 115-120; Продановић, Јаша, Исшорија йолишичких 
сшранака 11 сшруја у Србији, Књига 1, Просвета, Београд, 1947, 512. · 
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помоћ чак и у таквим питањима као што је долазак на власт.9R Вођење рачуна 
о наведеним специфичностима, које су засигурно утицале на начин на који су 
радикали конципирали своје политичке поруке и акције, отежава елегантне 
генерализације али доприноси потпунијем разумевању логике политичке 
комуникације. Да би доношење истинитих судова о политичким ставовима неког 

актера на основу појединачних случајева политичке комуникације било заиста 
изгледно, потребно је попунити најмање два од три услова које намеће системски 
приступ комуникацији. На првом месту, треба извршити детаљну анализу оних 

елемената предвиђених схемом политичке комуникације који су заиста заступ
љени у конкретном случају, тако да добијемо његову "комуникацијску фор
мулу,,. Затим треба извршити анализу што је могуће већег броја по 
комуникацијским карактеристикама приближних ситуација у којима је 
учествовао исти актер, како бисмо добили његову ,,жанровску комуникацијску 
формулу,,. Та формула служи затим као коректив за доношење ваљаних 
закључака о почетном случају. У идеалном случају, изврпrnла би се анализа 
свих конкретних примера политичке комуникације у којима је један актер током 
своје политичке .каријере учествовао, на основу које би се смањила могућност 

грешке у детаљним анализама појединачних случајева. 

Рад у коме смо пажњу посветили првенствено техничким проблемима 
преношења политичких садржаја и истовременог остваривања политичких 
циљева уз помоћ симболике сељаштва, завршићемо супротстављеним 
ставовима о сељаштву као објекту политике. Th ставови покрећу етичка питања 
на која сваки учесник у политичкој комуникацији, као и сваки њен проучавалац, 
мора потражити сопствене одговоре. Први став изнела је СРПЈ (к) у својим 
Упутствима за рад на селу из 1919. године: ,, Ми морамо предузети са наше 
стране све мере које вам стоје на расположењу, да ситуацију у којој се налазимо, 
до крајњих rравица експлоатишемо, ми морамо незадовољство које влада међу 
сиромашним сеоским становништвом да искористимо што је могуће више за 
ваше интересе, за интересе Партије ... ,,.99 Други став садржан је у · мислима 
Драгољуба Јовановића које представљају опомену свим присталицама 
политичке "употребе народа,,: ,,Срби су битно политички народ. Као сви 
сељачки народи, они су стрпљиви, али као свим јужњацима, њима лако прекипи. 

Мудро је користити снагу народа; опасно је злоупотребити њеrову приврженост 
цржави.,,100 

98 Протић, М., ор. cit., 107-111, и пос. 109. 

99 Jovanovic, ~ko, КРЈ prema seljaJtvu 1919-1941, Narodna Кnjiga, Beograd, 68. 

1 ОО Jovanovic, Dragoljub, ор. cit. 355. 
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Summary: 

Slobodan Naumovic 

Rise PeasanJ, Rise Му Kin: Peasant Sym.Ьolism and Political Communication in Recent 
Serhian History 

In the first part of the text, the author sets out to explain the excessive use of peasant 
symbolism in political communication Ьу coпelating it to two crucial characteristics of 
the political process in backward countries. On one hand, extreme etatism and unpropor
tional swelling of state bureaucracy begged for а staЫe source of legitimacy. А fast remedy 
was usually sought in populist and nationalist rhetorics, which just couldn't do their jobs 
without the figure of the sturdy autochtonous peasant. Ол the other hand, due to the qua
si-constant character of puЬlic debates on the desired direction of economic and political 
changes, the principal opponents were in need of intelligiЫe and emotionally charged sym
bols for the options they advocated. Once again, the answer was found in peasant symbols 
with positive or negative connotations. 

In the second part, the author offers а definition of the concept of political com
munication and, using the revised version of Lasswell's communication scheme, points 
out to it's most important cathegories and elements, as well as their interrelated character. 
Тhе author then analises the peasant imagery and symbols that have most often been used 
in SerЬia to express in а condensed manner the dominant political myths and the most 
prominent ideologies. Тhese symbols сап Ье grouped in three cathegories: peasant language, 
peasant culture (material objects, social institutions, popular religion, patriarchal ethos and 
peasant music) and psychic characteristics of serЬian peasantry. 

In the third and final part, the author takes previous analyses of political messages 
as а starting point, and stresses the refinements that can Ье accomplished if the contextual 
approach to political communication is adhered to. 
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Natasa Miskovic UDC 316.662-055.2(497.11)"18/19" 

,, ... mit dem Patriotismus der serblschen 
Dame hat die Welt noch zu rechnen!;, 

Der serblsche Frauenverein zwischen Patriotismus und 
Ыirgerlicher Wobltatigkeit (1875-1914) 

Apstrakt: Autor istrazuje "zensko pitanje" и Srblji kraz istoriju "zenskog 
drustva и Beogradu" osnovanog 1875. godine i pisanje lista "Domacica" do 
1914. godine. Definisuci ovu delatnost kao џшсајап elemenat modernizacije, 
autor sagledava i reakcije, pretel.no tradicionalnog drustva па ovu delatnost. 

· Аш 17. Mai 1875 wurde in Belgrad der Frauenverein ,,zensko dru~tvo u Beogradu,, 
gegriindet. Initiantinnen waren Damen der obersten Belgrad_:r. Ges~llschaftss~hicht, ~at
tinnen von Ministem, Industriellen und Intellektuellen. Als Pras1dentш stellte s1ch Katanna 
М. Мilovuk, die hochangesehene Direktorin der 12 Jahre zuvor gegri.indeten Hoheren 
Miidchenschule "Visa zenska skola,,, zur Verfiigung. Am 25. August des Jahres iibemahrn 
die Verlobte des Fiirsten Мilan Obrenovic, Natalija Kesko, die Schiпnherrschaft ilber den 
Verein. Fiirstin Natalija, Tochter eines russischen Offiziers und Gutsbesitzers, war erst 
wenige Wochen zuvor in Serblen eingetroffen. 

Der Zweck des Vereins ist in den gedruckten Statuten von 18901 umschrieben: 
,,zensko Drustvo је jedna Ustanova, oko koje su se u~zil~ zenskinj~, da rad~ na 
usavrsavanju svoga pola u pravcu samoradnje, da spremaJu sirote devoJke za valJane 
radenice, da neguju humane osecaje, da pomazu sirote i nevoljne . .,2 .. . 

Der Verein war straff organisiert. Priisidentin, Vorstand und Ausschusse w1dmeten 
sich ihren Aufgaben mit AkriЬie und Hartniickigkeit, wie die regelmassig im Vereinsorgan 
,,Domacica" abgedruckten Protokolle und Abrechnungen bezeugen. 1879 hatte der Verein 
in Belgrad etwa 150, 1903 etwa 480 Mitglieder. In vielen serЬischen Stadten wurden von 
der Belgrader Zentrale abhangige Tochtervereine gegri.indet.3 

1 Dies ist die fruheste Version, die ich Ьis anhin gefunden hаЬе. 

2 PravilaBeogradskog Zenskog Drustva i Njegll!lih Podruf.iм, Beograd 1890, 4. 
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Organisation und Zweckbestimmung des ,,Zensko dru~tvo" widerspiegeln in knappen 
Worten das Кonzept des typischen Ьilrgerlichen wohltiitigen Frauenvereins, wie es im Laufe 
des 19. Jahrhunderts in Europa entwickelt worden war. 

Die Existenz eines solchen Frauenvereins im SerЬien des letzten Jahrhunderts mag 
erstaunen. Doch der Verein ist ein Symptom fiir die Phase des tiefgreifenden Umbruchs 
und der Suche nach Identitiit und Selbstbestimmung, in der sich das Land nach der 
AЫosung von der 500-jiihrigen osmanischen Herrschaft befand. Aufgrund seiner Geschichte 
lassen sich Veriinderungen und Brilche in der serЬischen Gesellschaft der damaligen Zeit 
nachweisen. 

Urbanisierung und verstiirkter Kontakt mit Mitteleuropa fiihrten zu einem Wandel 
des Verstiindnisses von Familie und Geschlechterrollen, der. die Griindung eines 
biirgerlichen wohltiitigen Frauenvereins erst ermoglichte. Andrerseits zeigen die Grenzen 
des Handlungsspielraums der Vereinsaktivistinnen die Konflikte und Schwierigkeiten, in 
denen sich das Land befand. Anhand von drei Beispielen werde ich die im Sinne einer 
Neudefinition des SelЬstverstiindnisses der serblschen Gesellschaft emanzipatorische 
Wirkung des Vereins einerseits, und seine Instrumentalisierung durch den Staat andererseits, 
der den Verein nur im Rahmen seiner clirekten Interessen gelten lassen wollte, nachzuzeich
nen versuchen. Zuniichst werde ich jedoch erziihlen, wie es zur Gri.indung des Vereins 
gekommen war. 

Die MobШsierung der Serbinnen zu patriotischen Zwecken 

1875 war in Bosnien-Herzegowina ein Aufstand gegen die tiirkische Herrschaft aus
gebrochen, der in Serblen eine Welle der Кriegsbegeisterung ausloste. Erst am Vidovdan 
(28. Juni) 1876 erkliirte Filrst Milan unter dem Druck der Nationalisten Istanbul den Кrieg, 
der zwei Jahre dauern sollte. Er war fiir SerЬien iiusserst verlustreich und hatte katastrophale 
Folgen fiir die Wirtschaft, politisch war er jedoch ein Erfolg. Der Berliner Kongress 
anerkannte 1878 Serblen als souveriinen Staat. Dank russischem und osteпeichischem 
Wohlwollen erhielt es Siidserblen mit den wichtigen Stadten Ni§, Pirot und Vranje 
zugeschlagen. Allerdings sicherte sich Osteпeich-Ungarn das Recht zur Okkupation Bos
nien-Herzegowinas und besetzte es kurz darauf . fiir die serblschen Nationalisten ein 
schwerer Schlag. 1882 proklamierte Fiirst Milan Serblen zum Konigreich. 

Die Griindung des serblschen Frauenvercins erfolgte ausgerechnet im selЬen Jahr 
wie der Ausbruch des Aufstandes in Bosnien-Herzegowina. Die Vermutung liegt nahe, dass 
der Verein aus politischen Griinden ins LeЬen gcrufen wurde. 

Der Untemehmer Djordje Vajfert (1850-1937), einer der wichtigsten Industriellen 
und Geldgeber des Landes, bestiitigt diese Einschiitzung in seiner Schrift zum 50..jiihrigen 
JuЬilaum des Vereins 1926: ,,Kad su godine 1875. otpocele pripreme za ratovanje, na njima 
vec pocinju saradjivati i zene. Pocetak је ucinjen podsticajem Кraljice Natalije, kojoj s!11~ 
duzni odati zahvalnost. Ona је dva puta nedeljno pozivala u dvor beogradske gospodJe 1 

gospodjice, i sa njima zajedno iz konacnog platna cupala sarpiju (kursiv im Text, N.M.C) 
za zavoje ( ... ).,,4 

З Nach Griindung von Tochtervereinen hiess der Verein mit vollem Namen ,,Z'.ensko Dru§tvo u Beogradu i Njegove 
Podruzine,,. 

4 Djordje Vajfert, Manifesrm:ija и tast srpsldM.ena, njihov kulturaл rшЈ za 50 godina, 18751925, Вeograd 1926, 9. 
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Vajfert Ыilt fest, dass sich Ftirst Milans russische Verlobte schon 1875, kurz nach 
ihrem Eintreffen in Serblen und vor ihrer Hochzeit im Oktober des Jahres, aktiv an den 
Кriegsvorbereitungen beteiligte. Natalija war aufgrund ihrer Herkunft Anhangerin 
Russlands und des Panslawismus5• Ihre Ehe mit dem lebenslustigen Habsburgfreund Milan 
verlief unglticklich und wurde 1888 unter turbulenten Umstii.nden gescbleden. Natalija war 
jedoch in Serblen beliebt, Ьesonders auch wegen ihrer wohltatigen Werke. Sie ldimpfte 
vergeЬlich um eine Erziehung ihres 1876 geborenen Sohnes Aleksandar in Russland. Als 
dieser 1889 mit dreizehn Jahren seinem zum Rticktritt gezwungenen Vater auf den Тhron 
nachfolgte, versuchte Nataljia, ihren Einfluss auf den Sohn zu erhalten und damit ihre 
Position als Koniginmutter zu sichern.6 

Neben der Scblrmherrschaft Natalijas weist die hochkaratige Zusammensetzung der 
Grtindungsversammlung des "Zensko dru~tvo" auf die politische Motivation der 
Vereinsgrtindung hin. Die hochsten Damen des Landes sollten in einer patriotischen 
Vereinigung die serЬischen Frauen um sich sammeln, um bei der Erschaffung eines alle 
SerЬinnen und Serben umfassenden, unabhangigen Staates SerЬien mitzuhelfen und die 
fehlende soziale Кriegs-Infrastruktur bereitzustellen. Wie in vielen UnabЫingigkeitskriegen 
hatten die Organisatoren des Кrieges die Ntitzlichkeit der Frauen fur ihre Ziele entdeckt 
und fбrderten deshalb die Griindung des Wohltii.tigkeitsvereins. 

Es ist anzunehmen, dass sie mit ihrem Vorhaben offene Ttiren einrannten. In SerЬien 
lebte eine Anzahl geblldeter Frauen, zum Teil im europiiischen Ausland eпogen, die auf 
eine Gelegenheit warteten, ihre Fahigkeiten fur das Wohl des Landes einzusetzen. Mit den 
Mitteln der Wohltiitigkeit und der Erziehung wollten sie das ihrer Ansicht nach riickstandige 
Serblen in ein modernes europiiisches Land umformen. Bis dabln hatte ihnen nur das staat
liche Wohlwollen gefehlt, um aktiv zu werden. 

Die erste Vereinspriisidentin Katarina М. Milovuk war zweifellos eine dieser Frauen. 
Sie nahm die oben zitierte Vereinszielsetzung sehr ernst und leitete nach Кriegsende an 
der ausserordentlichen Generalversamrnlung des Frauenvereins vom 21. April 1879 mit 
trotckenen Worten zur Tagesordnung i.iЬer: ,,No prilike, u kojima se do sad nalazila nasa 
draga otadzЬina, Ьile su takove, da је zensko drustvo svoj rad moralo upotreblti na 
negovanje ranjenika i pomaganje u ratu postradalih, te је pitanje о drustvenom listu doslo 
na red. tek sad i 'Domacica' је trebala vec poceti izlaziti.,,7 

Ein Zwischenfall im Zusammenhang mit der Grtindung des Vereinsorgans 
,,Domacica,, erweckt den Eindruck, dass den Honoratioren, die die Grtindung des Frauen
vereins zu patriotischen Zwecken wohlwollend untersttitzt hatten, weitergehende eman
zipatorische Aktivitaten unerwtinscht waren. Der Vorstand hatte die Herausgabe des Blattes 
an der Sitzung vom 17. Miirz 1879 beschlossen und Prasidentin Milovuk zur Redaktorin 
gewiihlt. An der folgenden Sitzung vom 7. April 1879 berichtete Milovuk, dass das soeЬen 
in Кraft getretene neue Pressegesetz Frauen die Redaktion von Zeitschriften verblete und 
sie deshalb diese Aufgabe nicht iibemehmen kбnne. Artikel 19 Absatz d der Vereinsstatuten, 
wonach nur Frauen das Vereinsorgan redigieren durften, war nun gesetzeswidrig und 
Мilovuk als Redaktorin verblndert. Den Damen ЫiеЬ nichts anderes tibrig, als die Statuten 

5 1n der Romantik entwickelte Idee der Vereinigung aller slawischer Volker in einem Reich. Ideologische Gnmdlage 
der russischen Reichsfiihrung, die slawischen ,,Вrudervolker" auf dem Balkan zu protegieren. 

6 Мichael В. Petrovich,A HistoryofModem SerЬia 1804-1918, NewYork,London 1976, 111,383,430,439, 452458. 

7 "Glavni vanredni skup fenskogdrultva, drzan 21. aprila, 1879. god.,,,Doma,cica 1 (1879), 11. 
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zu andern und einen dem Verein wohlgesinnten Mann zu finden, der gegen Honorar die 
Redaktion der "Domacica,, zu tibernebmen bereit war. 

Die Existenzberechtigung des Frauenvereins war definiert durch die EinЬindung in 
patriotische Pflichten und durch die Ubernahme von AufgaЬen, deren Erftillung Exponenten 
des Staates erwarteten. Erst diese untertanige Loyalitat erбffnete die Freiraume, in denen 
die Vereinsfrauen sich ihren Wunschaktivitaten widmen konnten: der Madchenblldung, der 
modernen Hygiene- und Haushaltslehre, und der Кindererziehung. 

Der serblsche Frauenverein beschritt damit einen iihn]ichen Weg wie seine 
europiiischen VorЬilder: Um in der rniinnlich bestimmten Offentlichkeit akzeptiert zu wer
den, mussten die Vereinsdamen viele. Kompromisse eingehen und sich ausschliesslich 
"weiЫicher" Themen annehmen.3 

Textilproduktion und Erziehung zur Hausfrau: Die Frauenfachschule 

Im OktoЬer 1879, dem ersten Friedensjahr nach dem Unabhiingigkeitskrieg, gri.indete 
der Frauenverein in Belgrad die erste Madchenfachschule "Skola za radenice,,, die mittel
losen Madchen kostcnlos die AusЬildung zur Schneiderin, Stickerin, Weberin oder Hand
arbeitslehrerin errnбglichte. Tochter aus wohlhaЬenderen Fami]ien bezahlten ein Schulgeld. 
Die Schulleitung verkaufte die textilen Erzeugnisse der Schtilerinnen zunachst an spezieП 
veranstalteten Bazars, spiiter in einem eigenen Ladenlokal. Der Vorstand des Frauenvereins 
ftihrte die Aufsicht tiber die Schule, stellte die Lehrerinnen ein und wiihlte die Direktorin. 

Obwohl der Staat die Schule nur bescheiden subventionierte, gebrauchte er sie als 
Vorzeigeprojekt, dessen Erzeugnisse an internationalen Ausstellungen und Messen 
vorgefiihrt wurden. Von den Schtilerinnen gefertigtes textiles Kunsthandwerk wurde im 
offizie\len Serblen zum Sinnblld der heimatliebenden Serbln, deren Reinheit und Thgend 
sich in den farЬenfrohen, geometrischen Mustern spiegelten. Diese Textilien ~ingen in Or
namentik, Anordnung der Muster (z. В. Gebetsteppich), Art. der hergestellten 
Кleidungsstiicke (Trachtenzubehбr, z. В. liЬade: Bo]ero mit weiten Armeln der stadtischen 
weiЫichen Tracht; fistan: dazugehбriges Кleid mit Mieder und weitem Rock; zubun/curdija: 
iirmelloses Кleid aus besticktem Tuch) oder des GewerЬes (z.B. Teppichweberei) sehr oft 
auf tiirkische und orientalische Einfltisse und Impulse zuriick.9 Dennoch wurden sie zur 
genuin serЬischen Volkskunst erkliirt und dienten als Beweis fiir die Schaffenskraft und 
Vitalitii.t des serЬischen Volkes. 10 

8 Feministische und sozialistische Frauenvereine wurden in Serblen erst in der Zwischenkriegszeit des 20. 
Jahrhunderts gegriindet, nach der Grilndung Jugoslawiens. Hingegen unterhielt der ,,zensko dru§tvo u Beogradu" 
ein weitverzweigtes Beziehungsnetz mit weiteren wobltatigen Frauenvereinen. NeЬen der Griindung von Toch
tervereinen pflegte cr den Kontakt zu den serblschen Frauenvereinen in Bosnien und in Siidungam der heutigen 
Vojvodina. Kontakte bestanden auch zu den judischen Frauenvereinen. Ein Teil der Vereinsmitglieder war im 
1899 gegrtlndeten patriotischen Frauenklub "OdЬor gospodja 'КnjaginjaLjuЬica',. organisiert, derЫs 1912 i~legal 
Serblnnen im Ausland unterstiitzte. 1905 wurde die Humanitare Miittervereinigung "Humano matennsko 
udruzenje" gegriindet, die ihre Protokolle ebenfalls in der "Doma15ca,, veroffentlichte. Sie kiimmerte sich шп die 
Pflege und Beratung von werdenden Milttern und Wochnerinnen. 

9 Nikola Pantelic, Volkskunst in Jugoslawien, Belgrad 1984, 86131; Mirjana Prosic-Dvornic, ,,zenski gra;'1janski 
kostim u SrЬiji XIX veka,,, Zhomik Muzeja pri=njene и=toosti 24/25 (Belgrad 1980/1981), 928.; d1eselЬe, 
Odevanje и Beogradu od 1787. do 1915. godine, Diss. Beograd 1984, 1, 224-271. 

10 z. В. Zivko Sokorac (Domacica-Redaktor}, ,.Sta mogu fenske da ucine za Ьlagostanje naroda?.,, Doma,cica 8 
(1886), 201204. Vgl. auch die JubШiumsausgaЬe der Domacica von 1909 mit dem Bild der Prinzessin Jelena 
Кaradjordjevic, die im weissen Кleid im Jugendstilsessel auf einem serЬischen Kelimteppich sitzt. Doma,cica 10 
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Neben der Belgrader Schule, die spiiter in "Visa zenska zanatska §kola" umbenannt 
wurde, griindeten дuch die Tochtervereine des ,,2ensko drustvo,, Arbeitsschulen in mehreren 
Stiidten. Ат bekanntesten wurde die "Cilimarska §kola" in Pirot, einem alten Teppich
weberzentrum in SiidostserЬien. 

Die Schulgriindungen des Frauenvereins waren eine Pionierleistung. Das serblsche 
Grundschul- und Bildungswesen war vollig unterentwickelt. Die Volksziihlung von 1866 
ergab, dass 96% der gesamten Bevбlkerung weder lesen noch schreiЬen konnten. 1900 
lag die Analphabetenrate fiir die Gesamtheit der stiidtischen Gemeinden immer noch bei 
52%, auf dem Land· Ьei 88%.н Die Zahlen illustrieren auch die ungleichmassige strukturelle 
Entwicklung des Grundschulwesens, die das Land vemachliissigte. Der serblsche Staat 
wandte seine Aufmerksamkeit fast ausschliesslich der mittleren und hoheren Schulblldung 
zu. 1835 und 1839 wurde in den Stadten Belgrad und Кragujevac је ein Gymnasium 
gegriindet, in Кragujevac zudem das "Licej,,. Dieses tiЬersiedelte 1841 nach Belgrad und 
erhielt 1863 die Bezeichnung "Visoka skola,,, аЬ 1905 "Univerzitet u Beogradu,.. Die erste 
hбhere Miidchenschute (deren Direktorin Кatarina Мilovuk war) wurde 1863 in Belgrad 
gegriindet, weitere folgten in den 90er Jahren. Sie dienten vor allem der Lehrerinnenaus
blldung.12 Die erste Lehrerblldungsanstalt wurde erst 1871 gegriindet. 

Fachschulen gab es nur wenige. Sie gingen siimtliche auf BerufsverЬande und private 
Initiativen zuriick. Die Leistungen des Frauenvereins zeigen sich in den folgenden Zahlen 
besonders deutlich: Von den 87 im Jahr 1910 Ьestehenden Berufsblldungseinrichtungen 
waren 47 (!) Frauenfachschulen (33 Schulen der Frauenvereine, 12 private Schulen fiir 
Frauenarbeiten, 2 Hauswirtschaftsschulen). Die Kosten fiir die 47 Frauenfachschulen 
beliefen sich auf weniger als einen Drittel des gesamten Aufwandes fiir die 87 Fachschulen 
(107'840 von 333'920 Dinar), und sie erhielten mit nur 3.7% Anteil einen Bruchteil der 
staatlichen Subventionen (6750 von 182'590 Dinar).13 

Die patriotische Verbriimung der stickenden Miidchen von der Frauenfachschule, die 
textiles Volksgut pflegten und verbreiteten, anstatt dem Elend anheimzufallen, mag den 
Damen vom Frauenverein Anerkennung und Respekt eingetragen haben, аЬеr wie die 
oblgen Zahlen zeigen unterstiitzt wurden sie daftir vom Staat kaum. Viele Angehбrige 
der Regierung und der Intelligenzia begegneten Ausbildungstiitten fiir Frauen mit 
Мissgunst. Diese Miinner argumentierten, dass der Platz der Frau im Haus Ьеi der Familie 
sei, dass sie ihre Aufgaben qua Geschlechtscharakter intuitiv beherrsche, und dass das 
traditionelle Modell der Weitergabe alles notigen Wissens von der Mutter auf die Tochter 
gentige. Der schwiirmerische Journalist Petar Ј. Odavic verbriimte 1908 in der "Domacica,, 
die serЬische Frau zur "Vestalin" des serblschen Herdfeuers:,, ( ... ) vas molim, vas matere, 
sestre i supruge, sto ste odnegovane u srpskim kucama, i sto ste temelji na kojima leze 
srpske kuce, da nikad ne zaboravite, da ste vi najverniji predstavnik svega plemenitoga 
§to u sebl nosi du§a na§ega naroda (kursiv -, N.M.C).,,14 Vojislav Bakic (18471929), 
Hochschullehrer in Belgrad und Direktor der Lehrerblldungsanstalt in Кragujevac, ein 
Anhiinger der Ideen Rousseaus, schrieb in seinem Buch "Srpsko rodoljuЫje i ota.castvol-

(1909), 1,224. 

11 Holm Sundhausseo, Нistorisc~ Statistik SerЬiens 1834 1914, Miincheo 1989, 528f., sowie TaЬelle 142.2, 545. 

12 Holm Sundhaussen, Нistorische Statistik, 557. 

13 Holm Sundhausseo, Historische Sratisrik, 529f.;.sowie TaЬelle, 533. 

14 Petar Ј. Odavic,-.,O lepome u kuci i porodici,., Domucica 5 (1908), 27. Aospielung auf das seiblsche Sprichwort 
,,Kuca ое leli оа zemlji oego оа reoi.,,. 
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јuЫје,., das er 1910 auszugsweise in der "Domacica" veroffentlichte: ,,U _s1:}'~koj por_odici 
dete se nauci srpski osecati i misliti, srpski govoriti i raditi. Опо se u ПЈОЈ I zabavlJa ро 
srpskom na.cinu i zivi ро srpskom oblcaju. Tako se u njega od rodjenja ра do doba zrelosti 
razvijaju nacionalno osecanje, i tak~ se u njega utvrdjuje srpski harakter.,P Bakic 'trans
ferierte Rousseaus Erziehungsprinzip aus ,,Emile,., wonach nur ein Aufwachsen in bebliteter 
Abgeschiedenheit das Natiirliche, Gute und Edle im Menschen entwickeln kann, auf Ser
Ьien. Er nahm allen Bemtihungen, das Grundschulwesen zu verbessem, den Wind aus den 
Segeln, indem er die traditionelle serblsche Familienform der Zadruga als ~rt de~ Erziehung 
festlegte. Die Zadruga hatte sich in ihrer urspriiglichen Form schon se1t ~~gшn_ d~s 19. 
Jahrhunderts iiЬerlebt, wurde aber in der zweiten Jahrhunderthalfte von trad1tюnal1stischen 
Nationalisten in Abwehr neuer Einfltisse als einzig adiiquate serblsche Lebensform Ьe
schworen.16 

Sowohl die Ћitigkeit des Frauenvereins wie auch die Artikel seiner Mitglieder im 
Vereinsorgan zeigen, dass die Belgrader Damen diese Ansichten nicht teilten. Sie verstan
den den Verein und dessen Organ als Forum, in dem sie moderne Vorstellungen uЬer 
Кindererziehung, Haushaltftihrung, Gesundheit und Hygiene in der weiЫichen serblschen 
Bevбlkerung verbreiten konnten. Miidchenblldung war eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen, um das Land erfolgreich zu modernisieren. 17 · 

Die oben zitierten Zahlen iЉer die Finanzierung der Fachschulen lassen vermuten, 
dass der serblsche Staat die Rolle der Frauenfachschulen und ihrer Erzeugnisse als Entwick
lungs- und Wirtschaftsforderungsfaktor nur teilweise erkannt hatte. Er handelte nach dem 
Prinzip des "laisser faire" und sah wahrscheinlich keinen Grund, die in erstaunlicher Anzahl 
und gut funktionierenden Frauenfachschulen im Verhiiltnis zu den iibrigen Fachschule~, 
denen er trotz der viel hoheren Subventionen auch keine besondere Aufmerksamkett 
schenkte, vermehrt zu untersttitzen. 

Antworten zum btirgerlichen FamilienmodeII18
: 

Das Vereinsorgan "Domacica" 

Die Griindung des Vereinsorgans "Domacica" durch den "Zensko ~§tvo" 1879 
bedeutete einen Einschnitt in die Geschichte des serblschen Pressewesens. UЬer mehrere 
Jahrzehnte ЫiеЬ es die einzige einheimische Frauenzeitschrift. Eine Vorliiuferzeitschrift, 
,,2enski vospitatelj,,, inhaltlich genauso moralisierend wie sein Titel, war zwischen 1847 
und 1848 in drei Nummem puЫiziert worden. АЬ 1910 erschien eine sozialdemokratische 
Frauenzeitschrift unter dem Тitel ,,Jednakost,,.19 

15 Vojislav Bakic, .,Porodicoo vaspitanje,,, Domш:ica 6 (1910), 21. 

16 Zur Zadruga vgl. Joel М. Halpem und Baroara Kerewsky Halpern, А Serblan Vil~ge ill Нi~torical Perspective, 
New York 1972; Vera St. Erlich, Family in Transition. а Study of 400 Yugoslav V1lшges, Princetoo, New Jersey, 
1966. 

17 Ich sliitze mich auf meioe Lizeotiatsarbeit, in der ich eine Artikelanalyse der "Domacica,, vorgenommen hаЬе: 
Natшa Mi~ovic, Zwischen idealem Serbentиm und bliгgerlichem Geschlechtermodell. Die Frauenzeitschrift 
., Domш:ica" im Kunigreicfl Serhien ( 1879-19 Ј 4), unveroffeotlichte LizentiatsarЬeit, Basel 1993. 

18 Ich stiilze mich auf das blirgediche Geschlechtermodell oach Kario Hausen. Кario ~a~seo, .,Die ~olarisienшg der 
'Geschlechtscharaktere' Eine Spiegelung der Dissoziation voo ErwerЬs- uod FanulienleЬeo.,, 10 Wemer Conze 
(Hg.), Sozialgeschichle der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, 363-393. 

19 Јо Stiduogam (im Geblet der heutigen Vojvodina) erschieoeo zwi~chen 1880 u_od 1921 diverse Frauenzeitsch~~o 
io serЬischer Sprache: ,,Srpkinja.,, Paniжvo 18821886; Д:ensk1 svet,,, Nov1 Sad 1886-1914; ,,Srpska vezilJa,,, 
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Die "Domacica,, kam Ьis 1914 im Monatsrythmus heraus, wiihrend einer lшrzen 
Periode 1883/84 zweimonatlich. In der Zwischenkriegszeit erschien sie wieder аЬ 1921, 
Ьis zum UЬerfall der Achsenmiichte auf Jugoslawien 1941. Aufgrund des serЬischen Pres
segesetzes von 1879 wutde die ,,Domacica" in der Periode Ьis 1914 von Miinnem redigiert. 
Die Herausgeberinnen tibten dennoch priigenden Einfluss auf das Blatt aus. 1888 grtindete 
der Vereinsvorstand einen Literaturausschuss, der Artikel ftir die Zeitschrift aussuchte, 
i.ibersetzte oder se!Ьer verfasste. 

Das Konzept der "Domacica" war inhaltlich breit angelegt. Im Hauptteil berichteten 
informative Artikel tiЬer die Themen, die der Frauenverein unter den Leserinnen bekannt 
machen wollte (insbesondere Кindererziehung, Haushaltfiihrung, Gesundheit, Hygiene). 
Regelrnassig erschienen auch Beitrage, die tiber die Rolle der Frau und ihre Pflichten 
moralisierten. Der Vereinsteil umfasste zwischen einem Viertel und der Halfte der Seiten
zabl. Unterhaltungsliteratur, haufig in Fortsetzungen, nahm ebenfalls breiten Platz ein. Nur 
wenig Raum erhielten Meldungen aus dem offentlichen Leben · SerЬiens und der Welt, 
Todesanzeigen und Reklamen. Die ,,Domacica" war keine lllustrierte, weshalb das Thema 
Mode nur am Rand gestreift wurde. 

Obschon Vereinsorgan, so1lte die "Domacica" weit mehr als nur die Мitglieder er
reichen. Dem Anspruch des 1itels nach "Die Hausfrau,, , waren alle verheirateten serЬis
chen Frauen angesprochen. Diesem Ziel waren von vornherein enge Grenzen gesetzt, da 
die Analphabetenrate unter der weiЫichen Bevolkerung, besonders den Biiuerinnen, extrem 
hoch war.20 Ein grosserer Teil der weiЫichen Stadtbevolkerung wurde dennoch eпeicht. 

Die niedrige Auflage zwischen 1000 (1879-1894) und 2600 (1908) Exemplaren relati
viert sich durch die Tatsache, dass ein einzelnes Heft im Bekanntenkreis der Abonnentin 
die Runde machte, wodurch sich die Zahl der Leserinnen auf ein Mehrfaches erhohte. 21 

Das gemeinsame Lesen oder Vorlesen der Artikel verstarkte unbeabsichtigt den belehrenden 
Effekt der Zeitschrift: Interessante Тhemen wurden unter den Leserinnen eher diskutiert, 
als wenn jede ein Exemplar ftir sich alleine gelesen hiitte. 

Die "Domacica,,-Redaktion orientierte sich bei der Textauswahl politisch und gesel
lschaftlich am stiidtischen, Ыirgerlich-patriotisch ausgerichteten Zentrum. InnerhalЬ dieser 
Bandbreite hatte die Zeitschrift Forumscharakter, ihr Grundtenor war grundsatzlich for
tschrittlich. Gesellschaftspolitische Artikel hatten immer einen Bezug zur weiЫichen Le
Ьenswelt. Regelmiissig erschienen Texte, die eine staatlich geforderte Miidchenerziehung 
forderten und sich dabei auf die neuesten Erkenntnisse der Piidagogik sttitzten. Ebenso 
regelmiissig druckte die Redaktion konservative Meinungen im Stil der oben zitierten Tex
tausschnitte von Odavic und Bakic аЬ. Eine Analyse des Textinhalts ergiЬt, dass Artikel 
zur Rolle der (Ehe-)Frau und zur Miidchenerziehung tendenziell progressive Meinungen 
vertraten, die auf die Professionalisierung und VerЫirgerlichung der Hausfrau hinzielten. 
Eine hauswirtschaftliche Ausblldung sollte die SerЫnnen in die Lage versetzen, einen 
Beitrag zur Anpassung der agrarischen serЬischen Gesellschaftsstrukturen und 

Vliac 19031906; ,.:if'.ena,,. NoviSad 1911-1921. 

20 LautStatistik lebten 1890 in Serblen 39' 012 schreiЬ-und lesekundige Frauen (4. 7 4%derweihlichenBev6lkerung), 
davon allein m Belgrad 11 '053 (56.31 % der Belgraderinnen). 1900 waren es 71 '642 (7.36%), davon in Belgrad 
17'011 (66.78%). Holm Sundhaussen, Нistorische Statistik, TaЬelle 142, 544f. 

21 Mirjana Prosic-Dvomic, ,,2'.ensko pitanje u SrЬiji krajem XIX i pocetkom ХХ veka i ~asopis 'Domacica' 
(18791914) .. , G/asnik Eьwgrafskog instituta SANU XXXIV, Beograd 1985, 68. 

Nata~a Mi~kovic, ,, ... mit dem Patriotismus 71 

Lebensfiihrung an den europaischen Standard zu leisten und die Industrialisierung des Lan
des auf dem privaten Sektor zu unterstiitzen. 

Texte zur Rol1e der Mutter wie derjenigc von Odavic dagegen sind mit iпationalen, 
patriotischen Werten durchsetzt. Autorinnen und Autoren wie er wehrten sich gegen die 
Madchenblldung, von der sie Ьefurchteten, dass sie zur "Vermannlichung" der Frau fiihre. 
Ebenso lehnten sie das Ыirgerliche Konzept der Кernfamilie аЬ und priesen die Zadruga 
als einzige ftir serЬische Verhaltnisse adiiquate Lebensform.22 Die Texte aus diesem als 
nationalistisch-konservativ zu bezeichenden Lager enthtillen die tiefe Verunsicherung und 
das Misstrauen vieler SerЫnnen gegeniiber den Veriinderungen, die SerЫen mit der 
,.Europiiisierung,, durchlief. 

Beispiele zur Illustration des richtigen Verhaltens im btirgerlichen Eheleben waren 
bliufig aus dem cinheimischen Alltag gegriffen. So wurde der Fall einer Ehefrau erliiutert, 
deren Ehemann, ein Beamter, seine Freizeit im Kaffeehaus verbrachte. 23 Diese auch heute 
verbreitete orientalische Mannersitte erwies sich als zahes Hindernis, Ыirgerliche Verhal
tensweisen im dazu priidestinierten Beamtenhaushalt durchzusetzen. Der Ьetroffene Beamte 
verschmahte die zartliche Partnerschaft seiner Frau, die dem sorgenvoll heimkehrenden 
Erniihrer sein verdientes Mahl Ьereiten uлd mit ihm seine Sorgen teilen wollte. LieЬer 
suchte er im Кreise seiner Kaffeehaus-Kollegen bei Кartenspiel und Schach Erholung. Die 
verschmahte Ehefrau hatte dagegen Erwartungen an ihren Mann, die sich am blirgerlichen 
Familienmodell orientierten, und fand die Unterstiitzung der "Domacica,,-Redaktion. 

Die "Domacica" war als Organ des serЬischen Frauenvereins Vehikel ftir die 
Verbreitung rnitteleuropiiischer Ideen und Verhaltensmodelle in Serblen. Insbesondere 
diente sie wiihrend des Prozesses der Urbanisierung und der Verblirgerlichung von 
Familienverstiindnis und Frauenrolle als Ratgeberin Пir verunsicherte Leserinnen. Der of
fene Forumscharakter ermoglichte es der Redaktion, auf die repressive Pressegesetzgebung 
zu reagieren, ohne durch eine festgelegte Meinungslinie Missfallen zu eпegen. Die Duldung 
der Zeitschrift war eine innenpolitische Gratwanderung. Schon in der ersten Ausgabe 
Ьeteuerte der Schriftsteller Milan Dj. Milicevic, die ,,Domacica" sei weder ein feministis
ches noch ein anderweitig systemkritisches Blatt.24 Die Protektion Konigin Natalijas ver
hinderte lange Jahre ernstere Schwierigkeiten des Vereins mit Hof und Behorden. Unter 
der Herrschaft der Кaradjordjevic nach 1903 war der Топ der "Domacica" sptirbar patriotis
cher. Die Loyalitiit des Vereins wurde nach langen Jahren belohnt, indem die "Domacica,, 
аЬ 1895 kostenlos in der Koniglichen SerЬischen Staatsdruckerei gedruckt werden durfte. 

22 Nata§a Mi~ovic, Zwischen idealem Serbenшm und btirgerUchem Gescblechtemwde/1, Teil 2. 

23 llarion S. У esit, ,,Zena. Njen polofaj i njena zadaca u ljudskom dru~tvu. Ро Svetom Pismu i dovodima razuma.," 
Domacica 2 (1901), 36f. Das Beispiel srammt aus einer Artikelserie eines orthodoxen M(lnchs und 
Theologieprofessors iiЬer die Rolle der Frau und ihre Pflichten in der Gesellschaft. Die Rolle der orthodoxen 
Кirche ist ein Thema, auf dessm Einflihrung ich hier aus Platzgriinden verzichte. 

24 Milan Dj. Milicevic, ,,Prvi glasak,,, DomJ1Cica 1 (1879), 2f. 
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1m Кrieg und im Frieden: Die wobltatigen Werke 

1m Gegensatz zur Frauenfachschule und zur Zeitschrift "Domacica" stiessen die 
wohltiitigen Werke des Frauenvereins auf ungeteilte Zustimmung: Sie waren mit dem Bild 
der miitterlichen Frau, die se\Ьstlos Bediirftigen zu Hilfe eilt, proЫemlos kompatibel. 

Das Verstandnis von Wohltatigkeit des "Zensko drustvo" unterschied sich jedoch 
von demjenigen seiner mittel- und westeuropiiischen Schwesterorganisationen. 1m Vor
dergrund seiner ArЬeit stand die Solidaritiit iiber die kaum ausgepriigten Standesgrenzen 
hinweg. Die Tochter der wohlhabenden Vereinsmitglieder besuchten die gleiche Fachschule 
wie ihre mittellosen Altersgenossinnen, denen lediglich das Schulgeld erlassen wurde. In 
der Schweiz dagegen gab es fiir die Armen spezielle Miidcheneniehungsanstalten und 
Dienstbotenschulen, die iihnliche Inhalte lehrten, aber Standesunterschiede zementierten.25 

Der serblsche Verein scheute sich nicht, BediirЉgen aus der Wohltatigkeitskasse Bargeld 
auszubezahlen.26 Und trotz der persёnlichen Bctreuung hatte die soziale Kontrolle iiЬer 
Sittlichkeit und Haushaltfiihrung der Unterstiitzten keine grosse Bedeutung: Einerseits gab 
es infolge der zahlreichen Кriege viele Familien, die w~gen des Ver\usts von Angehёrigen 
Beistand brauchten, was den Charakter der Hilfeleistungen veranderte. Andrerseits waren 
die Vereinsdamen aufgrund ihrer eigenen Familienverbliltnisse Kontakte zu Ыiuerlichen 
Verwandten viel eher in der Lage, sich in die Situation ihrer Scblitzlinge einzudenken. 

1900 griindete der Verein ein Altersheim fiir Frauen moglicherweise das erste in 
ganz Serbien. Eine eigene Кirche der Heiligen Nata\ija Ьenannt nach der Кonigin und 
Schirmherrin des Vereins und ein Mittagstisch fiir Schillerinnen waren an die Frauen
fachschule angegliedert. 

Die Moglichkeit, die Frauen in die Кriegsvorbereitungen einzubeziehen, hatte 1875 
die serblsche Regierung veranlasst, die Griindung des Frauenvereins zuzulassen. In den 
diversen Кriegen, die Serblen Ьis 1918 fiihrte, wiederholte sich dieses Engagement der 
Vereinsrnitglieder. Die Frauen entlasteten die Heeresleitung von der Einrichtung von 
Feldlazaretten, und sie meldeten sich freiwillig zum Rotkreuzdienst. Die Schweizer 
Rotkreuzschwester und Journalistir. Catherine Sturzenegger, die mehrmals in Serblen 
wei1te, iiusserte sich Ьeeindruckt von der Energie, Hingabe und patriotischen Begeisterung, 
mit der die serblschen Damen diese Aufgaben iЉernahmen. Sie zitiert serblsche 
Rotkreuzschwestem wiihrend der Balkankriege 1912/13: ,,Wir SerЬinnen sind Patriotinnen; 
wir arbeite11 fiir unser Land, weil wir dasse1Ьe so sehr lieben und indem wir seine Sohne 
pflegen, retten wir dieselben dem Lande zurtick' Wie ei11fach, wie so natiirlich und dennoch 
wie tief ... Ја, mit dem Patriotismus der serblschen Dame hat die Welt noch zu rechen! 
Weit davon entfemt, dem Gatten, dem Vater, dem Bruder, dem Freund vom schweren' 
Waffengange zum Schutz der Nation abzuraten oder mit leidenschaftlichem Triinenstrome 
den Abschied zu erschweren, erleichtern sie ihm stets das Scheiden; denn weit iiher dem 
eigenen Herzen steht die nationak Pflicht!,, 21 Nationale Begeisterung und Solidaritiit 
war in Serblen im Nachfeld der Unabhiingigkeit Ieicht zu entfachen, und die staatliche 
Propaganda nutzte dies aus. Offenbar konnte sich kaum jemand der Identifikation mit dem 

25 Beatrix Mesmer, Ausgeldammert Eingek/ammert. Frauen und Frauenorganisatio11en in der Schweiz des 19. 
Jahrhшrderts, Basel, Frankfurt/М. 1988, бОf. · 

26 Vgl. die im Vereinsorgan regelmassig abgedruckten Sitzungsprotokolle, z. В. Domacica l (1879), 912. 

27 Catherine Sturzenegger, Serblsches Rotes Kreuz und intemationale Liebestiiligkeit wiihгend der Ballшnkriege 
1912/JЗ,Ztlrich 1914,56. : 
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politischen Fernziel des Staates, die Grenzen des mittelalterlichen Serbenreiches wieder
herzustellen, entziehen. 

Der serblsche Frauenverein zwischen Patriotismus und Patriarchat 

In einer Gesamtbetrachtung des serblschen Frauenvereins mochte ich folgende Punkte 
hervorheben: 

• Der Frauenverein und seine Zeitschrift "Domacica" wurden durch ein stadtisches 
PuЫikum betrieben, das sich an der biirgerlichen Kernfamilie orientierte und iiber einen 
vergleichsweise hohen Bildungsstand verfugte. Der Wunsch, einen Beitrag zum Gedeihen 
ihres Landes zu leisten, also Patriotismus, rechtfertigte die Aktivitiit dieser Frauen. 

• Das Engagement in den vereinseigenen, privaten Frauenfachschulen sowie die 
grosse Anzahl von Artikeln in der "Domacica,,, die ratsuchenden Leserinnen Нilfe in der 
Bewaltigung eines Ьiirgerlichen Haushalts- und Familienlebens leisteten, deuten auf eine 
progressive Einstellung der Vereinsmitglieder hin. 

• Der Verein war von einer Elite gegriindet worden und stadtisch-biirgerlich aus
gerichtet, doch abgesehen davon verwischten sich in der Vereinsarbeit die Standesgrenzen. 
Deren schwache Ausgepragung war ein ЕrЬе der osmanischen Heпschaft und ihrer Politik 
der sozialen Nivellierung nicht-islamischer Untertanen, sowie der kollektiven Lebensform 
der serblschen Landbevolkerung. Dies fiihrte dazu, dass die Wohltatigkeit des Vereins ten
denzieП auf Solidaritiit von Gleich zu Gleich ausgerichtet war. Tochter wohlhabender 
Damen besuchten diese\Ьe Vereinsfachschule wie rnittellose Miidchen. 

• Dieses kollektive Bewusstsein eines gemeinsamen Schicksals wurde durch die fris
cherworbene Unabhangigkeit Serblens patriotisch, oder, verbunden mit dem Wunsch nach 
Expansion und Vormachtstellung auf dem Balkan, nationalistisch gefiirbt Die Breiten
wirkung des Nationalismus verstiirkte sich wiihrend der hiiufig gefiihrten Кriege Ьetrachtlich 
und zeigte sich unter anderem in der Identifikation von durch den Frauenverein zur 
Verfiigung gestellten Rotkreuzschwestern mit expansionistischen Zielen. 

• Es konnte angenommen werden, dass sich die ArЬeit des Frauenvereins nahtlos 
in die patriotische Grundstimmung des jungen Кonigreichs eingefiigt hiitte. Doch bestand 
Uneinigkeit tiber die Grenzen der Tatigkeit des Vereins, was sich unter anderem in 
DiskussionsЬeitragen in der «» spiegelt Konservative nahmen zumindest in ihrer Rhetorik 
keine Riicksicht auf die veriinderte Lebensweise in der Stadt und gingen vom Familien
modell der Zadruga aus, woran sie auch die Stellung der Frau massen. Sie lehnten die 
Schulblldung fiir Madchen аЬ. 

• Der Frauenverein musste sich deshalb stiindig rechtfertigen. Seine Arbeit wurde 
zwar vom Staat mehr oder weniger gewiirdigt, aber kaum subventioniert. Er leistete einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung Serblens, der аЬеr letztlich im Sand verlief. Misstrauen 
gegeniiber offentlicher Tatigkeit von Frauen war dafiir ebenso verantwortlich wie der 
nationalistische Druck, der eine Konzentration von Mitteln und Кraften in einem positiven 
Sinn verhinderte und der Zwang zur Staatsloyalitiit, der die Aktivitiiten der Frauen physisch 
wie psychisch einschriinkte. Dass der serЬische Staat die innovative Arbeit des Vereins 
nicht aufgegriff, ist symptoпiatisch fiir ein Land, das Ьis heute nicht aus seiner 
ldentitatskrise herausgefunden hat. 
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Rezime 

Наташа Мишковић 

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

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

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

претку државе,,. 

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

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

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

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

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

тив мушкараца и традиционалне породице. 

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

Милан Tepauh UDC 929:73 Mestrovic 1. 

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

Иван Мештровиli врати у земљу) 

Айсшракш.: Тежња нове јуzословенске власши за йоврашком у земљу 

Ивана Мешшровиhа ради сшварања йовољније слике о себи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· 5 ,,Мало иза тога дошао је неки др. Никола Николић, као Т.1тов изасланик за разне ствари у 
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одлазио кући и враћао се у Швајцарску, а тај пут, кад је пошао, дошао ми је 
и тражио, да му напишем писмо за ТИта, да може пружити доказ, да је залазио 
к мени, што би уједно био доказ, да нисам против њих. Ја сам му дао једно 
писмо, у коме сам написао, да политика није мој занат, те да не знам, nrra бих 
могао рећи, кад бих се одазвао његовом позиву да се вратим, осим то да је 
боље, да их сто кривих и противних избјегне казни, него тројица праведних да 
погине, јер ће ови мртви бити опаснији противници него стотине кривих који 
умакну ... Кад се Николић опет вратио, причао ми је, да се је Титу моје писмо 
свидјело и да ме види у другом свјетлу, него што су ме прика1ивали".6 

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

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

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

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

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

6 Исто, стр. 397. 

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

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

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

успијемо" .9 

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

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

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

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

8 АрхивЈ. Б. Тита, КМЈ 11-8/13. 

9 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ 11-9-д/12. 

10 Исто. 

11 Исто, КМЈ 11-5-6/67. 



78 Годишњак за друштвену историју IUl,1995 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

залагао за Степинчево ослобађање иако није понудио конкретна решења. 

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

тако да је био против његовог суђења. 

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

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

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

12 Исто. 

13 Архив Ј. Б. Тита, КМЈ 11-6-д/4. 

14 Исто, КМЈ 11-9-д/12. 

IS Исто. 

16 Исто, КМЈ 1-3-6П99. 

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Исто. 

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

21 Исто. 

22 Исто. 

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

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

Summary 

Milan Terzic 

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

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

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

Критика барокне побожности 
у Орфелиновој "представци 

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

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

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

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

са ходочашћа, одавање посебне почасти Богородици, те склоност ка 

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

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

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

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

разнообразним1. Надахњујући се · таквих схватањима, а често се и непосредно 
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ослањајући на њих, просветитељски рационализам јозефинистичких реформи 
стајао је "у оштрој супротности са основним религиозним принципима барока", 
представљајући "готово потпуно поништење" и "систематску деструкцију" 
религозних идеала оличених појмом "Pjetas Austriaca" - свих оних, дакле, 

особености верског живота које су давале нарочит печат побожности саме 
аустријске царске куће у претходним временима, а посебно у доба барока.1 

Ово је идејн~-историјска позадина на којој, верујемо, треба посматрати и 
,Дредставку_ МариЈИ Терезији" Захарије Орфелина - спис настао на самом крају 
осме децениЈе XVIII столећа, те затим прослеђен Угарској дворској канцеларији 
У Беч ради прегледа и добијања одобрења за штампање2• Састављен с намером 
да двору и царици образложи мотиве народног незадовољства и узроке 
супротстављања одредбама "Регуламената" од 1770. и 1777. године, он је, 
заправо, представљао покушај да се традиционалне навике Срба и њихова 
верска схва:rања усагласе са захтевима реформи касног терезијанског доба и 

самим државним интересом хабзбуршког апсолутизма. Основну препреку томе, 
по Орфелиновом мишљењу, чинило је непознавање духа истинског 
хришћанства, чему су, опет, главни узрок били деспотизам и корупција високог 
св~ш_тенства које је, ~уководећи се једино властитим интересима свештенства 
КОЈе Је, руководећи се Једино властитим интересима и запостављајући своје пас
тирске д~ности, завело народ и, држећи га у незнању, одвратило од праве верез. 

ПосматраЈуhи тако особине и склоности црквених великодостојника свога 
времен~ искључиво_ као израз њихове самовоље и злоупотребе високог духовног 

положаЈа, осудио Је он, као неправилност и погрешну праксу, и многе од 

типично барокних облика културе, чији су главни носилац у српској средини 
били управ~ представници високе црквене хијерархије: од тежње ка помпи и 
орнату, коЈима су они, угледајући се у томе на световне поглаваре, били 
окружени у свакодневном животу, преко сјаја и раскоши црквених грађевина 
и богатства њиховог унутрашњег украса, до појединих, од самог црквеног врха 
подуnираних, а духу барокног доба својствених форми исказивања побожности . 
.Задржаhем? се детаљније само на том последњем исказивању, и то у светлости 
о~ога што Је о томе речено у једном од поrnавља Орфелинове "Претпоставке" 
- Једанаестом по реду, са насловом "De fcstis", тј. ,,О празницима"4• 

Редукција броја празничних дава у календару српске православне цркве, . 
о чему на поменутом месту Орфелин износи свој став, била је - како је 

1 А. Coreth, нав. дело, 32. 

2 Текст "Представк~' објавио је прво Алекса Ивић у својој књизи Архивска ipa!Ja о ју'lословенск11м 
књ1~жев~11м II кулшуf!НllМ радни1111ма, књ. V/ (lm-1847), Београд 1964, 8-60. Године 1872. Матица 
српск!! Је издала таЈ текст, допуњен и исправљен према оригиналном рукопису, са упоредо 
положеним преводом на савремени српски језик (превоц са немачког С. К. Костић, превод са 
латинског Ч,; Миловановић). Тим издањем ми смо се овде користили, те се сви наводи ю 
"Представке односе на њ_ега. Одговор, о~носко решење Угарске дворске канцеларије у вези са 
Орфелиновом про~еморИЈОМ публиковао ЈС такође А. Ивић у Архивској ipa!Ju о јуiословенским 
књr~евн~ш и кулиtурним радн~щ1ша, књ. VI (1723-1887), Београд 1935, 30-31. Најпотпунији ис
т~риЈско-кри:nчки коментар "Пр~дставке" представља студија К. Георrијевиhа, Два нейоанаша 
сииса Захарще Орфел1ша, ИсториЈски гласник 1950/1-2, 63-96, посебно 68-82. 

3 Упор. попрапю писмо Орфели11ово упућено уз "Представку'' ,царШ\И Марији Терезији, у Представ
ка ... , нав. издање, 8-11. 

4 Представка, 84-93. 
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~р~меhено5 - једна од најзначајнијих реформи терезијанског доба, оне којима 
Је Јасно већ било наговештено време јозефинизма. Не упуштајући се детаљно 
у анализу различитих аспеката тог сложеног и за познавање односа између 

државе и цркве у Хабзбуршкој монархији важног питања, којем је, уз то, и 
наша наука посветила прилично пажње6, задржаћемо се само на Орфелиновом 
становишту. Подржавајући непосредно у "Регуламентима" исказан захтев за 
смањење рој а црквених празника, које - како сам каже - ,,нити наноси, нити 
може нанети штету вери и веровању наше православне цркве''7, Орфелин је 

могућност његовог испуњења видео у укидању оних међу њима чије је праз
новање сматрао излишним због њиховог уско локалног значаја, због њихове 
обредне мањкавости, или због противности традицији и догмама православне 
цркве. 

Најчешће изнете замерке тицале су се култа светитеља, те поштовања 
светитељских моштију и реликвија, где је, по Орфелиновом суду, било највише 
претеривања и неправилности. Израз таквог неправилног одавања почасти 
представ~али су многи, како их он назива, ,,наводни празници", међу којима је 

био и онаЈ у славу Часних верига светог апостола Петра - празник, по његовој 
оцени, ,,више смешан, него прави"8• Лаици којима је, према предању, био окован 

апостол Петар, као и његово чудесно ослобађање из тамнице извршено анђеос
~м интервенцијом, били су од раних времена предмет поштовања верника, па 
Је црква, као успомену на тај догаlјај, те као потврду веровања у светост и 
чудотворност самих окова, установила посебан дан посвећен њиховом прослав
љању. Распрострањено на Истоку, као и на Западу, поштовање Часних верига 
апост?ла Петра добило је нарочито на значају у католичкој, али и у правос
лавн~Ј средини, у раном модерн9м добу, у време међуконфесионалних спорова, 
када Је од протестантске стране, под оптужбом обнове идолопоклонства, била 
оспорена легитимност и саме институције култа реликвија. Орфелинов сгав 
према том празнику, међутим, пре него резултат неке развијене богословско
полемичке аргумантације, био је израз принципијелног неповерења и на 
рациона:1истичким претпоставкама заснованог скептицизма у односу према 

реликвиЈима и светитељским моштима уопште. Не доводећи, наиме, непосредно 
У питање традиционално православно учење о њиховом поштовању, такву 

побожну праксу он пре свега види као извор могућих з.доупотреба - као начин 
да црква, а посебно калуђери, ,,просте ствари прогласе светим, да би тиме јед
ноставне душе варали и наводили да дају милостињу"9• 

Карактер Орфелинове критике религиозног живота и обичаја онога доба 
огледао се најбоље, можда, у његовом ставу према за оно време типичним 

5 К. Георгијевић, Два неиознаша сй11са, 75. 

6 О целом питању види: Д. Руварац, Како је йосшао дана~ињи број аайоведни:с ilpll3Hltкa у Србаља, 
Београд 1888 (посебан отисак из Хришћаисхог весника); М. Грбић, Карловачко владичлнсшво. 
Пр1111оi к 11cuw1:.11j11 с~'iске ii!!_авослав~ IIP_!:вe, књ. Ш, у Карловцу 1893, 19-45; М. Костић, Гроф 
Колер као кyлшypнoupocв~lll!_l't реформашор код Срба у Уzарској у XVII/ веку, Београд 1932, 
131-151; Д. Кашић, Реду1щща 11раан11ка у XVlll веку, Православна мисао I, 1958, 61-68. 

7 Представка, 86-87. 

8 Исто. 

9 Исто. 
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облицима поштовања Богородице и празницима у Богородичину част. 
Поштовање Мајке Божије код Срба у XVIII веку добило је, при том, и неке 
особене, каткад сасвим нетрадиционалне видове, претходно већ прихваћене и 
распрострањене у другим деловима православног света, Украјини и Русији 
посебно, те одатле, посредством богослужбене и богословске литературе, 
пренете у српску средину. Тако је, па пример, било поштовање Маријиног 
непорочног зачећа. Веровање да је Богородица већ приликом зачећа у утроби 
своје мајке св. Ане била изузета од љаге првородног греха - које ће од наредног, 
XIX столећа постати једна од кључних доктринарних разлика између правос
лавне и католичке цркве - било је одомаћено 'у току XVII и прве половине XVIII 
века у Украјини, и одатле, под утицајем украјинског бароююг богословља, 
раширено по осталим православним земљама. Тако је у току ХVШ столећа оно 
нашло одјек и у српској средини, о чему сведочи богословска литература, 
побожна поезија и, посебно, ликовна уметност тога доба. На особен начин, 
сведочанство о томе пружа и Орфелинова "Претставка Марији Терезији". 
Његово становиште да је од прародитељског греха било изузето једино зачеће 
Исуса Христа, Сина Божијег10, било је, истина, сасвим на позицији православног 
богославља његовог времена, које је, приклањајући се поново традиционалном 

гледишту, већ од друге половине XVПI века и само званично напустило учење 
о непорочном зачећу Богородице. Залагање, међутим, за искључење 9. 
децембра - дана зачећа Богородице - из реда празника православне цркве, зас
новано на противаргументацији о непорочности Богородичиног зачећа, несум
њиво је упућивало на то да је у свести Орфелиновој, а свакако и оној његових 
савременика, сам тај дан и даље бивао повезиван са идејом о Богородичином 
непорочном зачећу. 

Сложенија мотивација, чини се, лежала је у основи Орфелиновог негатив
ног става прама празнику Покрова пресвете Богородице. Прихваћен, такође, 
под украјинским и руским утицајем, овај празник је стекао нарочиту популар
ност у српској средини у току .X\'lll века. Уз прослављање успомене на чудесно 
јављање Мајке Божије у Влахернском храму у Константинопољу, и њено молит

вено посредовање пред Богом Оцем за хрићански род, њиме је посебно истицана 
идеја - својствена особито духу барокне побожности - о Богородичином зас
тупништву и покровитељству. Одбацијући га у свом предлогу за регулисање 
црквеног календара, Орфелин, пак, као једино образложење наво~и то да пра~- · 
ник нема одговарајућу свечану службу, па, према томе - закључује он - и ~ије 
прави празIШк11. Чињеница је, међутим, да је служба за тај дан, састављена ЈОШ 
у XIV столећу, у току XVII била употпуњена нарочитим припевима и 
величањима, чиме је она по обиму и по значају изједначена са осталим великим 

празницима у Богородичину част, те је, као последица тога, ,,Типиком" из 1695. 
у12 године сам празник био уведен у ред заповедних празника за целу руску цркв . 

Биће, дакле, да се у том случају, пре него самом обредном праксом прав~слав~е 
цркве, Орфелин руководио државним интересима Хабзбуршке монархије, КОЈИ 

10 Исто. 

11 исто. 

12 А. Дмитрiевскiй, Праэдникъ въ честъ Покњова Пресвятыя Богородицы и велича11iе для него, 
Руководство для сельскихъ пастырей 1885, N . 46, 311-316. 
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су непосредно налагали сузбијање сваког руског утицаја у српској средини13• 
"Тежња за свестраним еманциnовањем од руског утицаја" - како је у . својој 
капиталној монографији о грофу Колеру и терезијанским реформама истакао 
Мита Костић14 - било је "једна од главних идеја водиља" културно-просветне 
политике бечког двора у односу према Србима. Такве тежње аустријских власти, 
поред других мотива, дошле су, несумњиво, до израза и у процесу редукције 
броја празника у календару српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији, 
па је већ синодалном. одлуком донетом после заседања црквеног сабора у Кар
ловцима 1769. године, а под непосредним притиском Беча, од 56 укинутих праз
ника, чак 27 било руских15• Неопходно је, стога, претпоставити да је Ор
фелинова сугестија у вези са празником Богородичиног покрова имала у виду 
доследност таквог противруског става званичних кругова Монархије, која је, 
уосталом, његова ,,Претдставка" и била упућена. 

Орфелинова анимозност према церемонијалном и фестивалном карактеру 
религиозног живота барока дошла је нарочито до израза у критици једне 
особене форме евхаристијске побожности о чијем постојању у српској средини, 
иначе непознатом, управо Орфелинов спис пружа јединствено сведочанство. 
Новосадски владика Арсеније Радивојевић увео је - како се из овога види - о 
Усрксу обичај, стран православној цркви у прошлости, да се свете тајне тела 
и крви Христове износе из храма и преносе улицама града "уз помпезну пратњу, 

од једне цркве до друге"16• Потекао - по Орфелиновом суду - ,,из незнања и 
несмотрености, или чак из притворне побожности епископа", такав обичај, не 
само да је изневеравао крајњу намеру Спаситеља, који је установио евхаристију 
,,на отпуштење грехова и на живот вечни", него је ту "тајну и.ад тајнама", 
препуштајући је погледима случајних и недостојних пролазника, и саму излагао 
опасности од обесвећења17• О каквој је религозној церемонији ту, заправо, реч? 
На питање је тешко дати тачан одговор. Ипак, на темељу Орфелиновог описа, 
штурог какав јесте, чини се да је посреди била нека врста церемонијалног 
опхода са евхаристичким даровима, по својој фирми бар, мање или више, налик 
теофоричким процесијама католичке цркве, од којих је најзначајнија била 
"Тијелово", или "Corpus Domini". Такве процесије и слични обредни опходи са 
евхаристичким даровима, или њихово ритуално излагање, уведеIШ у религиозну 

праксу Запада као одговор на потребу верника да визуелно учествују у култу, 
представљали су већ од средњег века уобичајене форме вансакраменталног ис
казивања поштовања Светињи тела и крви Господње. Изворна литургијска 
традиција православља није, међутим, познавала другу врсту одавања почасти 

евхаристичким даровима, изузев оне садржане у тајни евхаристије, па се у 
православној цркви, у складу са таквим гледиштем, избегавало свако клањање 
светим даровима, или њихово обожавање, сем оног у самом чину причешћа18• 
Обичај противан таквим схватањима могао је, ипак, да се јави и у православној 

13 О оваквој антируској култур11ој по11итiщи Беча међу Србима у овом периоду, види М. Костић, Гроф 
Колер, 31-38, 103 и цаље, и цруrце. 

14 М. Костић, нав. дело, 38: 

15 М. Кое-mћ, нав, дело, 135. 

16 Представка, 92-93. 

17 Исrо. 
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средини у времену када је овакво, традиционално, становиште и само претрпело 
одређене измене. Ово се, како је познато, догодило у току ХVП столећа у Ук
рајини, где је, услед особеног политичког положаја, те особених истоl?ијских 
околности, православна теолошка мисао - нарочито у области светотаЈинског 
богословља - посебно била отворена према идејама потеклим са Запада. Тако 
се под утицајем схоластичког учења о трансубстанцијацији, и у православној 
средини укоренило мишљење да је у евхаристији, под вид~м хлеб~ и вина, 
присутан сам Христ, те из тога произишло убеђење да част коЈа се одаЈе светим 
тајнама тела и крви Христове, треба да буде иста као она која се одаје самом 
Господу. Како су таква схватања - кој а су посредством украјинске богословске 
и богослужбене литературе и сама била распрострањена код Срба19 

- представ
љала богословски ослонац на којем се темељила пракса теофоричких процесија, 
извесно је да управо у њиховом присуству треба тражити оне идејне импулсе 
који су лежали у основи таквих обичаја и у српској средини. Орфелинов~ 
критика описане церемоније, међутим, ни ту није била заснована на теолошко] 
аргументацији. Подупрта тврдњом да је слична пракса била непозната правос
лавној цркви у прошлости, она је, чини се, пре свега била резултат њего~е 
начелне осуде пренаглашења спољашње стране култа и екстериоризациЈе 
побожности - појава које су давале управо особен печа'!' религиозности барокног 
доба. 

Такав став према барокној побожности карактерисао је, како смо већ 
рекли, однос државе према цркви у самој Хабзбуршкој царевини ХVШ века. 
Многе за барок типичне форме побожности већ су у последњим годинама 
владавине Марије Терезије, а под све снажнијим утицајем просветитељских 
схватања, наилазиле на оштру осуду, па чак и забрану од рационалистички 
настројене критике, која је своје заговорнике налазила каткад и У крилу самог 
клера католичке цркве20• Са посебном строгошћу просветитљска се критика 
окренула против поштовања СВР-титеља, светитељских реликвија, светих _ме~та, 
те праксе ходочашћа. И сам култ Богородице - област побожности КОЈа Је У 
бароку имала повлашћено место ~ био је у то доба често мета напада. 
Ocyl)yjyhи, с једне стране, пренаглашено истицање Богородичине заступничке 
улоге и њеног места у економији спасења - чиме је, како се сматрало, био 
компромитован значај искупитељске улоге самог Христа - просветитељска 
критика је, с друге, доводила посредно у питање и неке од већ традиционалних 
маријанских привилегија - као што је, на пример, било Маријино непорочно 
зачећа - дајући тако, са становишта историје догми, целом том раздобљу 
обележје изразитог "мариолоmког регреса"21• Све то, дакако, ваља држати на 
уму, нарочито ако се има у виду адресат самог Орфелиновог списа. 

18 А. Schmemann, Great Lent, New York 1990, 59. 

19 Проблем утицаја католичке сахраменталне теолоrяје на богословље и богослужењу nракС)' 
nравославне цркве уопште, те код Срба у XVIII столећу посебно, био је предмет нашег рада "Сиор 
о времену йрешварања евхар1и:йшчких дарова и њег:ов одраз код Срба у XV/11 веку", усмено 
саопштеног иа Одељењу за историју уметносrи Филозофског факултета у Београду, јуна 1992. 
године. 

20 Упор. F. Wehrl, Der "Neue Geist", 43, 92 и даље. 

21 Р. М. Lustrissimi, l..a Mariologia da Erasmo а S. Alfonso de' Liguori, Roma 1962, 115 и даље; о кр~п:ици 
барокне маряјаиске побожности у јозефин11стичком периоду, тако!)е А. Coretb, Pietas Alistnaca, 
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Посебно, пак, питање, којим се овде не можемо у потпуности бавити, 
представља порекло у "Представци" изнетих Орфелинових схватања. На један 
од његових извора у литератури је већ указано: био је то ,Духовни регуламе~п" 

Теофана Прокоповича, тај и у српској средини добро знани ,,програм" црквених 
реформи сnроведених у Русији по налогу Петра Великог22. За рану историју 
реформаторских тежњи у крилу саме цркве како код Руса тако и код Срба посеб
но су значајне биле идеје немачког пијетизма, чији је допринос формирању Ор
фелинових погледа, међутим, остао до сада углавном неистражен. Много од 
онога што је речено, а понегде и то како је речено, у "Представци Марији 
Терезији:•, указује на тај извор инспирације. Орфелиново позивање на дух ,,ис

тинског Јеванђељског хришћанства", његово супротстављање хришћанства "у 
стуштини" ономе које је то "само по спољашњости", те осуда "спољних 
церемонија" које високи клер, користећи се њима - по Орфелину - претпоставља 
"истинитом хришhанству":1Ј, несумњиво су били блиски пијетистичким 
схватањима и идеалима. Додамо ли томе и чињеницу да су међу књигама Ор
фелинове · непотпуно сачуване библиотеке значајно место заузимале оне 
пијетистичких аутора - Рамбаха, Баумгартена или Френкеа-млађег, на пример24 

- могућност непосредне везе са пијетизмом изгледа нам још вероватнија. Заним
љиво, колико због свестранијег осветљивања Орфелиновог интелектуалног 
профила, толико због потпунијег увида у историју идеја код Срба његовог доба, 
то питање свакако заслужује да буде детаљније размотрено. 

На крају, осврнимо се, на месту закључка, и на саму форму Орфелиновог 

списа. Он се - како је већ · примећено25 - одликовао "конвенционалним кан
целаријским стилом оног времена, с дугим и тешким реченицама, с много 

епитета лојалности према царској кући". Иако и та особина "Представке" може, 
с једне стране, да се објасни социјалним рангом адресата, Орфелинов ,,лојалан 

и поклонствен однос према царском двору" - који је Крешимир Георгијевић 
видео као једну од основних слабости његовог списа26 - представљао је, с друге 
стране, управо битно свој ство односа између интелектуалаца и власти у раном 
модерном добу европске историје - односа који је, међутим, био типичан пре 
за климу апсолутизма и културу барока, него за дух просвећености и 
рационализма. Исказујући, дакле, осуду барокне побожности, Орфелинова 
,Дредставка Марији Терезији" је, по језику и по тону, остала ближе бароку 
него просветитељству. Али и више од тога. Истичући, с једне стране, своју вер
ност царском дому и самој царици, те оданост интересима куће Хабзбург, а, с 
дЈ>уrе, приврженост традиционалним идеалима православља и. бригу за актуелне 
потребе своје нације, или.- друкчије речено - настојећи да буде истовремено 
лој алан аустријски поданик · и ваљан . српски патриота, Орфелин је заправо 

69-70. 

22 М. Бошков, Захарија Орфе111т и књижевносш руског йросвешишељсшва, Зборник за слав11стику 
7, Нови Сад 1974, 69-70. 

23 Представка, 8-9, 76-77, и другде. 

24 Види Т. Остојић, Захарија Орфмtш. Ж1111ош и рао му, Београд 1923 поглавље Орфел1П1ова 
библиотека" (197 и даље), nод ред. бр. ЗS-36, 94 и 1 Зб. ' " 

25 К. Георгијевиh,Два нейоанаша сйиса, 68. 

26 К. Георгијевић, нав. ()ело, 94. 
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представљао прототип интелектуалца барокне епохе с његовом у основи 

конфликтном, готово шизогеном, позицијом у друштву тога доба. Иако услов
љена одређеним историјским околностима, таква позиција осrаће једним од 
трајних и суштинских обележја менталног хабитуса српског интелектуалца и у 
потоњим временима, све - смели бисмо да кажемо - до наших дана. 

Summary 

Bodin Vuksan 

The critique ој Ьатvqие piety in O,felin's Memorandum to Mary Тheresa 
(Тhе study ој the history ој ideas among the Serbs in the 18th century) 

Тhе. critique of baroque piety was one of the main points in the program of Jose
phinian refoпns. Its target were many forms of devout expression which, being particularly 
prominent at the baroque period, gave particular imprint to the re1igious Ше of the Austrian 
ruling family and to the Vienna court: the cu1t of Virgin Mary, the cu]t of the Eucharist, 
as well as the cult of the saints and the relics. In the light of these historic facts it is 
necessary to observe the reduction of the calendar of the SerЬian Orthodox Church in the 
Habsburg monarchy which is, according to Mita Kostic, among the most significant cultural, 
educationa1 and church reforms of the Theresian Period, which already indicated the Ј o
sephinian period. Its authentic comment is the Memorandum to Mary Тheresa Ьу Zachary 
Orfelin, written in 1778. Тhis paper analyzes its 11th chapter devoted to the feasts (De 
festis). Directly supporting the idea about the reduction of the number of church holidays 
which, as he says, neither haпns nor сап haпn the faith and r~ligion of our Orthodox 
Church, Orfelin was particularly crit1cal of some forms of reverence to the Mother of God 
(the Immaculate Conception of the Virgin Mary, the Mantle of the Mother of God), re
verence to some saints and their relics (e.g. the Most Holy Chains of St. Peter), and to 
а specific form of Eucharistical piety procession with the Most Holy Sacrament, present 
in the SerЬian community, according this unique testimony. 

All these forms of piety represented it is worth noting characteristic and for the. 
Ьaroque period typical foпns of the cult: those which reached the SerЬian community via 
baroque cultшe of Russia and Ukraine. Condemning them, usually with the argument that 
they are contrary to the Orthodox Church tradition and dogmas, Orfelin Ьу his critique 
exposes himself аЬоvе all as the defender of the HaЬsburg empires state interests and 
supporter of its rationalist and pragmatically inclined demands for states regulation of re
ligious life. 

James Lyon UDC 336.748.12(497.11+ 497.16)"1993/1994" 

Yugoslavia's Hyperinflation 1993-1994: 
The Winter of Discontent . 

Айсшракш: Предмеш овоi исшраживанја је хийеринфлација у СР 
Југославији од окшобра 1993. до 24. јануара 1994. године. Анализе 
аушора обухвашају шри нивоа у којима се ова йојава исказивала: 1) 
економски и йолишички узроци хийеринфлације; 2) докуменшовано 
йраhенје свакодневног расша хийеринфлације; 3) йримери за скицу 
свакодневног живоша у условима хийеринфлације. 

Т his paper examines hyperinflation in the Federal Republic of Yugoslavia (SRY) 
during its last four months: October 1st, 1993, to January 24th, 1994, when it abruptly 
ended. Тhе. purpose is three-fold: first, to document the extent of the hyperinЉ ;nn; 
second, to bпefly discuss the causes of the hyperinflation; and fina1ly, to portray--thrt -.h 
а few selected examples--the day to day realities of living with hyperinflation. 

Methodology 

А study of inflation poses complex methodological proЬlems for both the social 
historian and the econornist In the complex social, political, and econornic equation that 
comprises hyperinflation, all variaЫes are important: however, they are not of equal im
portance (,,аП animals are created equal, but some are more equal than others,, --George 
Orwell, .12М). Опе proЫem is the attempt to track the relative value of а variaЫe over 
time, as variaЫes change in terms of their overall importance. No variaЫe maintains а 
constant, staЫe relationship to other variaЫes at all times. As опе variaЫe changes, so 
too must our understanding of its relationship with other variaЫes. Тhis is especially 
important in evaluating the Yugoslav experience, Ьecause а systemic change seems to have 
occurred in the hyperinflation during autщnn of 1993. Тhis change demands careful 
scrutiny, and suggests that the methodology used to study the period after autumn of 1993 
Ье modified or replaced, so as to take into consideration the structural changes in the 
hyperinflation. 

. Ап ассшаtе eva1uation of the overall intpact of hyperinflation оп а country is com-
plicated Ьу the various experiences of different social groups. Certain groups--pensioners 
and refugees--were much more vulneraЬle to inflation than others, depending in part on 
the government's policies towards that group, as well as that group's aЬility to draw on 
financia1 and economic resoшces. А further difficulty is posed Ьу the lack of reliaЫe 
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economic statistics. The statistics that do exist, such as those for government controlled 
prices, do not reflect whether or not goods were availaЬle at the official prices. In other 
words, they do not accurately reflect the prevailing market conditions. In the rapblly 
deteriorating economy of 1993-94 Yugoslavia, such proЫems are magnified many fold'. 
Another difficulty is presented Ьу Yugoslavia's official statistics, which appear to have 
Ьееn manipulated for political purposes. 

When assessing the purchasing power of Yugoslav salaries, one other proЬ!cm arises: 
the "paket.,, Thc "paket" consisted of goods acquired Ьу cnterprises through а variety of 
complex barter arrangements with other cnterprises, and it often took the place of а salary. 
The "paket" varied widcly from enterprise to enterprise. One enterprisc's "paket" might 
Ье extremely generous and consist of large quantities of food and household goods, such 
as laundry detergent, soap, and toothpaste. Another enterprise's "paket" might Ьс extremely 
humЫe, and consist of only а bar or two of soap. Because many peoplc rcceived а "paket" 
in licu of а salary, any measure of income in absolute or relative terms is fraught with 
methodological difficulties, unless supplemented Ьу data rcgarding the value of each 
entcrprise's "paket.,, Because the contents of the "paket" varicd so widcly, it is difficult 
to makc an accurate evaluation of its effect on the materia] well-being of the Yugoslavs, 
other than to make а Ьlanket statement that the "paket" helpcd the Yugoslavs weather the 
hyperinflatioв. And we must bear in mind that many Yugoslavs--pensioners and refugees 
in particular--had no access to а "paket.,, 

The existence of methodological difficulties does not imply that we cannot prescnt 
а reliaЫe and accurate picturc of а hyperinflationary economy and society. Rather, it 
means that we must рау extreme caution at every step in regard to our analysis and use 
of data. We must realize that different social groups experienced the inflation in differcnt 
ways. And we must acknowledge that а шethodology which is appropriate for studying 
inflation in July, may Ье entirely inappropriatc for November. 

At the beginning of the period in qucstion, the government had frozen prices on 
most all commodities and services. However, оп Octobcr 29th it allowed all prices to Ье 
freely formed at шarket levels, with the exception of certain staple food and household 
items. In every instance, the official prices were artificially low at the outset, or Ьесаше 
artificially Iow within а matter of hours after their creation. Rather than sеП tћeir goods 
at а government-mandated loss, the producers held their goods back from the market, 
insisting on higher prices. The result was barren store shelves: Ьу mid-January 1994 
Beograd had still not received the governmcnt-m,andatcd quantities of artificially low-priced 
food for October 1993. Thus, the only place to find food was the private sector, eithcr 
in the form of the Ыасk market, or on the pijaca. In both instances, the prices wcre 
freely formed Ьу prevailing market forces, operating at the most fundamental level of 
supply and demand. These prices were often thousands of percentage points higћer than 
government mandated prices. Because the vast majority of the people werc forccd at 
some point to purchasc goods from the free market, any adequate measure of inПation 
(as compared to the official govcmment rate), mtist evaluate how much it cost to live 
while shopping on the free market. 

One method for calculating Yugoslavia's hyperinflation is that used Ьу Mladan Dinkic 
in his innovative, ground-breaking work, Ekonomџa DcstrukcUe· ve1jka pljacka naroda. 
Dinkic calculates the rate of inflation according to the government-mandated cost of goods 
and services. Тhis methodology, although adequate for studying inflation under more staЫe 
conditions, is unaЫe to account for the frequent economic dislocations caused Ьу empty 
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shelves and hourly price changes. In fact, once inflation reaches over 1,000 per cent per 
month, the price changes occur so frequently, and the shelves become empty so rapidly, 
that another methodology must Ье used to calculate the actual inflation on а human level. 
This methodology's weaknesses are three-fold: first, it relies on govemment statistics; 
second, it underestimates the inflation; and third, due to the govemment's unwillingness 
to change prices as soon as they fell below market value, it delays the onset of inflation. 
For example, real inflation levels were highest in DecemЬer 1993, while the official in
flation levels were highest in January, 1994. 

А second method for calculating inflation--that used Ьу the U.S. Embassy in 
Beograd--consists of tracking the price of а basket of stap1e items (potrosacka korpa) in 
U.S. Do11ar terms. When а particular item is unavailaЬ\e in the state stores, the prices 
are then reflected according to their free-market (i.e., pijaca) value. The U.S. Embassy 
chose this methodology because of the Yugoslav govcrnmcnt's longstanding policy of 
basing all financial calculations in Dollar terms. Although the Embassy has used this 
method for many years, а nuпiber of proЫems exist regarding the 1993-1994 hyperinflation. 

During the period in question, the unofficial economy, as well as large sections of 
the official economy, were making financial calculations in terms of the German Mark 
(DMark). This creates numerous methodological proЫems, caused foremost Ьу the 
relationship of the U.S. Dollar to the DMark. Throughout the period in question, the U.S. 
Do11ar fluctuated wildly against the DMark on world financial markets, ranging from 1.57 
DMarks to 1.73 DMarks. In spite of this, the street dealers kept the Do11ar at an artificially 
undervalued price of 1.5 DMarks per Dollar. The eщbassy's statistics do not account for 
the fluctuating value of the Dollar, nor for the economy's unofficial transition to а DMark 
basis. Because its "potrosacka korpa" was based on prices in Beograd, it does not account 
for the fact that Beograd was usually better supplied with industrial goods than the outlying 
areas of the country, while the areas outside Beograd usually had Ьetter supplies of food. 
Also, the shoppers outside of Beograd were typically forccd to рау free market prices, as 
they purchased the majority of their food from the pijacas. 

Th accurately discuss the hyperinflationary events of \ate 1993 and early 1994, we 
must create а methodology which will allow us to evaluate inflation in terms of an staЬle 
economic benchmark. Such а method may Ье found Ьу comparing the exchange rate 
between the Dinar and the DMark. For example, оп October 1, 1993, it cost approximately 
Onc DMark in Dinars (at the street rate) tp purchase 250 grams of burek with cheese 
from а private bakery, and One and а Half DMarks worth of Dinars to purchase "pljes
kavica" on Trg Slavija. On January 24, 1994, it still cost One DMark worth of Dinars 
for а burek, and One and а Half DMarks for Pljeskavica. Other goods and services fol
lowed а similar pattem. As evidenced Ьу this example, and many others, which this author 
has recorded, the DMark maintained its fundamental value, both in relative and absolute 
terms, in relation to the cost of basic goods and services throughout the period in question. 

Although the DMark fluctuated quite widcly against the Dollar on international cur
rency markets during the period in question, and Germany cxperienced inflation of its 
own, the DMark's purchasing power in Yugoslavia remained aЬsolutely staЫe--with the 
exception of а temporary consumer-induced New Years spike--between October 1st 1993, 
and January 24th, 1994. In other words, on January 24th, 1994, а DMark could purchase 
the same amount of goods and services as it could on October 1st, 1993. The DMark's 
value did not fluctuate at all, wblle its status as the de facto currency of Yugoslavia was 
lcgitimizcd Ьу the de facto collapse of the Dinar in late DecemЬer. On January 6th the 
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Federal government recognized this collapse Ьу proclaiming the DMark legal tender 
throughout Yugoslavia. 

. Тhе DMark's position in the Yugoslav economy was fшther enhanced Ьу the tens 
of thousands of private business owners, faпners, managers of enterprises, and Ыасk market 
dealers, all of whom indexed wages and prices to the DMark throughout this period. Prices 
were changed on а daily--and towards the end--hourly basis, to reflect the street value of 
the Dinar against the DMark. Even the govemment eventually moved away from the 
Dollar standard (at least in its official announcements) and began to base all its prices, 
economic decisions, statistics, and assumptions оп the value of the DMark. Therefore, it 
is entirely accurate to state that we сап best measure Yugoslavia's hyperinflation Ьу tracking 
the exchange rate Ьetween the Dinar and the DMark. 

Yet, tracking the actual value of the Dinar against the DMark poses several proЫems. 
First and foremost is the unreliaЬility of the Yugoslav government's official exchange rate, 
which never reflected the DMark's actual value, and occasionally varied from the actual 
value Ьу several thousand per cent or tens of thousands per cent. Thus, the main difficulty 
is to find а reliaЫe record of the Dinar to DMark exchange rate for апу given day or 
hour. 

In order to accurately track the value of the Dinar against the DMark, I have relied 
almost entirely on entries I made in а joumal while living in Belgrade during the period 
in question. During this period I recorded the street rate on а daily basis. The source 
for these exchange rates was the amount I could get from the street dealers (Zeleni Venac, 
Kneza Mihaila, Bulevar, Кalinica Pijaca) at any given hour on апу given day. I would 
then confiml these figures with Yugoslav friends who were private businessmen, as well 
as the daily Ыack-market currency tаЫе puЫished on the back page of ВОRВА. 

How Big Is Big? 

As measшed Ьу the Dinar's free market value against the DMark,. the inflation is 
astounding: for the month of October, 1993 the inflation was 3,150 per cent; for November, 
49,233.33 per cent; in December, 5,000,000 per cent; dшing .the first twenty four days of 
January, 199,999 per cent. The highest single-day inflation--337.5 per cent--occurred 
January 12th! During the 116 days between October 1st, 1993 and January 24th, 1994, 
the cumulative inflation was almost 500 trillion per cent--499,999,999,999,999 per cent!1 

When comblned with data from the 8 months prior to Otober 1st, 1994, Yugoslavia 
experienced some of the most intense and protracted hyperinflation in the blstory of the 
world, higher than that of Weimar Germany .. 

"Visa maksimalna mese~na stopa inflacije zabelezena је pre toga samo u slucaju 
madjarske i ~ke hipeririflacije, dok је cuvana nemacka hiperinflacija zavrsila sa mesecnim 
rastom сепа od ,,svega" 32,4000 procenata (oktobar 1923),,2 

А11 statistics are based on daily records of the stteet exchange rate, as recorded Ьу the author from OctoЬer 1, 1993 
to January 24, 1994. When опе studies the official prices of goods and services used Ьу Dinkic, it is evident that 
the monthly totals are much lower through the end of DecemЬer 1993. However, the govemment used the first 
few days of January 1994 to raise the prices back to their comparaЫe values in real DMaik teпns, causing January 
to have an artificially high inflation rate in tenns of government controlled prices. (Dinkic Мlalfan, Ekonomija 
Destrцkcije: vеШш pljallш naroda. MST Gajic, Beograd; 199,5, taЬela 11.) 

2 Dinkic Mladan, р.239. 
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During this four month period, the currency was devalued three times: on Octoher 
1st, six zeroes were removed; оп January 1st, nine; on January 24th, seven. As the then
independent newspaper BORBA stated prior to the third devaluation: ,,if the Dinar had 
not bcen devalued on October 1st and January 1st, as of January 5th the DMark would 
have been worth: 120,ООО,ООО,000,000,000,ООО Dinars.,, This statement does not reflect 
the subsequent January 24th devaluation, which would have added seven more zeros and 
made the DMark worth а total of 1,200,000,ООО,000,000,000,ООО,000,ООО Dinars! 

It is obvious that at some point the .numbers Ьесоmе so large as to Ье almost mean
ingless in terms of the abllity of human Ьeings to comprehend. То actually comprehend 
the inflation, we must turn to а study of its effects on the day to day life of people in 
Yugoslavia, and examine how they lived and got Ьу. 

Whence the hyperinflation? 

The Yugoslav government's official position is that the hyperinflation occurred "zbog 
nepravedno uvedenih sankcija prema srpskom narodu i drzavi.,, This a1lowed the Milosevic 
regime to shift the Ыаmе for its failed policies to the United Nations. Тhе primary cause 
of Yugoslavia's hyperinflation was simple: · the government was attempting to inflate its 
way out of an enormous budget deficit. During 1993, the Yugoslav Federal government 
received 99 per cent of its budget through primary emissions, while the SerЬian govemment 
received approximately 50 per cent of its budget through primary emissions. 3 

Financing the deЬt: а preliminary theory 

Throughout the Tito era, it was an open secret that Yugoslavia had а budget deficit. 
Because of communist ideology, it was impossiЫe to turn to financial markets to Ьопоw 
money. Therefore, the Yugoslav government covered its budget deficit Ьу printing money. 
As а result annual inflation rates of 15-25 per cent were common throughout the 'Iito era, 
which lead to several currency devaluations. For а variety of complex reasons, this inflation 
escalated during the early 1980s. With the collapse of the 'Iitoist system in the mid 1980s, 
Yugoslavia's budget deficit increased eve.n further. The onset of the war and breakup of 
the former Yugoslavia served only to exacerbate what was already а serious proЫem. 

In 1993, the only European country (except Slovakia) with а communist government 
in power, Yugoslavia faced market, political, and ideological constraints on its efforts to 
borrow money. Given the catastrophic state of the Yugoslav economy, and the Milosevic. 
regime's iпational, ideological anti-market policies, it is doubtful that either foreign or 
domestic investors would have risked their capital on financing Yugoslav's budget deficit 
Not oilly did market forces preverit Yugoslavia from turning to world financial markets, 
but the international condemnati:on of SerЬia for its actions in Bosnia and Croatia, coupled 
with the international sanctions, would have made it impossiЫe for the Yugoslav govem· 
ment to bouow money, even had there not been ideological restraints. 

Because ofYugoslavia's unstaЫe economy and the government's constantly changing 
policies towards private foreign cuпency savings, over the years the average . Yugoslav 

3 ШШ1lд, January 12, 1994; Goran Pitit, Bojan Dimitrijevit, .,Тwо Yugosшv Hyperinflation: А Comparative 
Analysis,,, Beograd. 
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family had saved large amounts of hard currency outside of official financial channels. 
Ву the early 1990s, the typical urban Yugoslav family had at its disposal-,,u slamarici,,-an 
average of somewhere Ьetween 10,000 and 40,000 DMarks in hard currency.4 Many of 
those who did not have such reserves, had access to hard currency remittances from relatives 
in the U.S., Canada, Australia, and Western Europe. Knowing this, the government 
financed its budget deficit Ьу drawing on these hidden hard currency reserves through an 
informal, government-sanctioned financial market. 

The Yugoslav govemment began printing large quantities of paper currency, which 
was then distriЬuted to various state enterprises, government rninistries, state and quasi
private banks, etc., to cover their operating expenses, or as payment for goods and services 
rendered. The banks, ministries, enterprises, etc., would then purchase hard currency from 
the public with the newly-printed Dinars, Ьу offering an exchange rate higher than the 
official exchange rate. In essence, the currency became а "government bond,, (hartija od 
vrednosti), which was sold to the puЫic for hard currency. 

Lacking an official financial market on which to sell the "government bonds" for 
hard currency, these institutions sent their own Ыасk market currency dealers out onto the 
streets, offering Dinar bank notes (,,government bonds,,) at prices above the official ex
change rate. Ву purchasing Dinar banknotes with its hard-currcncy reserves, the populace 
was in essence financing the government deficit via an informal bond market, in which 
the bank notes became an informal short-teпn government bond. 

As in any bond market, the government was forced to рау а price--the interest rate
-for this foreign currency. Rather than а formal interest rate, redeemaЫe over а specific 
period, the cost of the "borrowed" money was reflected initially in the difference between 
the official exchange rate, and the street rate. Ву autumn, as the inflation accelerated, 
the cost of capital сате to Ье reflected only in the daily inflation rate. Тhе inflation took 
the place of а foпnal interest payment, and represented the cost the government had to 
рау to finance its debt. 

Although the principal on the loan was never repaid in the foпnal sense, this money 
was indeed borrowed. And the Yugoslav govemment was indeed forced to repay both 
the principal and interest at an exorЬitant interest rate, Ьу delivering goods and services 
to the holders of these govemment bonds at artificially low prices. Тhе difference between 
the artificially low Dinar prices of government supplied goods and services, and their 
actual market value, presented an enoпnous loss for the government. For exarnple, m.y 
telephone Ьill for December 1993 arrived on January 11, 1994, and was 1,000 Dinars 
(1,ООО,000,000,000 old), which at that day's exchange rate (150,000 Dinars per DMark) 
was less than 0.01 DMark. I did not рау the telephone bill until January 17th, at which 
point the exchange rate was 300,000,000 Dinars per DMark. Yet, 1 had made over 20 
hours of international telephone calls to the United States during the month of DecemЬer. 
То repay the interest and principal on the loan, the government gave me 20+ hours of 
free intemational telephone calls, which had а free market value of over $10,000 U.S. 
Dollars. Similar examples were repeated hundreds of thousands of times daily throughout 
Yugoslavia. 

4 This figure is entirely speculative. 1 arrived at this through many hours of interviews with ~ugoslavs of ~11 classes. 
Obviously, there is no way to adequately conflПD such а figure. However, the ЬehaV1or and polie1es of tbe 
Yugoslav govemment indicate that it knew of this vast hoard of fore.ign currency. The govemment's subsequent 
inflationary policies were designed specifically to tap this large private reserve. 
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In addition to the street exchanges, this informal bond market had another setting: 
the so-called "ziralni tecaj,,. This was an electronic means of currency transfer, whereby 
the banks and exchange offices would offer an exchange rat~ slightly higher th~n the 
street rate, and exponentially higher on several orders of magшtude, than the official ex
change rate. These electronic dinars could not Ье withdrawn as cash: they could only Ье 
used for electronic transfers, or for writing checks. 

In its initial stages, this informal financial market was quasi-monopolistic, as the 
govemment was the only large-sca]e purchaser of ~ard cuпency. Ву late Oct?ber 1993, 
this informal financial market had begun to sрш out of the government s control. 
Throughout the year the quasi-official dealers had increasingly been supplemented ~у an 
ever-growing number of private dealers, working either for thems~]ve~ or pr1vate 
enterprises.s Towards the end of September the private ~ealers_ and menJac_n~cas r~ached 
а critical mass and in the truest market sense, entered шtо direct competitюn w1th the 
government о~ а large scale basis. Whereas the govemment had _previously been ~е 
primary purchaser of foreign currency, it was now forced to coп:ipete w1th а newly emerging 
private sector in the financial market. Тhе presence of the шdependent d_ealers created 
genuine competition, which served to drive the price of foreign currency higher than an-
ticipated Ьу goveшment planners. . 

Ву early November the government appears to have lost all control over the u~offic1al 
exchange rates, both on the street and for the "ziralni racun,,. This was reflected ш mass 
puЫic hysteria, as 1arge crowds gathered outside the menj~_nicas on November 8th and 
9th, when the "ziralni kurs" was as much as 300 per cent higher than the street mte. Тhе 
entire economy сате close to shutting down Ьetween NovemЬer 8th and 10th, and ~е 
majority of stores placed "POPIS" signs in their windows to await the outcome of th1s 
unexpectedly sharp hyperinflationary spiral.6 

When thc govcmment lost control over the strcet rate, it was unaЫe to control the 
cost of the capital (intercst as expressed in terms of inflation) it was boпowing. The 
entrance of private competitors into the capital market finally forced the government to 
рау realistic market prices for the increasingly scarce DMarks. Тhе single-day market 
cost .of this borrowed capital eventually reached а high of 337.5 per cent on January 12, 
1994. UnaЫc to afford to Ьопоw money at such high cost, the government was forced 
to adrnit defeat and find а different means of financing its debt. 

Thus, in its simplest form, Yugoslavia's hyperinflation was а result of the 
government's attempt to finance the budget deficit while simultaneo_usly obtaining the large 
amounts of foreign currency necessary for the day to day operatюn of the government 
The already staggering hyperinflation got completely out of the government's control when 
genuine free market competition appeared on the unofficial financial market, and the 
govemment lost its monopoly. 

5 For example, the McDonalds on Terazije had its own private dealer, who actual!Y stood Ьehind а pillar i~ide the 
McDonalds. When а customer needed to change money, the employees behшd the counter would dtrect the 
customer to the dealer. At the SerЬian Academy of Arts and Sciences, several of the doormen worked '3S the 
Acaderny' s private dealers. 

6 On NovernЬer 8th the street rate was 360,000 Dinars per DMark. On Novernber 9th it jumped to 600,?<ЈО. Dinars 
per DMark. The fualni kurs for NoveroЬer 9th was slightly of 2,000,00_0 Dinars per DМark. At this t1me the 
largest banknote in circulation {Dositej Obradovif) was worth 500,000 Dinars. 
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Living with hyperinflation 

What is Iife like under hyperinflation, and how did pcople survive? The first thing 
one notices is the lack of change. Му first day in Beograd, OctoЬer 1st, 1993, I searched 
for а coin to use а puЫic telephone, not realizing there were no coins in circulation.7 

Unless minted with precious or semi-precious metal, coins lose their value just as rapidly 
as paper money. Given the enormous cost and time associated with minting coins, hy
perinflation makes it impractical for а government to mint coins quickly enough, and at 
ап· economical cost. 

Yet, the shortage of change went far Ьeyond а lack of coins. The shortage of change
-even in paper currency--eventually contrЉuted directly to the rate of inflation, and caused 
significant harm to the Yugoslav economy. Due to the rapid rise in inflation, the govern
ment printed banknotes of ever increasing denominations, often with enonnous gaps Ьe
tween the face value of each banknote. Although necessitated Ьу the rapid jump in prices, 
these banknotes were issued without intennediary denomination banknotes to facilitate 
making change. For instance, the gap Ьetween the 50,000,000 Dinar ,,Мihailo Pupin" 
(issued November 23, 1993) and the 500,000,000 Dinar "Jovan Cvijic,, (issued DecemЬer 
1, 1993), meant that а person needed 10 "Pupins" to make one "Cvijic,, (а 10 to 1 ratio). 
If а merchant or а dealer needed to make change for а "Cvijic,,, but had no "Pupins,,, he 
was forced to use the next lowest banknote, the 5,000,000 Dinar "Karadorde,, (issued 
November 12), to make change for the "Cvijic.,, This meant, that in order to equal опе 
"Cvijic.,, а person had to carry in his pocket 100 "Кaradorde,, (а 100 to 1 ratio). Ву 
early January, the largest banknote in circulation was worth 10,000,000 Dinars, with the 
next largest note worth 500,000 Dinars (а ratio of 20 to 1). 

For many street dealers--especially private dealers--this lack of change directly af
fected the street rate. In comparison to the semi-official dealers, who often operated boldly 
alongside police patrols, private dealers had to Ье аЫе to quickly. count out banknotes 
and disappear into а crowd. Counting out 100 "Karadordes" obviously was not conducive 
to а quick and easy financial transa.::tion. Therefore, to speed the transaction and avoid 
carrying around large quantities of almost worthless smaller denomination Dinar banknotes, 
the dealers would simply increase the rate Ьу the amount of the largest banknote in cir
culation. Because the largest denomination banknote in circulation at апу опе time was 
typically worth somewhere around 5 DMarks on the date of its issue, and Ьecause the 
typical Yugoslav changed only 10 to 20 DMarks at а time, апу increase in the exchange 
rate would have to occur at rates of geometrical progression until the introduction of the 
next banknote. Even though а dealer may have wanted to raise the rate Ьу only 10 per 
cent оп а given day, he would Ье forced to increase it Ьу ап even larger amount, due to 
а lack of а convenient intermediary banknote. 

In addition to increasing the rate of inflation, this lack of change amounted to ап 
enormous brake оп the economy, and delayed or prevented hundreds of thousands of 
economic transactions per day. Because many people paid with checks for small items, 
such as newspapers and candy, there was often less paper money in circulation on the 
streets at апу given time than опе would expect. This meant that when а customer bought 
goods worth 5 DMarks, with а banknote worth 10 Dmarks, the merchant was often unaЫe 
to complete the transaction, as he did not have sufficient quantities of cash to make change. 

7 At this time I did not know that only one out of every 15 puЬlic telephones was working. 
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Ву mid December the proЫem had grown so serious that when you entered а restaurant, 
the first question the waiter asked was not what you wanted to drink, but rather, how you 
planned to рау, and how much you wanted to eat or drink. Тhе waiter would then see 
if he had sufficient change to serve you. 

At 1 :ОО· РМ on January 17, 1994, 1 attempted to рау the electric and telephone 
Ьills at the main РТГ in Beograd. The comЬined value of the Ьills was 14 million Dinars, 
which I tried to рау with two 10 million dinar banknotes. At that time, the next largest 
banknote in circulation was worth 500,000 Dinars. At the РТГ, I was told to come back 
after 8:00 РМ, because they had по change. Not wishing to wait until 8:00 РМ, I tried 
to make change Ьу purchasing goods at several stores. At опе shop I offered to buy 5 
million Dinars worth of goods with а 10 million Dinar banknote--no change. I then tried 
to buy 2 loaves of bread and а plastic sack (2 million Dinars) at а PekaЬeta--no change. 
1 tried to buy а burek with cheese (3 million Dinars) at а private bakery--no change. I 
tried to buy а Baklava and juice at two different poslasticarnicas; 1 even offered to buy 
juice and two Baklavas (5 million Dinars), simply to make change. No one had change 
for а 10 million Dinar banknote. While in these stores I saw numerous other people 
unaЫe to make purchases, due to а lack of change. The harm this caused the economy 
in terms of lost sales and wasted man hours is incalculaЫe. However, if one imagines 
this scenario being repeated hundreds of thousands of times per day throughout the entire 
country, the cost easily runs close to 10 million DMarks per day in lost business. 

The lack of change affected not only merchants, but also pensioners. Whenever 
pensions were paid, the govemment sent the largest denomination banknotes in circulation 
to the post office, to use for paying pensions. For example, the week of December 13-17, 
the Post Offices received large quantities of "Milos Obrenovic" 50,000,000,000 Dinar 
banknotes8 to рау the pensions. At this time the next Iargest banknote was the 
5,000,000,000 Dinar "Dura Jaksic.,, The average pension to Ье paid out was around 
10,000,000,000 Dinars, and neither the post office nor the pensioners .had change. This 
meant that the Post Office was unaЫe to рау the vast majority of pensions the day they 
were due, because the typical pensioner had no money · at all, and was counting оп the 
10,000,000,000 Dinars to keep him alive: for an impoverished pensioner to find 
40,000,000,000 Dinars in change was simply out of the question, particularly when the 
previous month's pension had been less than 5,000,000 Dinars. Therefore, many pensioners 
were forced--due to а lack of change--to wait ап extra day or two to receive their pensions, 
Ьу which time the value of the pensions had been cut in half or Ьу two thirds.9 

Under the Milosevic regime, the prices of certain staple items--bread, flour, cigarettes, 
milk, cooking oil, sugar, etc.-- were set Ьу law. As such, when the officially established 
prices of these goods dropped below their free market value, they would disappear from 
store shelves. Their disappearance had two causes: first, producers could по longer earn 
а profit from their labors, and would stop deliveries to the state and private stores at the 
officially mandated prices; second, managers of state finns would sell their stocks of these 

8 On Monday, DeremЬer 13. the "Obrenovic,, was worth approximately 5 DМarks. Ву Friday, DecemЬer 17, it 
was worth 1.3 DMarks. 

9 The РТГ in Jagodina discovered а clever metbod of acquiring change. The РТГ sent its employees to the local 
churches, where they would mnke change have the priests empty the co\lection boxes, which were typically full 
of smaller denomination Ьills. The priests like this because they were аЬ!е to get larger denomination bllls, while 
the РТГ got its needed change. Unfortunately, the local cburches quickly ran out of cash. ЈЮ1ШЛ, DecemЬer 17, 
1993. 
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goods on the Ыасk market, or barter with other fmns, as soon as the official price fell 
below market value. This· way they аЫе to continue to earn а profit and arrange to рау 
and create "pakets" for their employees. 

In а hyperinflationary economy, the need for merchants to change prices poses espe
cially serious proЫems. In Yugoslavia, with its antiquated communist economic 
philosophies, а series of quasi-medieval laws hindered the free formation of prices and 
drove much of the economy underground. For shop keepers, raising prices was extreme1y 
burdensome. Discouraged from changing prices Ьу а quasi-medieval law which required 
all price changes to Ье recorded on expensive, government-printed forms and filed with 
accountants, even the smallest price change required an enonnous amount of paperwork. 
For а small store seШng 40 different types of goods, filling out the paperwork could take 
two to three hours and require the resources of several employees. As the inflation wor
sened, shop keepers were forced to change prices several times per week, and eventua1ly 
on an hourly basis. The amount of paperwork required meant that at some point, almost 
а11 shop keepers were forced to operate outside the law, which subjected them to having 
their goods seized and paying а stiff fine. 

То combat the need to constantly change prices, shop keepers developed several 
innovative methods 'of skirting the law. The first was the "bod,,, а method particularly 
popular in bookstores, where each book had to Ье individually marked. Each book (or 
piece of merchandise) would Ье given а value in "bod,,. The value of а "bod" was then 
posted prominently in the store. Typically, one "bod" equaled one DMark worth of Dinars 
at the prevailing street rate. Therefore, а book priced at 32 "boda" cost approximately 
32 DMarks worth of Dinars. When the street rate changed, the only change that occurred 
in the store was the sign stating the value of the "boda.,, Although technically illegal, 
this pricing method caught on quite rapidly in boutiques and private shops, and eventually 
in some state stores. · 

Some shop keepers were аЫе to get around the pricing proЫems Ьу setting artificially 
high prices. For example, one shop keeper set the price of а bottle of dish washing soap 
at 1 ,ООО DMarks worth of Dinars. C,ustomers would immediately ask how much the bottle 
cost in DMarks, at which point the shop keeper would quote а realistic price in DMarks. 
The customer would then ask what rate the shop keeper used for the Dinar and the DMark, 
and the transaction would occur. The shop keeper would typically use а slightly higher 
rate than found on the street, so as to cover his cost of eventually having to Ьу DMarks 
with the Dinars: or else the customer would рау in DMarks at the lower price. This . 
allowed the shop keeper to often go an entire week--sometimes even two--without changing 
prices. Many shop keepers ignored the law altogether and simply changed their prices 
on а daily or hourly basis without completing the necessary paperwork. Others sirnply 
hung "POPIS" signs in their windows, yet remained open for business: if а customer 
walked in, the shop keeper could quote him whatever price he wanted, without having to 
fill out the necessary paperwork. Many shop keepers gave up all together, placed ,,godisnji 
odmor" signs in their windows, and shut down. Between January 6th and January 24th, 
1994, when the DMark was accepted as lega1 tender, all prices were posted in DMarks. 

After the DMark was granted legal tender status, another phenomenon occurтed in 
the state enterprises, to encourage payment in foreign currency. The "Robna Kuca" in 
the "Beogradanka,,. the city's main department store, posted two different prices. The 
first price, set at realistic market levels, was in DMarks. Тhе second price, in Dinars, 
was set at а level 5 to б times higher than the DMark price of the item, as calculated at 
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the prevailing street rate. This discouraged shoppers from using Dinars, and represented 
another method for the government to get foreign currency reserves. 

Another proЫem faced Ьу shop keepers was the large numЬer of check-writing cus
tomers: Ьу law, all businesses were required to accept personal checks. Because it could 
take up to three days for the money from а check to Ье credited to а merchant's account, 
merchants often could not use the money until it had become worthless. Therefore, many 
shop keepers priced their goods artificia11y high and posted signs offering large discounts 
(from 20-50%) for payment in cash. 

For many consumers, check writing Ьесаmе the principal method of staying alive. 
People with empty checking accounts (tekuci or ziralni racun) would write checks for 
large sums of money (as measured Ьу their value in DMarks), knowing full well, that in 
the five to seven days it took for the check to clear the bank, the amount would have 
been cut Ьу more than half, and sometimes Ьу as much as 90 per cent On the day the 
check would clear, the check-writer would change enough DMarks at the prevailing street 
rate, and deposit the dinars into the checking account. This practice enaЫed many people 
to live far above their income level, as measured Ьу official statistics. 

For the middle c1ass--the group with the highest level of foreign currency savings--the 
hyperinflation forced them to use their foreign currency to keep from slipping into complete 
poverty. For the poorer categories of society, as well as а great many in the middle class, 
the hyperinflation forced them into а form of urban serfdom, in which they were forced 
to rely on the "paket" from their employers, or on the artificia11y low prices in the stores. 
The lack of goods in the stores caused most of those on fixed governшent-paid incomes 
to slip into absolute poverty. 

For the poorest of the poor, the pensioners, getting Ьу was а tremendous strugglc. 
For апу given month, their utility bills alone were a1most as high as their pensions. Not 
once were the pensions paid on time. When the pensions were finally paid, their value 
was typically 3 to 5 DMarks. Were it not for the existence of ration coupons, which 
enaЫed pensioners to purchase staple goods at artificially low prices, many would surely 
have starved. Unfortunately, even these goods were usually unavailable at the subsidized 
prices, even for coupon-holders. In essence, the entire political and economic system 
failed the pensioners. The only way they were аЫе to survive was Ьу relying on their 
families, friends, intemational relief organizations, and the weekly food handouts оп Тrg 
RepuЫike. Even then, many 1ived on starvation diets of flour, onions, and potatoes. lt 
is no wonder the suicide rate among pensioners increased during the hyperinflation., 

For the many · Jegal refugees, conditions were similar to those of the pensioners. 
For the great many Шеgа1 refugees, life was even worse. Not on1y did they not have 
pensions or any manner of government support; due to their refugee status, they did not 
have access to ration coupons, and were often in danger of Ьeing sent back to Bosnia or 
Croatia Ьу the police. They were forced to rely entirely on friends, family, international 
relief organizations, and whatever illegal work they could find. The enormous increase 
in the number of people scavenging food from dumpsters bears witness of this. 

Тhе Yugos1avs survived hyperinflation through а comЬination of check-writing, help 
from family and friends, the wide variety of "pakets,,, and their foreign currency re~erves. 
However, one other . factor deserves particu1ar attention. The vast majority of SerЬia's 
urban dwe1lers came to the cities in the period after the Second World War, and stiП 

. maintain close family ties to their home villages. When times have been difficult, these 
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ties have proved useful in obtaining food. For а great many city-dwellers, this rural-urban 
connection greatly enhanced their standard of Iiving, and should not Ье overlooked. 

Прилог 

Југославепска хиперинфлација 
од 1. октобра 1993 до 24. јануара 1994 

октобао 1993 кvnc DEM,. !дневна ин<Ьлатrиiа 
1.2 ООО (2 ООО.ООО ООО стаои)? 

4 3.200 60.0 

5 3.300 3.125 

6 3.700 12.12 

7 3,700 о.о 

8 4.000 8.108 

10 5.200 зо.о 

12 6,000 15.38 

13 7.000 16.66 

14 7.500 7.14 
15 11.000 46,66 

18 12000 9.09 
22 32000 166.66 
26 35 ооо 9.37 
27 35 ооо о.о 

28 40000 14.28 

29 45000 12.5 

30 65000 44.4 
октобарска инфлација: 3,150% 

новембаn. 1993. 
1 75000 15.38 

2 100,000 33.33 

з 125 ооо 25.0 

4 185 ООО 48.0 

6 280000 51.35 

8 360 ооо 28.57 

9 600 ооо 66.66 

10 600.000 О.О 

11 650,000 · 8.33 

13 1,000,000 53.84 
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15 1,.000000 О.О 

17 2.000000 100.0 
18 3.500000 75.0 
22 5,500,000 57.14 
23 6.500000 18.18 
24 7.000000 7.6 
26 15.000 ООО 114.28 
27 18.000000 20.0 
28 30.000000 66.66 
30 · 37.000000 23.33 

новембарска инфлацща: 49"233.33% 

lпепембао. 1993. 
1 40000000 8.1 
2 50000.000 25.0 
3 55000.000 10.0 
4 70 ооо.ооо 27.27 
5 100000.000 42.85 
7 140 ООО.ООО 40.0 
8 220000.000 57.14 
9 350000.000 59.09 

10 500000.000 42.85 
11 800000.000 60.0 
13 1 1 ОО ооо.ооо 37.5 
14 1 700 ооо.ооо 54.54 
15 3,700 ооо.ооо 117.64 
16 6 500 ооо.ооо 75.67 
17 7 500 ооо.ооо 15.38 
18 13 ооо ооо.ооо 73.33 
20 16 ооо ооо.ооо 23.07 
21 зо ооо ооо.ооо 87.5 
22 50 ооо 000,000 66.66 
23 120.000.000.000 140.0 
24 230 ооо ооо.ооо 91.66 
25 зоо ооо ооо.ооо 30.43 
28 650 ооо.ооо.ооо 116.66 
29 950 ооо ооо.ооо 46.15 
30 2 ооо ооо ооо.ооо 110.52 

децембарска инфлациЈа: 5,000,000%* 
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1iaнvan. 1994. 
1 S<XXI (5<ХХЈОО)ОО)ОО) сrаои) 150.0 

4 6000 20.0 

5 9000 50.0 

6 15,000 66.66 

7 40.000 166.66 

8 80000 100.0 

9 80000 о.о 

10 80000 о.о 

12 350,000 337.5 

13 600 ООО 71.42 

14 700000 16.66 

15 3,000000 328.57 

16 2 700.000 -10.0 

17 3 000,000 11.11 

18 7 ооо.ооо 133.33 

19 10000.000 42.85 

20 10000.000 о.о 

22 12 ооо.ооо 20.0 

24 10,000,000 -16.66 

јануарска инфлација: 199,999.0% 

Укупна инфлација од 1. октобра до 31. децембра 1993: 99.000.000.000% 
Укупна инфлација од 1. октобра 1993. до 24. јануара 1994: 
499.999.999.999.999.0% (10 ;; 1015 ) 
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Џејмс Лајон 

.!угослоQеuска хийери'нфлација 1993-1994 - Зима п.езадовољсшва -

Хиnсринфлац1~а у Ју!.'осла~шји 1993. и почетком 1994. годm1с је феномен 
тек унеколико упоредив са сшr•шим догађањима у Немачкој после Првог свет
ског рата. Основна хипотеза, проверена у .консултацијама са 1Iскош1ци1юм бео
градских професора еконоъ.шје, као и у ослонцу па неке недавно објављене ра
дове, полази од убеђења да је овај феномсп проистакао из начина на који је 
држава финансирала буџет који је остао без реалних прихода. Рат који је на
метао велике трошкове, издржавање избеглица, смањивање прихода као после

дица санкција представљају окnир у коме је као једино опредељење прихваћена 
хиперинфлација. Обезвређивање реалних зарада присилило је становништво да 
свакодневно мења старе деви:зне уштеде које јс држало ва_н банака-,.у сламари
ци,.. Опредељење је полазило од процепе да свака просечна породица располаже 
извесним сумама. Onc девпз!:: су држаnи биле r.реко потребне за увоз неопходне 
опреме јер су санкције омеле све остале реалне приливе. Покушај да се да једна 
свеобухватна процена о утицају хиперинфлације на живот сrавовниmтва Југо
славије је сложен и тежак задатак. Овај чланак сигурно не даје свеобухватну 
слику II садржи тек површ1шскс манифестације југословенског искуства са хи
перинфлацијом. Поређења између система уличних дилера и званичног 
тржипrга новца могу помоhп читаоцу да разуме пека сЕстемска, тржишна кре

тања током 1993. и почетком 1994. године. А, с друге стране, разматрање не
достатка новца, напора трговаца да ес борс са инфлацијом и система писања 
чекова, претстављају покушај прављељ.:Ј слике хиперинфлације и њених ефе
ката на свакодневни живот грађ::~.на. Дубља анализа хиперинфлације тражи сва
како више nремспа и већи простор од обима овог рада. 
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Социјална структура Југославије -
једна анализа британског 

Foreign Office Research Department-a 
с краја 1944. године 

Група младих стручњака за међународне односе и историју основала је 
1919. године у Версају, за време одржавања мировне конференције, ,,Англоа
мерички институт за међународне односе" (Anglo-American Institute of lnternational 
Affairs). За свој основни циљ поставили су израду студија о међународним од
носима "објективних, без предубеђења, непристрасних, као нужне основе за ра
ционалнију међународну политику у послератном времену''.1 У британском делу 
екипе налазио се, тада двадесетпетогодишњак и најмлађи сарадник делегације 
Уједињеног Краљевства у Паризу, као стручњак за Средњи Исток, Арнолд Ј. 
Тојнби (А. Ј. Toynbee). За време рата био је члан владиног ,,Политичко-обавеш
тајног одељења" (Political-Intelligence Department), који је водио историчар Џејмс 
Хедлам-Морли (James Hedlam-Morley). Први велики Тојнбијев задатак био је рад 
на ,,плавој књизи" о турској политици према Јерменима. Такође, године 1915. 
са тројицом колега објавио је једну историју Балкана.2 

После рата, уз дужности на Лондонском Универзитету, наставио је са ра
дом у "Краљевском институту за међународне односе" (Royal Institute of Interan
tional Affairs - RIIA), ,,одцепљеном" британском делу бившег заједничког англо
америчког института. Пет година након његовог оснивања (1926.) наименован 
је на место "director of studies", оставши на том положају преко тридесет година. 

RoЬert Н. Keyserlingk, Amold Toynhee's Foreign Researr:h and Press Service, 1939-43 and its Post-War Plans 
for South-East Еиrоре. Joumal of Contemporary History, Vol. 21, Nr. 4 (1986), s. 541. 

2 Nevill ForЬes, Amold Ј. ТоуnЬее, D. Mitrany and D. G. Hogarth, The Balkans. А History of Bulgaria. Se1·Ьia. 
Greece, Rumania. Turkey, Oxford, 1915. 
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Његово најчувеније дело "Истраживање историје" (Studies of History), почиње 
са излажењем 1934. године, под покровитељством RIIA.3 

Приближавање новог рата довело је Тојнбија и његов институт у непос
редну везу са Форин офисом (Foreign Office), за чије је потребе - у замену за 
обилну финансијску потпору - израђивао анализе писања стране штампе. У 
Оксфорду на Бејлиол колеџу (Bailliol College), који је био његова "alma mater", 
Тојнби окупља другу групу стручњака са универзитета у коју улази и тада нај
бољи британски познавалац јуrоистичноевропских прилика Р. В. Ситон-Вотсон 
(R. W. Seton-Watson).4 Овај нови тим, познат под именом "Служба за међународно 
истраживање и штампу" (Foreign Research and Press Service - FRPS) имао је 1939. 
године преко сто тридесет сарадIШка. По замисли Министарства спољних пос
лова FRPS је требао да осмисли и организује првенствено пропагандни рат 
против Немачке, али је, како је рат добијао на интензитету, овај задатак па у 
засенак сложенијих пројеката које је влада наручивала од Тојнбијевог тима. На 
почетку рата FRPS је једна од неколико британских организација које су се 
бавиле оним разноврсним делатностима обухваћеним појмом "political warfare" .s 

Један од најважнијих задатака RFPS постаје истраживање узрока колапса 
међународног система насталог након Првог светског рата. Њиме се позабавио 
и Р. В. Ситон-Вотсон у својој књизи о Југоисточној Европи, објављеној у Лон
дону 1943. године.6 Осим овог задатка, Тојнбијеви сарадници све више почињу 
да раде на пројектима намењеним послератном преустројству, пре свега, 
средње-европског и југоисточноевропског простора, покушавајући да, кроз 
густо ткање историјског наслеђа, боље речено наслеђених противуречности 

разазнају основне проблеме блиске прошлости, Тојнбијев тим стручњака је 
добио изузетан задатак везан за европску послератну будућност. На првом 
месту, били су то проблеми о којима је готово опсесивно говорио и о њима 
размишљао Винстон Черчил, а који су се односили на трагање за могућим 
решењима политичко-територијалног реорганизовања Средње и Југоисточне 
Европе. Он је, као и део специјалиста који се бавио тим проблемом показивао 
склоност ка једном, у стварним историјским чињеницама, неутемељеном 
идеализовању Хабсбуршке Монархије, као неке врсте мултинационалне, мул
тикофенсионалне и мултикултурне утопије. Њено разбијање на националне 
државе је, по његовом схватању, један од главних узрока европске нестабил
ности у међуратном периоду.7 Разматрања могућег совјетског продора у 
Подунавље нудило је, .као примамљиво решење, васкрсавање некакве нове 

католичке подунавске конфедерације, као бране идеолошком и политичком нас
тупању са Истока. 

3 R. Н. Keyscrlingk, 11.д, с. 542. 

4 Исто, с. 544. 

5 Треба поменупr, пре свега, нову обавештајну агенцију Special Operation Executive (SOE), затим 
пропагандни одсе){ВВС-ја којије спајањем са пропагандним штабом SOE ушао у Politicallnteeligence 
Department Министарства спољних послова, исто, с. 545,546. 

6 R. W. Seton-Watson, Eastern Europe Between the Wars 1914-1918, London, 1943. 

7 Уп. Черчилове ставове о решењу послератног статуса Аустрије и Немачке у: Винстон Черчил, 
Други свешски раш, Vl, Тријумф и шрагедrtја, Београд, 1965, с. 220.; Такође, Detlef Brandes, 
Gro.f,fbritanien und seine osteи1·opшschen Allierten 1939-1943, Miinchen, 1988, с. 552. 
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У пролеће 1942. FRPS је добио задатак да припреми предлоге за раз
матрање једног таквог политичко-територијалног решења.8 Међутим, први 
документ потекао од Тојнбијевог стручног тима о образовању једне 
многонационалне подунавске (кон)федерације поднет је Министарству ин
остраних послова још у октобру 1941. године.9 У сваком случају, може се рећи 
да су ове идеје нашле у британском политичком врху плодно тло захваљујући 
и заговарању тако утицајних стручњака као што су били они окупљени у FRPS, 
претворивши се у "званичну линију" британске, средњеевропске и југоис
тичноевропске политике. Средином исте године, Форин офис је у потпуности 
укључио FRPS у своју структуру спојивши са њим свој Political Intelligence Depart
ment.10 

Интересантна су мишљења о раду и утицају Тојнбијевог тима изнесена 5. 
априла 1943. године у једном писму Др Слободану Јовановићу, председнику 
југословенске владе, као и• могућим последицама по југословенску политику.Н 
Председник владе је обавештен о спајању FRPS и Political Intelligence Department-a 
(РЮ), од којих је "створен нов организам који улази у састав недавно основаног 
Research Department-a u Foreign Office-y''. По процени аутора писма то је имало важне 
политичке последице и по југословенске интересе. Тојнбијева организација Chatham 
House-a ушла је у потпуности у састав Министарства спољних послова, тако да he 
у још већој мери моћи да утиче на образовање или мењање спољнополитичких 
ставова владе. За Тојнбија и његове сараднике тврди се да су "познати ... због 
резерве коју показују према Совјетској Унији, а на подручју Средње Европе и 
Балкана, склони су становкrим тенденцијама које би могле оштетити југославенске 
и чехословачке интересе ако би побиједиле". Забрињавало је постављање на место 
шефа Одсека за Југославију професора Лафина (Laffin), а на место шефа Одсека 
за Мађарску и Бугарску К. А. Макартнија (С. А Mackartney), писца књиге "DanuЬian 
Basin".12 На основу података добијених "под највећом дискрецијом", аутор 
извештаја· наводи да је К. А. Макартни "израдио тзв. етнографске податке за 
Југоисто~rnу Европу и ти су подаци неповољни за нас и Чехословаке, а у корист 
Мађарске и Бугарске. Тенденције овог професора откривене су најбоље у 
нападајима који су извршени на њега у последњем броју ревије 'Time and 'llde' под 
насловом 'Нungarian Rhapsody' ," На крају, преносе се очекивања да ће "што прије 
наступити разбистрење у редовима Краљевске југословенске владе како би онда 
наши и чехословачки кругови моrnи што успијешније сузбијати горе споменуте· 
опасне тенденције".tз 

8 D. Brandes, н.д, с. 440, 441. 

9 R. Н. Keyserlingk, н.д, с. 550. 

10 Исто, с. 549. 

11 Архив Југосла11ије, 103-252/253, ф. 52, строго по11. бр. 107 од 5. априла 1\Ј4ј. Писмо упућено др. 
Слободану Јовановићу није поmисано, али се на основу неких елемената може претпоставити да 
је његов аутор, вероватно, др. Јурај Крњевић, потпредседl!ИЈС владе. 

12 Исто. 

13 О ранијим Тојнбијевим ставовима и ставовима FRPS о послератном уређењу Балкана и Средње 
Европе као осигурању против ширења совјетског утицаја и неутралисања једног новог.немачког 
господства над овим простором, в.: Hans Кnoll. Jugoslawien in Strategien ипd Politik dег Allierten 
1940-1943,Munchen,1986,c.260,нaп. 72. 
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Овако изражен страх да ће утицај "прохабсбуршке струје" моћи да 
представља стварну препреку, имајући у виду поменуте Черчилове ставове био 
је реалан; Одбацивање и помисли по некаквим решењима типа "Дунавске 
федерације" са преовлађујућим утицајима Беча и Будимпеште стално се пров
лачи у британским разматрањима послератне геополитичке слике овог прос

тора. 

Документ "The Social Structure of Yugoslavia" такође је настао у Foreign Office 
Research Department-y децембра 1944. године.14 То је сажет, али не површан, ос
кудан или сувопаран, већ аналитички документ који доноси податке о земљи, 
становништву, унутрашњим сличностима и разликама, привреди, менталитету, 

улози цркава, војске и чиновништва - до 1941. године. Општа слика обогаћена 
је неопходним статистичким подацима и неким новим елементима које је у 
,,структури" проузроковао рат. 

На основу изнесених оцена, у овом облику намењених ширем кругу 
личности из великог дипломатско-политичког механизма Уједињеног 
Краљевства, посебно онима везаним за југословенски проблем, постављен пред 
крај рата у свој својој компликованости као кључни у сплету односа савезничких 

сила на Балкану, као и дубоких подела међу самим Југословенима - може се 
доћи до суда и о британском углу посматрања једног друштва у превирању. О 
изнесеним ставовима се може критички говорити, али се не може пребацити 
недостатак објективности и уочавање основних проблема. Документ се такође 
мора посматрати као интересантан, мали сегмент огромне количине британске 
грађе о Југославији, која се чува у Британском Државном Архиву. 

The Social Structure Of Yugoslavia 

Тће Diversity of Yugoslavia 

1. Yugoslavia did not enjoy the unity conferred Ьу а single religious, or even legal, 
organisation, or Ьу а long-estaЫished tradition of common life and unified government. 
It was hurriedly created in 1918, in а political form repugnant to the majority of its in
habltants; and it had existed for only 22 years when it was oveпun and dismembered; 
The name which it bore for its first ten years, ,,the Кingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes," bore witness to its lack of unity. Its national anthem consists of corious sequence 
of cnatches from SerЬian national anthem and from Croat and Slovene songs. The Serbs 
were divided amongst themselves Ьу differences of provincial tradition; and the same was 
true of the Croats. Consequently Ьу 1943 all political parties in Yugoslavia had given their 
support to the . project of converting Yugoslavia into а federal State; and the Partisans, 
claiming to express the desires of the majority of Yugoslavs, pronounced for а division 
of the country into at Ieast six federated units. In view of this regional diversity, papers 
on the "Special Areas", Serbla, Croatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Dalmatia, the Voj
vodina, Montenegro, and Macedonia, have Ьееn written and may Ье consulted. For the 

14 PuЫic Record Office, Foreign Office 371, 48926, R 2395/92, Balcan States. Secret. Section 2, Тhе Social Structure 
ofYugoslavia, Foreign Office, Research Department, 12. December, 1944., 
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nationat minorities see the papers оп the German, the · Madyar, the Alhanian, and the 
Lasser Minorities in Yugoslavia. 

А Land of Free Peasants. 

. 2_. ~evertheless, some generalisations about Yugoslavia are possiЫe. And the first 
1s that 1t 1s а land of peasants. Over 75 per cent of the total population in 1930's \ived 
Ьу опе -form or another of agriculture. The following tаЫе, taken from the census of 1930 
the 1931, shows the distribution of callings: -

Category., Gainfully Dependants. Total. . emoloved . 
A2riculutre 5.083.160 5.545.724 10.628.884 
Fishin!! 5.399 9.021 14.420 
Forestтv 10.329 16.932 27.261 
Minin!! and Industrv 717.002 816.050 1.533.052 
Commerce and fin~nce 169.964 205.467 375.431 
Communications 102.385 198.150 300.535 
PuЫic services, liЬeral 305.770 
orofessions aпned forces 

262.066 567.836 

Other nrofessions 288.606 198.013 486.619 
Total 6.682.615 7.251.423 13.934.038 
Amongst а population of 13.934.038 in 1931 there were 1.985.725 agricultural holdings. 
These could Ье classified in size as follows: -

Percentafle of all holdimzs. Percenta!!e of total cultivated area. 
Holdin!!s of less than 2 ha. (5 acres) formed 33 х 8 amountin!! to 6 х 5 
Holdings of between 2 and 5 ha. (12 1/2 
acres) formed 

34 х О, amounting to 21 х 5 

Holdings of between 5 and 10 ha. (25 acres) 20 х 5, amounting to 27 х О 
foпned 

Holdings of Ьetween 1 О and 1 ОО ha. (250 11 х 6, amounting to 38 х 5 
acres) formed · 

Holdings of more than 100 ha. (250 acres) О х 1,amounting to 6 х 5 
foпned 

Тhus more t_han two-th1rds of all the holdшgs were small, and one-third extremely 
small. As the ~maller holdings w_ere mostly in the least fertile parts of the country-Dalmatia, 
western Bosnia, southern Croatia, Montenegro, Macedonia-where, moreover, the increase 
~f ~е population ~as most rapid, about half of the peasantry were unaЫe to extract а 
livel1hood from the1r land, and were oЫiged to supplement their farm earnings Ьу outside 
work, e.g., forestry !nd public works, or else starve. Large estates, after agrarian refonn 
~d broken up ~hose in the former Austro-Hungarian lands, were few. The norm ofYugoslav 
llfe was the v1llage of peasant proprietors, who, with the aid of their families, worked 
small farms. 
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3. Тhе life of the most backward Yugoslav peasants was more varied than that of 
the English working class, either rural or urban. In the nineteenth century the zadruga, 
or large household of relative sunder the patriarchal rule of ап elder, was widespread in 
most parts of the country. As that gave way to village self-government under а chief chosen 
Ьу heads of families, there rernained the tradition of sturdy self-support for nearly all 
purposes. Тhus the men were often skiПed in а number of handicrafts, and the women, 
besidcs working in the fields, milking, and keeping house, still made the clothes for both 
sexes, except where western costume had соте within the reach of the peasants and ousted 
their more decorative home-spun and hand-woven gaпnents. Opportunities for social in
tercourse were provided Ьу the taverns, Ьу church-going, family celebrations, festivals, 
and marketing in the towns. 

4. The superficial appearance of ап Arcadian existence, sometimes given Ьу life in 
а Yugoslav village, was rendered Шusory Ье excessive dependence on agriculture and on 
cereal crops in particular. In many parts of the country the population increased very rapidly 
after 1919 and especia11y in the less fertile districts, such as western Bosnia or southern 
Croatia. Moreover, with the creation of their own . State and the amЬition of their official 
classes to attain the standards of life of Western Europe, the Yugoslavs found themselves 
afflicted with heavy taxation. Тhе peasants were often oЫiged to sell food needed for 
their own sustanance in order to рау their taxes. Тheir agricultural implements were, on 
the whole, primitive, and their task was rendered d.ifficult Ьу the widespread custom of 
holding land in separated strips, each of about ап acre, and Ьу their need, on the smaller 
holdings, of sharing а plough or а pair of draught animals with their neighbours. Very 
few farms were large enough to warrant the use of tractors, and in the agricultural crisis 
of 1932 tractors were prohiblted in order to maintain employment. Owing to the low price 
which the Yugoslav peasants received for their produce, and the high cost of modem ma
chinery and fertilisers, they were unaЫe, in most parts of the country, to improve their 
holdings. The result was extreme poverty and widespread debt amongst the peasant po
pulation. 

The Common Language. 

5. Another generalisation is that the Yugoslavs were united Ьу language. Certainly 
SerЬian or Croatian, which are but variants of опе language, though written in Cyrillic 
and Latin characters respective]y (а marter of little importance to the 44 per сепt. of il
literates in the country), would Ье understood Ьу nearly everybody in the country, except 
some of the alien minorities оп the borders. But the general statement needs some qua
lification. The Slovenes forming about 8 per cent. of the population, though usually аЫе 
to understand and to speak Serbo-Croat, themselves used а kindred language which was 
sufficiently different to Ье unintelligiЫe to Serbs and Croats. Of SerЬo-Croat itself there 
had been many dialects prevalent in different areas. Of the three major dialects, Stokavski, 
Kajkavski and takavski (derived from the three words, sto, kaj and са, for the pronoun 
"what"), Stokavski had so widely ousted the other two that it might Ье said to Ье the 
normal form of the language. Kajkavski remained prevalent only in wester Croatia, from 
the Hungarian border to the valley of the Kupa; while Cakavski was only found in the 
Adriatic islands and along some parts of the Dalmatian coast. Stokavski appears certain 
to prevail yet more decisively, since it is the literary language. Тhе two alphaЬets introduced 
по differences of pronunciation; though it is true that there were regional differences of 
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vowel sounds-e.g., the word for "white" was belo in Serbia and the Vojvodina, and bljelo 
in Bosnia and Croatia-and Geпnan words were still in use in Croatia, as were Тurkish 
words in Serbia. Lastly, in south-eastem Serbla and Macedonia dialects were still in use 
that marked stages of transition between Serbo-Croat and Bulgarian. 

6. The possession of а common language served to diffuse amongst all the Yugoslav, 
even in some degree amongst the Slovenes, their rich store of national poetry and folklore. 
The cycle of poetic tales connected with the great defeat Ьу the Тurks on the plain of 
Кosovo in 1389, the exploits of Кraljevic Marko, those of the Uskoks or pirates, the Bosnian 
Moslem love lyrics, and other poems, were the common property of all the Yugoslavs. 
Additions were constantly being made to this store-house of poetry and song, since the 
peasants easily expressed themselves in verse. А poem whose origin was unknown would 
undergo а process of adaption and alteration Ьу niany mouths until it satisfied the popular 
taste and became а national possession. Тhе struggle against the occupying Powers from 
1941 to 1944 has given rise to а large amount of such heoric poetry, which characteristically 
celebrates defeats at least as often as victories. 

Geograpblcal Zones. 

7. There are in Yugoslavia four distinct geographical zones imposing differeing con
ditions of life and lаЬош on their inhaЬitants: (i) The seaboard is composed of the Adriatic 
islands and а narrow strip of coast between the sea and the "white mountains", which 
run from the environs of Trieste through Croatia, Dalmatia, Hercegovina, and Montenegro. 
Here life is ,,Мediterranean". Poverty-stricken peasants grow meagre crops of cerea1s on 
small holdings; but the land is mainly used for the cultivation of olives, fruit, and vines. 
The numerous small cities and towns bear witness to foпner prosperity in the days Ьefore 
the railways began to draw away the trade of the interior to Fiume or Salonika. Martime 
pursuits, tourist traffic, and cement works have provided employment in recent years. Upon 
the coastal cities rests the grace confeпed Ьу and anicient and continuous culture, rich in 
artistic and religious tradition. 

8.-(ii) Behind the coastal strip are the ranges of the "white mountains" themselves. 
Тhis zone consists of barren ridges and limestone plateaux separated Ьу long valleys, which 
are often flooded in winter and spring, but afford pasturage and produce crops in the 
summer. The area is one of the greatest poverty and economic stagnation, the sparse po
pulation Ьeing too great for the cultivaЫe area. Most of the streams disappear underground 
or form series of cascades, so that the Cetina and the Neretva are the only consideraЫe 
rivers of this zone. 

9.-(iii) Further inland is the Ьroad zone of the "green mountains", in which may 
Ье included the whole of the rest of Yugoslavia, except the northem plains, i.e., the moun
tains and foothills of the Eastern Alps in Slovenia and western Croatia, the hilly country 
of Slavonia, Bosnia, most of Serbla, the Sandjak, Kosovo and Macedonia. Parts of the 
south are comparatively Ьапеn, but, generally speaking, this zone favours а mixed agri
culture of cereals, vegetaЫes, fruit, stock-raising, poultry-breeding, and dairy-produce. The 
uniformity of peasant life was here broken Ьу mining, industry and towns. In this zone 
are most of Yugoslavia's consideraЫe, but little developed, mineral resources, e.g., the 
copper mines, the largest in Europe, at Bor in north-east Serbla, the lead mines of Trep~a 
in Кosovo the chrome mines of Macedonia, the iron of Bosnia, and the coal of Slovema, 
Bosnia and Serbla. The only consideraЫy industrialised part of the country was Slovenia 
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with its numerous textile mills, chemical works, coal-mines, and а glass and aluminium 
industry. Most of Yugoslavia's forests, whicl1 cover а third of her total area, Iie in this 
zone and sustained the important timber industry, especially in Slovenia, Croatia and Bo
snia. LjuЫjana and MariЬor, in Slovenia, are cities of the Austrian type; Sarajevo has а 
metropo1itan air comblned with Eastern picturesquencess and some dilapidation; Nis is 
rather а large village than а city. Skopljc and Bitolj, the cities of Macedonia, are Oriental, 
though the foпner was extensively modernised after 1920. There are many other towns, 
none of more than 30,000 inhabltants, which are both agricultural markets and centres of 
numerous handicrafts. 

10.-(iv) Lastly, there is the zone of the great plains round the rivers DanuЬe, Drave, 
Savc, and the Lower Morava. Most of this arca devoted to the cultivation of what, maize, 
and othcr cereals. and to pig- and cattle-breeding, and produced а large surplus of grain, 
which was exported or transferred to the needy areas. In this zone are the two rnetropolitan 
cities of Yugoslavia: Belgrade, whose population treЫed in the decade after 1919 and 
which lost its rural character as the high modem buildings went up, and Zagreb, at the 
extreme western edge of this zone, with the dignity of many decades of city life. There 
are also many other towns, of the Hungarian type, which have grown up in the last three 
centuries: Osijek and Novi Sad, both urban and cultural centres, with industries and riverine 
ports; and Subotica, Senta, Petrovgrad, and Sombor, large centres of agrarian trade. 
Amongst the smaller towns, Brod оп the Save is Yugoslavia's chief centre of railway en
gineering, and Zemun has airchraft works. Тhе other towns are markets and retain much 
of the character of villages. 

East and West. 

11. Another line of division, having its roots deep in the history of the Yugoslavs, 
is that between ,,East" and "West". The frontier between the two halves of the Roman 
Empire passed approximately through the centre of Yugoslavia, and was perpetuated Ьу 
the frontier between the Roman Catholic and the Eastem Orthodox Churches. Thus the 
northern and westcm Yugos1av lands came under the influence of Italo-Germanic civili
sation, while the eastern and southern lands came under that of Byzantium. This divergence 
was accentuated Ьу the long period of Turkish domination, which introduced а пеw manner 
of life amongst the Moslemised Yugoslavs and some of its elements amongst the rest. 
Mter the Turks had Ьееn driven from Hungary the frontier between East and West remained 
staЬilised for nearly two centuries along the rivers DanuЬe, Save and Una and the Dalmatian 
mountains. This eighteenth-century boundary between the Habsburg and Ottoman Empires 
became the demarcation line bctween "East" and "West" and will Ье treated as such he
reafter. 

12. То the "West" of this line lie Slovenia, Croatia-Slavonia, Dalmatia, and the 
Vojvodina; to the ,,East" of it are SerЬia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, the Sandjak, 
Кosovo, ancl Macedonia. 

13. Оп the "western" side of the line the great majority of the Yugoslavs, as well 
as of their German and Magyar neighbours, was Catholic-the chief exception Ьeing the 
consideraЫe Orthodox population all along the frontier area (the former "Military Frontier" 
of the Habsburgs). On the "eastern" side, apart from the cons1deraЬle Moslem stronghould 
in Bosnia-Hercegovina, virtually the only exceptions to the prevailing Orthodoxy were the 
Turkish, AlЬanian and other Moslems of the south. Bosnia-Hercegovina formed а mixed 
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area, sui generis, where virtually the whole popu]ation was Yugoslav, the Serb Orthodox 
Ьeing the largest single confessional element, though outnumbered Ьу the Moslems and 
the Croat Catbolics comЬined. 

14. The census of 1931 showed that this Iine between "East" and "West" still held 
good. The figures for the three main confessions were: -

Orthodox. Catholics. Moslems. Total Pooulation. 
6.785.501 5.262.518 1.561.166 13.934.038 
48 х 70 per cent. 37 х 45 ner cent. 11 х 20 oer cent. 

About опе million of the Orthodox and hardly апу of the Moslems were оп the 
,,western" side of the line. Of the Catholics only about half а mШion were on the "estaern" 
side, and of these more than four-fifths were in Bosnia Hercegovina. 

15. The Yugoslav lands displayed а scaJe of civilisation descending rougbly (if mea
sured Ьу Western standards) from north-west to south-east. The Slovenes, living till 1918 
inside Austria and learning from and having to compete with the Austrian Germans, ac
quired а standard of. industry and efficiency which was unknown elsewhere in Yugoslav. 
This enaЫed them to develop wШ-organised co-operatives for the marketing of their pro
duce, and brought them to posts of responsiЬШty in business and finance and in the police 
throughout the country. 

16. 1n Croatia-Slavonia and the Vojvodina, as education developed in the nineteenth 
century, thcre emergcd а bourgeois class of officials, lawyers, teachers, journalists, and 
business mcn, mainly Croat in Croatia and Serb in the Vojvodina. 1Ш 1918, however, the 
continued existence of а landed aristocracy, largely non-Yugoslav (though а few Croat 
nоЫе families survived), and the illiterate condition of the peasants in Croatia-Slavonia, 
and to а lesser degree in the Vojvodina, still divided society into the classes of the ancien 
rlgime. А conservative tradition on manners gave Zagreb and elegance of life which sur
vived even after the war of 1914-18. The peasants north of the Save-Dunabe line enjoyed 
а rude plenty of the fruits of the earth, but in the hills of the south а stark poverty of 
Balkan character prevailed. After 1918 the large estates were Ьroken up and the old ari
stocracy emigrated or otherwise disappeared into obscurity. But the line of separation Ьe
tween the bourgeoisie, now several generations old, and the peasantry remained pronoun
ced. The success of the Croat Peasant Party in organising its many social, education, eco
nomic, and political activities in the villages owed much to the resentment of the peasantry 
against their own bourgeoisie as well as against the authorities of Belgrade and the gen
darmerie. 

17. The SerЬians in the nineteenth century were almost unifonnly peasants, many 
of them still living in zadruge (see para. З) and extremely primitive. Towards the close 
of the century а SerЬian bourgeoisie developed, partly the product of education in Serbla, 
partly consisiting of Serb immigrants from south Hungary; and the towns, which had been 
chiefly inhablted Ьу Vlachs, Jews, Armenians, and nondescript Levantines, became rapidly 
SerЬianised. After 1918, contact with central Europe raised the material standards of this 
new bourgeoisie, who rapidly lost touch with the peasantry, to whom they appeared as 
natural enemies exploiting the peasants' ignorance and helplessness. 

18. In most of Bosnia-Herecegovina, and in the Sandjak, Кosovo and Macedonia, 
much lower levels of Iiteracy and weaJth obtained. Here the continuance of Ottoman rule 
till 1878 and 1912 respectively had retarded popular education and material deve]opment, 
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and the relatively high percentage of Moslems in the population has so far proved an 
obstacle to changc. Westem and southern Bosnia-Hercegovina, with the highest Ьirth-rate 
in Yugoslavia, are comparatively barren, mountainous, and very difficult of access. The 
Austro-Hungarian administration (1878-1918) confeпed consideraЫe benefits of order and 
security and thc beginnings of education and self-government. lt also converted Sarajevo, 
Mostar, Јајсе, Travnik, and Banjaluka into agreeaЫe towns. But it insulated the province 
from close contacts with the outer world and left the local Moslem ascendancy undisturЬed. 
The mutual hatreds of the Moslems, the Serbs, and the Croats emblttered life both Ьefore 
and after 1918 and retarded material and cultural advance. Agrarian refonn Ьenefited the 
Serb and the less numerous Croat unfree peasants; but many of the poorer Moslems found 
themselves deprived of their source of income from the land and oЫiged to enter the 
JaЬour market. Bosnia was well suited to Ьесоmе the scene of the civil war and carnage 
which devastated it after 1941. 

19. The Sandjak, Kosovo, and Macedonia, with their mixed popuJations of Serbs, 
AIЬanians, Turks, Macedonian Slavs, Vlachs, and others, their primitive methods of agri
culture and handicraft, and their lack of roads and means of transport, their malarial swamps 
or barren uplands, were also extremely backward. Developments after 1919 in mining, 
road-construction, and puЫic works, especially at Skoplje, did something to provide em
ployment and improve the local economy; but Macedonia suffered from political unrest, 
repression, and official incompetence in the decade after 1919, though conditions Ьegan 
to improve thereafter. Between Serbs and AlЬanians the centuries have bred hatred and 
mistrust. In Yugoslavia the AlЬanians, regarded Ьу the Serbs as interlopers and receiving 
unsympathetic treatment and no education in their own language, remained poverty-stricken 
and resentful. AIЬanian banditry was suppressed with а firm hand, but the tradition of 
lawlessness сап hardly Ье exprected to disappear until other forms of employment have 
Ьееп found for them and а more satisfying standard of life has been estaЫished. 

20. Lastly, the Montenegrins had their peculiar characteristics. The core ofMontengro 
consists of the four tribes of the neighЬourhood of Cetinje and the head of Lak:e Scutari. 
In those inhospitaЫe mountains Serbs of the purest Ыооd have maintained their freedom 
for centuries against the Tursk and Elisplayed in the twentieth century the mentality of the 
Homeric heroes. These Montenegrins, and to а less degree those of the more eastern districts 
only liberated from Ottoman rule in modern times, are distinguished Ьу their pugnacity, 
their pride and splendid physique, their poverty and distaste for systematic and peaceful 
work. It was not surprising that the toughest of the partisan troops after 1941 were the 
Montenegrins, who had few possessions to lose and felt that their hour had соте. 1n more 
settled times they will provide Yugoslavia with а small, but difficult, proЫem. 

21. Тhе differences in cultural and material development Ьetween the various regions 
of Yugoslavia may Ье roughly illustrated Ьу the percentages for many votes in the most 
poverty-stricken areas, as it did in 1920, had it not Ьееп declared illegaJ in 1921. 1n sprea
ding their doctrine the Communists had· the advantage, in all the Serb parts of the country, 
of Ьeing аЫе to appeal to the popular affection for Russia. 
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The Business Community. 

27. Тhе Slovenes have -developed а vigorous and intelligent class of industrialists, 
merchants, bankers, and organisers of co-operatives. In Croatia and the Vojvodina а large 
share in such activites has in the past Ьееn tak:en Ьу Geпnans and Jews, but the Serbs of 
these areas have shown an aptitude for business, and in the twentieth century the Croats 
also have produced а consideraЫe business community. Zagreb was the chief banking 
centre of Yugoslavia, and retained many finanical connections with Vienna. The SerЬians 
took to business more recently, but after 1919 they produced in Belgrade а large community 
of traders and industrialists much concemed in politics and dependent оп official favoш. 
1n Bosnia and Macedonia business continued after 1918 to Ье largely in the hands of 
Vlachs and Jews and to consist chiefly of trade and of money-lending to the peasants. 

The Anny and Civil Service. 

28. These were the professions specially favoured Ьу the SerЫans. Тhе military 
career, which tumed many а peasant's son into а General, was held in the highest regard 
in Serbla. Both in the officers' training school and in the high command the predominance 
of SerЬian and Montenegrins anюunted almost to а monopoly. An occasional Slovene or 
precani Serb15, and а still rarer Croat, rose to а rank above thar of пшјоr. Тhе army was 
traditionally accustomed to intervene in politics. А military group carried out the соир 
d'etat of 1903, which reintroduced the Karagjorgjevic dynasty, and another organised the 
соир d'etat of the 27th March, 1941; and it was difficult for а Govemment unacceptaЫe 
to influential military circles to survive for long. Certain medieval, egalitarian traditions 
lingered in the army. Thus ап officer might, in anger, knock а soldier down; while, оп 
the other hand, · officers and men would sit down to tаЫе, converse and drink together оп 
terms of familiarity. It was рrоЬаЫу owing to а growth of westernisation and an assшnption 
of social superiority оп the part of the higher Yugoslav officers that as а class they were 
the objects of consideraЫe unpopu)<\rity in recent years .. 

29. The civil service, which in proportion to the size and wealth of the State, was 
large, was similarly at first to а disproportionate extent manned Ьу Serbians. But under 
the dictatorship of Кing Alexander it was both reduced in numbers and opened to а larger 
element of Croats and Slovenes. Since Yugoslavia was а police-ridden and authoritarian 
State, the sub-prefects, police chiefs, and other agents of the central Govemment wielded 
wide powers, and the traditional village and urban self-government to which all parts of 
Yugoslavia had previously been accustomed was greatly diminished after 1918. As Yugo
slavia, and especially SerЬia and the "eastem" portion of the country, contained few native 
capitalists, the State, either directly or through the provincial administrations and the larger 
urban Councils, both of which were nominated Ьу the central Government, engaged in а 
wide range of economic acitivities. Тhese acitivities, as well as the civil service proper, 
provided many posts and sinecшes for those of whose political allegiance the Government 
was, or desired to Ье, sure. Without these pervading ramifications of official influence the 
electoral triшnphs of successive extremely unpopular Govemments would have been unin
telligiЫe. 

15 l.e., а Serb from the forml!r Austro-1:lungarian Jands. 
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The Church. 

30. The Serb Orthodox Chшch was the essential expression of Serb nationalism. А 
non-Orthodox Serb was virtually а contradiction in terms: though there were а few so-called 
Catholic Serbs in Dalmatia and the Vojvodina, and atheism was professed in some, espe
cially the Communists, circles in the towns. In Yugoslavia the Roumanian and Vlach Or
todox and the numerous Macedonian Slavs were treated as Ьelonging to the Serb Orthodox 
Church. Most of the Macedonian Slavs had been included in the Bulgarian Orthodox 
Church before 1912 and were so included again in 1915-18 and in 1941-44. 

31. The SerЬ Church exercised а nationalistic rather than а religous leadership. Тhе 
parochial clergy seldom preached and had little spiritual contact with their flocks. Their 
sacerdotal duties seemed to Ье confined to saying Mass in Old Slavonic and to presiding 
over domestic celebrations. Тhеу were social and political leaders and had been accustomed 
also to act as guerrilla chiefs. Being in most cases married and accustomed to add to their 
Jivelihood Ьу conducting some economic activity, their way of life often differed little 
from that of other vШagers. Their standard of education, with some striking exceptions, 
was very low. Amongst the Ьishops, who were recruited from the small number of monks, 
there were some extremely аЫе men. Amongst the laity, many of the peasants retained а 
simple piety; but the bourgeoisie seldom attended church, except on foпnal occasions, 
and, in general, showed no intrest in religion. 

32. The atmosphere of the Roman Catholic Church in Yugoslavia was different. The 
clergy, in virtue · of being celiЬates, being better educated than the peasantry from which 
they came, and being more subject to ecclesiastical discipline than their Orthodox collea
gues, were more subject to ecclesiastical discipline than their Orthodox. colleagues, ~ere 
more evidently devoted to the sacerdotal career. Amongst the Slovene lшty there obtained 
а standard of devotion and practice unknown elsewhere in Yugoslavia. Here the clergy 
were not only religous, but also political, social, and educational leaderS. The People's 
Party, which dominated Slovenia from 1920 to 1941, was always led Ьу а priest; 3?d 
priests took а leading part in the organisation of co-operatives and in the p~ess, whi~e 
Slovenia had some excellent secondary schools run Ьу clergy. РrоЬаЫу, owшg to th1s 
clerical influence, the Slovene Leftist political parties were extremely anti-clerical. 

33. Amongst the Croats Catholicism appeared to Ье rather а traditional civlisation 
than а live or vagorous religion. The Croat Peasant Party, which completely capturcd the 
allegiance of the peasantry, was courteous rather than devoted to the Ch?1'ch. I.ts lea_ders 
might not practise the Catholic religion, but they were careful to arrange w1th pansh pnests 
that party meetings should not clash, in point of time, with puЫic worship. The Croat 
bourgeoisie seemed to strike а mean between the piety of the Slovenes and the indifference 
of the Serbs. Churches were numerous and fairly well attended in the Croat towns. The 
regular orders included sonie 6,000 reliogus of both sexes, most of whom _were engaged 
in some form of educational or charitaЫe work. Some of the clergy, espec1ally the Fran
ciscans, to whom the care of the Catholics in Bosnia was entrusted, repaid the anti-Catholic 
suspicions of the SerЬians with vigorous anti-SerЬian sentiments; and the Holy See found 
it necessary to include in the abortive Concordat of 1935 а provision against the arbl◄ .-ary 
arrest of clergu. Among the Croat episcopate there has been in modern times а numЬer 
of distinguished and saintly men. 
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Тће Primacy of Politics. 

34. Where а community is elevated suddenly from the conditions of primitive village 
life to the rank and aspirations of а modern sovereign State, it appears inevitaЫe that 
economic power should become concentrated in the comparatively few hands that control 
the machinery of government. Only the Govemment сап find the resources, Ьу taxation 
or the grant of concessions to foreign capital, for the emulation of economica1ly better
developed societies. For the ambltious the road to affluence and dignity, for the humЫe 
the path to security, lies in the service of the State. These considerations applied with 
peculiar force to Yugoslavia, in which to а conscious attempt at rapid economic progress 
was added the determination of small circles, chiefly SerЬian, at Belagrade, to control all 
the acitivities of the populations, Croat, Moslem, Macedonian, and non-Yugoslav, joined 
to Serbla since 1912. The one exception was provided Ьу the Slovens, to whom Belgrade 
permitted а large degree of administrative autonomy. In the more advanced society of 
Slovenia there were promising openings in business and the free professions, but there 
a1so much of socia1 and economic life was controlled Ьу the official machine and official 
favour was shown to the supporters of the dominant Slovene party. 

35. А feature of this developing tota1itarianism was the determination of the gover
ning class to estaЫish а State monopoly of education. Heigher education was such а mo
nopoly as а matter. of course. Ву sweeping away the numerous confessional sch.ools, Ca
tholic, Orthodox, and Protestant, in the foпner Austro-Hungarian lands, the Govemment 
removed the only serious obstacles to its monopoly of primary education. Where some 
sma11 concessions were made in the matter of primary education in the languages of the 
national minorities, the State's control of the teachers and the curriculum was retained. 
Only in the concessions to the schools of the German minority in the years immediately 
preceding 1941, and in the appointment of Catholic catechists ассерtаЫе to the Catholic 
hierarchy, were s1ight exceptions to this monooply made. Over secondary education the 
Slovene Catholics resisted and were successful in protecting the independence of their 
confessiona1 secondary schools. Apart from the privileges of the sma11 Italian minority in 
Da1matia, the State's monopoly of secondary education prevailed elsewhere. 

36. It appears that the attempt to foster devotion to the existing regime Ьу this 
educational monopoly was far from successful. The teachers, removed from the tranquil
lising influences of the land, confronted with general ideas of progress, and poorly paid, 
contriЬuted largely to the growth of revolutionary and Communistic sentiments. 

37. The concentration of economic power in the hands of those who managed the 
machinery of Sate made high political office extremely profitaЫe. А. numЬer of men amas
sed large fortunes while in the enjoyment of ministerial posts. And the corruption ran 
down in diminishing proportions through Iesser officials and hangers-on of political parties, 
to the detriment of the unfortunate non-political classes who had in the last resort to рау 
the cost of the system. It was the declared amЬition of Кing Alexander to stamp out this 
corruption, which he attriЬuted to premature "democracy" and the power of policital bosses, 
Ьу authoritiarian Government through civil servants of а higher standard. Unfortunately, 
he does not to appear to have commanded the services of enough collaborators of the 
right kind. 

38. The maintenance of the regime in Yugoslavia against social discontent caused 
Ьу the disparity between the wealth of the few and the extreme poverty of the masses, 
as well as aginst partially political unrest amongst the Croats, Macedonians, and AIЬania:ns, 
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and in а country where the exploits of the bandit were still admired and celebrated in 
song, was ensured Ьу а large force of police. Accoщ1ts of the brutal methods adopted Ьу 
this force penetrated to Western Europe and shocked the small puЫic which read them 
and which had not yet become accustomed to hearing of the similar methods of the Gestapo. 
The police were supported to some extent Ьу semi-officia1 cetnik formations which con
tinued the traditions of the pre-1912 SerЬian komitadjis and aimed at the suppression of 
,.anti-State elements". 

Developments since 1941. 

39. Conceming the social changes effected Ьу the appalling catastrophe through 
which Yugoslavia has passed since April 1941, it is necessary to speak with caution. lt 
seems clear that, under the influence of the Partisan successes and with the presence of 
Soviet troops in the country, а general transfer of power and wea1th to new hands is being 
cffected. 

40. The unwilling, but none the less real, dependence of Nedic's Government, of 
the Serb cetnici, and of the conservative Slovene population, on German support, as well 
as the non-resistant attitude of most of the bourgeoisie and of the Croat Peasant leaders, 
has compromised the position of the social elements dominant in pre-1941 Yugoslavia; 
except for such individuals as succeed in attaching themselves to the Partisans. The only 
pre-1941 widespread social and policital orgnaisation whose survival appears possihle is 
the Croat Peasant Party, which was in opposition till 1939 and till 1941 certainly had 
secure foundations of popular support. 

41. For the purpose of their struggle against the occupying Powers, the quislings, 
the conservatives and the royalists, the Partisan leaders have саПеd into existence village 
and town committees, whose tasks have Ьееn to supply the Partisan forces. Where such 
co-operation was not forthcoming, Partisan officials were imposed. Superior committees, 
of the district, the province, and the region, have also been estaЫished in many parts of 
the country. Alongside of these popular administrative committees, other committees of 
the "National LiЬeration Front" have been constituted, to take political action, to ensure 
the unity of the Partisan movement, and to spread the revolutionary faith. 

42. А remarkaЫe feature of the Partisan revolution is said to have been the emergence 
of women into puЫic activities. Women have been largely employed in the adminsitrative 
and hea1th services of the National LiЬeration Army and in the propaganda work of the 
Parisan movement. They have been placed on an equality with men in electoral matters 
and the superior committees contain representatives of women's organisations. 

Foreign Office, Research Department, 12th December, 1944. 



Љубодраг Димиh 

Једна заборављена библиографија 
листова и часописа 

У трагањима за историјском истином историчари су упућени на истра
живање штампе и периодике. За њих су то вредни историјски извори на чијим 
се ступцима и страницама чува успомена на прошлост, огледа некадашње време, 
прилике, људи, исписују догађаји и збивања, бележе појаве, открива морал, 
региструју мисли, уочавају тежње, жеље и пројекти, идентификују идеологије 
и ослушкује духовна клима једног времена. Слободна или спутана неслободом, 
подре}јена захтевима нације, изложена притисцима режима или ограничена 

ужим политичким или класним интересима група и појединаца, садржајно 
богата или сиромашна, верна истини и фактографски поуздана или склона 
прећуткивању и улепшавању стварности, отворена и јасна или упућена да 
забрањене истине саопштава посредно и између редова штампа је увек утицајна, 
увек израз свога времена, увек важна за историчара. Чинећи значајан део кул
турног и духовног бића народа који је исписује штампа је, истовремено, битан 
показатељ освојених слобода, демократичности друштва, досегнуте модерности. 

У средини у којој је једна од основних карактеристика била културна 
запуштеност и неравномерност, штампа је била привилегија која је писменима 
омогућавала интензивну комуникацију, знање, културу, информацију. 

На страницама Годишњака Краљевине СХС за 1926. годину" уз прилоге 
о економском, социјалном животу прире}јивачи су се постарали да презентују 
_скоро до потпуности, исцрпан списак листова и часописа" који су тих година 
излазили у Краљевини.1 Такав подухват, у земљи чија је друштвена стварност 
била препуна дубинских потреса, одсуства континуитета, поремећаја, драма
тичних идеолошких, политичких, економских, државних, личних ломова а прос

тор испуњен нетолеранцијом, провинцијализмом, економским, културним,. 
верским, цивилизацијским неравномерностима, имао је еминентно културни 
значај. Већ неколико година касније састављање библиографије листова и 
часописа било је готово немогуће реализовати. У новом рату, књига и штампа, 
посебно српског народа, доживела је подједнако траmчну судбину као и народ 
за који је писана. После тих, поновних уништавања и сатирања културног блага, 

1 Годишњак Краљевине Срба, Хрвашл и Словена~џz аа 1926. zoouxy, Београд 1926, 425-433 стр. 
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у библиотечким фондовима сачувао се само део богатог периодичког 
материјала регистрованог 1926. године. Значај публикације и садржаја које је 
доносила био је тим већи што је, у редакцији Монтагју Бела, познатог 
публицисте и директора лондонског листа "Тхе Неар-Еаст анд Индиа,,, 
доживела енглеско и француско издање. Тако се и _:страна јавност,,, увек 
недовољно обхавештена о "нашим приликама и нашој земљи" упозната са 
чињеницом да Краљевина СХС није била провинција духа. 

_Списак листова" mји доноси _Годишњак Краљевине СХС за 1926. годину,, 
броју 611 наслова. За сваки од њих даје се место излажења, предмет обраде и 
смер писања, датум излажења првог броја, учесталост излажења, Посредно се 
може утврдити писмо и језик на. коме се новина или часопис штампа. 

Прештампавајући прилог из _Годишњака Краљевине СХС за 1926. годину" 
чинимо покушај да се у наше колективно историјско памћење врате нека ос
новна знања о прошлости која су, напросто, избрисана из наше свести. 
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НАЗИВ ЛИСТА 

ВоЈвођан. Гостионичар 
Volksbaltt 
Volksstlmme 
Врањс1<и Глас:нн1< ...... 
V1rovltifar . .. .. . 
Време ................. . 
Vrhbosna .............. . 
Vrschatzer OeblrgsЫatt .. . 
Vrtec: ........... . 
Vzajemnost . .. . .. 
Werbasser Zeltung 
Забавник ........ . 54:: Zadrugar .. . 

55'• Zadrugar .. . . ...... .. 
56,· Zagrebatki i:ivJeШtell 
57: Zagrebatki ibor .. . 
58 Zagrebatka OrJuna ..... . 
59', Zagrebafkl йportski ilst .. . 
60 , Zagreber TagЫatt . . . . .. 

5611! Zamortek ... .. ......... . 
62;i Zanatlijskl iist ...... , .. 
63 : Занатлија . . . . . . .. • ... 
641' Zapiski Delavsko-l(met-

1: ke Matice .........••. 
65,; Застава .. . .. . . .. 
6~; Завичај .. . . ..... 

71: Zblrka okru1nica 
68' ! Здравље . .. .. . . .. .. . 
611 ЗемљорадllИЈ( ...... 
7 , Zemljoradnitkl borac 

~I i_ ~~t~~ahnitkl -~iJё;nik 
7 1 Звани'lни лист . . . .. . 
7 ' Zvontek •.. ... . . . .. . ... , 
75~'• Звоно .................. 1 
7 i 2.eljeznltar ............ 1 
77 i Жељезнички Гласник .. . 1 
7 1 Zidov .................. 1 
7 , .tivot ................ .. 
8ЦI BunJevatke novine .••••. 1 
811 Chrlstl\che Volkzseitung 

Црноrорац 
Demokrata 
Dle Drau .•• 
Die Zeit ..... . 
Dimnjatar .. . 
Глас: Крајине . .. .. . 
Глас српских четин1<а 
а lasn ik naclonal. Ыоkа 
Ха1< јоли 
Hlrlap ........... . 
Hrvatske novlne .... .. 
Hrvatskl list ..... . 
Hrvatskl Narodnl list 
Јединство ...... ..... . 
Jug ... .......... .. 
l(arlovat. h rvatskl glas 
J(ls Ujsag ....... .. 
l(oprivnitkl Hrvat .. . 
Ковинац .......... .. 
Наша Стара Србија 
Neven ........... . 
Nova severna po!ta • .. • .. 
Новое Времја ... ... • .. 
Подрннска Демократија 
Републиканац .. • • •. 
Рускн Новини ... ... 
Slavonвki вportskl 11st 
Стража ........... . 
Toronttl ... . ....... . 
VJesnikosJeёke oЫaati 

М~сто 

мала)l(ења 

Нови Сад 
BeiaCrkva 
MariЬor 
Врање ..... . 
Vlrovitica .. . 
Београд ••. 
Sarajevo 
Vr~ac ...... 
LjuЬ\Jana 
LjuЫjarra 
Novi Vrbas 
Земун ...... 
LjuЬ\Jana 
Split 
Zagreh ... 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
LjuЫJana 
Zagreb 
Београд ... 

L]uЫjana 
Нови Сад ... 
С1<опље 
Spllt ... 
Београд . 
Београд 
Split 
Беоrра11 
Zagreb ...... 
М.l{ањижа 
LjuЫjana 
Београд 
Zagreb ... 
Сарајево 
Zagreb ... 
Split ... 
Subotica 
OsJek ... 
Поцrориuа 
OsiJek .. , .. . 
Osijek .... .. 
Apatln 
N.Sad 
БањаЛу><а 
Осије>< 
Pofega 
Скопље 
Subotica 
Subotica 
Ostjek ... 
Vukovar 
Ваљево 
Osijek ... 
Karlovac ... 
Novi Sad ... 
l(oprivnica 
l{овин 
СЈ<Оnље 
Subotlca 
Subotica 
Београц 
Шабац 
Цетиње ... 
Нови Сад ••• 
Os!Jek ... ... 
Оси]е1< ... 
Vel. Веёk. 
Osijek ...... 

Предмет 
обраде м 

смер 

писања 

сталешки .. . 
privr. i ek ... . 
politiёkl 
службени окр. 
politiёki 
ропитички .... 
prosvetnl ... 
poliШkl 
zab. knJII:. 
staie~ki ...... 
politiёkl 
забавни ... 
struё., ekon. 
ekon. privr. 
str11ёni 
privrednl 
poliШki 
struёni 
ne11tralan ... 
prosvetni 
ртруч11и 

stuёni 

110ЛИТИЧКИ .,, 
1<ултур11и ... 
sl111benl po!t. 
просветни .. . 
политички .. . 
nolitlёki 
дечји лист 

зва11нч. град. 

zаь. knjil: .... 
хуморист. 

st11le~kl ... 
стручни 

prosvetni 
poiitlёkl 
radikalne 

ПОЛИТИЧl(И ••• 
politiёkl 
polltlёki 
politicki 
stale~kl ... 
политички .... 

pollt!tkl 

polltlёkl 
politltkl 
политички ... 
politlёkl 

ekon. socl!a 1. 

politlёkl 
polltifki 

r1оли-rнчки ... 

sportskl 

politic!kl 

Када је 
ЈIИСТ 

noqeo и:1-

Ј1аsитн 

1923 
1-1-1896 

1919 
1912 
1899 
1920 
1924 
1856 
1870 
1912 
1901 
1920 
1924 
1908 
1921 
1922 
1923 
1920 
1886 
1908 
1924 
1920 

1925 
1872 

1-V-1920 
1916 
1912 
1923 
1923 
1921 
1922 
1919 
1901 
1912 
1924 
1924 
1917 
1919 
1924 
1918 
1925 
1924 
1867 
1925 
1925 

1925 

1920 
1919 
1910 
1925 
1925 
1917 

1892 

1923 
1919 

1921 

Када 

И8Ј188И 

Месечно 

2putned, 
2n)' · мес, 
1 nu•. ned 
Дневни 
2putmes. 
3 put ned. 
Mesecno 
ме•есnо 
1 p11t sed. 
ПетЈ<ОМ 
Mesecno 
2 p11t mes. 

Dnevno 
Недељно 

Недељно 

Mescёno 
Дневно 
Месечно 
Ро potrebl 
Месечно 
Недељно 
Sedn1itno 

Mesecno 
Суботом 

Месечно 

2putned. 
Sedmicno 
Sedmlcno 
Нецељио 
Sedmlcno 
Dnevni 
Sedmicno 
Mesecno 
2nутнед .. 

Sedmlcno 

Dnevno 
Sedmli!no 
Dnevno 
2 putsed. 

Nedelno 
Sedmitno 

Не11ељно 

Sedmlёno 
Dnevno 
Дневно 
Седмично 
Седмич110 

Sedmlcno 
Дневно 

2putme1. 



НАЗИВ ЛИСТА 

Sunce ........... . 
Sulacki Novi l.ist 
Sv. Cecilija .•..•• 
Svlt .............. . 
Svojlna ........... . 
Szabadsag ........ . 
Шабачки rпасник .. . 
Slml Palangar .: ..•..••. 

t~~f11uat·~;~;,1 'ij ed~ik · 
Шумадиј. Демократија 
Шумадијски nривре11ни 
ни rn8CHHI( •.•••• 

Шума11иЈс1<к fаднI<М 
Sumarskl Lls ..... . 
Шуш Муш ..... . 
Tabor ........... . 
Телеrраф-Телефон 
Тежа1< ....... .. 
Тежачки покрет • .. . •. 
• ТеЫn• vjesnlk tehnlke 1 

elektrotehnike 
Tehn ltki list ... 
Tetacka Sloga ... 
ТИмоч1<а Крајина 
Tissavidet 
Трезвеност 
Trezvenost • .. . .. 
Trgovackl Putnik 

06 Trgovlnski Jist . .. • .. 
07 • Трrовински Гпасннк 

gs~, ~~н°т~~i l0i.~t ... ::: ::: 
1 UШeljskl 11st ...... 
11 Учитељски Весник ••. 
1 UpokoJenec ... ... • .. 
1 Uradni 11st ••• .. • • .• 

14
1 

• Uzornl vrtar.. • ... .. 
1~ Vajdaaag ..• , ....... . 
1 Vatrogasnl ,r1Jesnlk ... 
1'1 Vefer ..... : ....... .. 
18Ј Vefernje novostl ..... . 
111;· Vecernja poita .••.•. 
2 Vedrina ..... . 
21 Велика Србија 
2 Венац ........ . 
2 · Вера и Верност 
24 Веселе Новине . . .. . .. • .. 1 

25 Весник српске цркве •.. ! 
26 Весник . .. ......... . . . 
2'1! Vestn lk proavetne veze ,,_ 
28' Ви11овдан ••. ... .. . . .. 
2!1 Vigred ... . .. . .. .. . . .. lj 
ЗЦ Vlnogradar I Vofar .... .. 
31· Vlrovltltanln ............ , 
32 Vjenac .................. 1 
33 Vjeml Drug ....... .. 
34 Vjesnik Hrv, Padagolkl 
35 VJestnik Mar!Jine шоп• 

gregacije .......... .. 
VJestnik saveza svratii

tarskih, havanarsklh 1 
gostionlt. namje!tenika i 

Vjestnik Saveza udru- 1 
tenja ·poduzeca graflf. : 
Ј ugoalaviJe... ... : 

Vojni Jnvalld ... i 
Војни Весник 1 
В0Јво1111на . 

Годишњак за друштвену историју П/1, 1995 

Место 

H8Jl8Jllt•a 

Sarajevo 
Suiak 
Zagreb ... 
Petrovac 
Zagreb ... 
Mur. Sobota 
Шабац 
Sarajevo 
Земун .... .. 
Zagreb ..... . 
l{раrујевац 

f(рагујевац 
l(paryJ евац 
Zagreb ...... 
Беогрц 
Maribor 
Беоrрц 
Београд 
СараЈево 

Zagreb ... 
Zagreb ... 
Split ... 
Зајечар 
St. BeteJ 
Београд 
Sarajevn 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
БеограА 
LjuЫjana 
Београд ... 
ЦuЫјаnа 
Нови Сад ••• 
LjuЫjana 
ЦuЫ)аnа 

Zagreb 
~ovi Sad ... 
,..,greb .. . 
Zagreb .. . 
Sara]evo 
SaraJevo 
Zagreb ... 
Београд 
Београд 
Нови Сад 
Земуи ...... 
БеоrраА ... 
Београд ••. 
LjuЫJana 
Нови Сад .•• 
Ljubljana 
Koprlvnica 
Virovitica ... 
Zagreb ••. 
Zagreb ... 
Zagreь .•• 

Zagrcb ... 

Zagreb ... 

Zagreb ... 
ЦuЫЈапа 
Беоrрц 
Врu,ац 

Предмет 

ollpaдe 11 

смер 

писања 

strucnl 
polltitkl 
zab.knjlt. 
prosvjetnl 
stalelki ...... 
pol.l ekom .•.. 
прив. и ПР,ОСВ. 

humorist1t. 
сталешки ... 
sportskl 
политички •.• 

Када Ј• 
IIИCT 

ПО"lео HI• 

ЈIUИТИ 

14-IIJ.1924 
1906 

l5-Xl-1923 
1918 
1923 

5-IV-1882 
1924 
1924 
1924 
1919 

прнВрСАНИ ••• 1923 
политички... 21-Vll-1923 
prlvr. istrutnl 1877 
ХУМОР.НСТИЧ, 1921 
pollblki ... 1920 
стручни 

стручни 

пол. и пркар. 1920 

strutnl 
strutni 
politieki 
ПОЛ>IТИЧКИ , .. 
nautni 
забав. поучни 
prosv. i kttlt. 

prlvrednl ... 
привреции ... 
ekonomskl 
просветни 4~. 

strutni 
стручни 

staleiki ...... 
ured. glasllo 
LJuЫJ, IMa
ribor. OЫastl 
knjltev. 
polit!ckl 
strufnl 
nezav!snl 
nezavlsnl 
nezavisnl 
zab. knjit. 
политички •.• 
књиж. 
ПОЛИТlfЧКII .. , 
хумористич. 

сrруч11н 

стручни 
prosvetnl 
ПОЛИТИЧКЈ.f он 

stalelkl... ... 
privr. 1 str. 
polltltkl 
zabavnl 
prosvjetnl 
prosvJetnl 

prosvetnl 

I stalc&kl ... 

strutnl 
стручни 
ПОЈIИТIIЧIIИ ... 

1924 
1919 
1919 

1911 

1924 
1924 
1919 
1892 
1918 
1921 
1860 
1919 
1921 

1918 
1922 
1921 
1896 
1919 
1924 
1921 
1924 
1922 

1923 
1923 

1919 
1921 
1922 
1922 

l•l-1919 
1923 
1923 
1897 
1924 

1924 

ID24 

1921 

1909 

К■А& 

Ј1811UИ 

Меаеёnо 
Dnevno 

Meaeeno 
Nedeljno 
3путнед. 
Subotom 
Поне11ељ. 

НСАељно 

Не1111љно 
Не1111љно 

Dnevnl 

Не11ељно 

2putmes. 
1 nутне11. 
1 put ned. 

1 put mes. 
1 put&ed. 

Дневни 
3put tjed. 

Cetvrtkom 
Mesetno 
Meвetno 

Sedmltno 

Dnevno 

Dnevno 
Dnevnl 
Dnevnl 

НСАељКО 
Суботом 

Mesetno 
2путнец. 
Meseёno 

Nedeljno 

Меsеёпо 
Месечно 
Нс11ељио 

Љубомир Димић, Једна заборављена библиоiрафија 

НАЗИВ ЛИСТА 

Родољуб ... ........ . 
R.uskl glas ........ . 
РуСЈ(Н Војни Вестннк 
Sacerdoa Christi ... . •• 
Sadjar ln Vrtnar ... 

::i:~jansic';" vёstiiiit::: 
Samoborskl 11st 
Samouprava . .. • .. 
Самоуправа ... . .. 
Сарајевски Лон11 
Satlr ................ .. 
Savremenl ekonomista .. . 
Савремени Нови Сад 
Scena .............. . 
SeJjacke novine 
SelJak .... .. 
Село ........ . 
Sentai U Jsag .. . 
Severna Strata 
Slatkl glas .. . 
Слобода .............. . 
Слободан Народ ... .. . 
SlobodnaHrvat, SviJest .. . 
·споОодна Мисао 
Slobodna R.i/eё •.. 
Slobodna Tr Ьuпа 
Slobodne Novine 
SloЬodnl ёuJmo •.• 
S1obodnl fuJmo ... 
Slobodni selJak 
Sloga ........... . 
Slovenec ........ . 
Slovenskl celebar ... 
Slovenskl gospodar ..• 
SlovenskJ narod ... . .. 
Slovenskl pravn/k .... .. 
Slovenskl repuЫlkanec 
Slovenskl ueJte!J ...... 
SJutbenl glasnlk ••• .•. 
Siufbenl 11st Dlrek, Dr-

iavnlh 2eleznlca ... . •. 
SmllJe 
Смотра •••••• 
Socijallst ••• • •• 
Socl 11ln11 Mlsel 
Sokollf ....... .. 
Sokolskl glunlk 
СоКОЈ1ски rласник 
Sokolskl Vestnlk ...... 
Sokolskl viJeatnlk aokol• 

ske 2:upe ...... ... .. . 
Сnадапо ..... . 
Spllukl Sport 
Спорт ........ . 
Sprevodnlk .. . 
Србадија ..... . 
Србија .••..• 
Sremskl Hrvat 
Сркао ...... 
Српска Ријеч 
CpnCI<H Борац 
Српско l(ono ... 
Српс1<0 l(осово •.• 
Српски пчелар ... 
Српски Задругар 
Старое Време 
Стража ••• ••• 
Stra!a ..• ... ... 
Strof arskl 11,t 
Stro evodja ••. ... .. • 
Sl.idslavlscher Lloyd 

Место 

и:Јла)l(еа.а 

Нови СЗА .•• 
Zagreb ... 
Београд ••• 
Zagreb ...... 
1.JuЫjana 
Zagreb ..... . 
LjuЫjana 
Samobor ... 
ЦuЫЈаnа 
Беогр,щ 
Сарајево ... 
Sarajevo ... 
Zagreb .... .. 
Нови Сад .. . 
Zagreb ... 
Zagreb 
Zagreb ... 
БеоrраА 
Senta ... 
Maribor 
Slsak ...... 
Нови Са11 ... 
Беоrрац 
Zagreb ... 
Никши!\ 
Grut 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
Zagreb .. . 
Zagreb ... 
Zagreb ... 
Dubrovnlk 
1.јuЫјапа 
l.juЫjana 
Maribor ... 
LjuЫJana, 
LJuЫJana 
LfuЫJana 
L uЫ апа 
Zagreb .•• •.. 

LJuЫJana 
Zagreb ...... 
Београ.ц •.• 
LJuЫJana 
Ljubljana 
LjuЬJjana 
LjuЫJana 
Загреб ..• 
LjuЫjana 

Zagreb ..... . 
Беоrрад .. . 
Spllt ...... . 
Београд . . . 
LЈuЫјапа 
Ноан Сц ... 
Ср.Митров. 
Vukovar ... 
Беоrf,ад ... 
Сара ево ••• 
Беоrрац .. . 
Београд .. . 
Скопље 
Ср. Карлов. 
Сарајево ... 
Београд 
Паланка ... 
Marlbor ... 
Jaruge 
LjuЫjana 
Zagreb ...... 

Предмет 

ollpaдe и 

смор 

nис:ања 

nоnнтичкм .... 
prosvetnl 
ор. рус.изб. 

eкonomski 
ekonomski 
staleilkl ...... 
pol. 1 prosv. 
polltlckl 
ПОЛИ'Ј'ИЧl(И ••• 
прив.-култ. 

politick1 ... 
pтivrednl ... 
nол.-хумор. 

prosvjetпl .. . 
politltkl .. . 
prosv. kult. 
ПОЛИТlf'IКН ... 
pol. 1 prlv. 
poliШkl 
poliШki 
политички ... 
ПОЛИТИЧl(И ••• 
politltki 
политички .•• 
politltko pros. 
polltllki ..• 
polltilkl 
politickl 
politickl 
politllkl 
polltitkl 
polltlckl 
ekonomskl 
politckl 
polltlckl 
strucnl 
pollШkl 
staleskl •.• 
slutbenl 

slutbenl 

политички ... 
politilkl 
prosvetnJ 
strutnl 
strucnJ 
просветни 

•trucnl 

prosvetnl 
:о;уморист. 

1portskl 
спортски 

staleikl ... 
m!ЛИТl!ЧКИ ... 
полктички ••• 
polltlёk! 
nолнткчкн ... 
политички ... 

политички ... 
просветни ... 
sтручни 

привредни .. . 
сrапешкн .. . 
nолнтичкн ... 
polltltkl 
strucni 
strucnt 
prlvrednl 

l(ца Је 

пнст 

_nочео Иl

лuнтн 

1922 
1924 
1923 
1921 
1913 
1924 
1904 
1903 

1-1-1925 
1905 

1921 

1924 
1924 
1919 
1923 
1922 

27-111-1922 
1924 

1915 
1923 
1923 
1922 

1921 
1924 
1924 
191'1 

1-V-1923 
1872 
1897 
1867 
1867 
1924 
1920 
1900 

1924 
1871 
1923 
1923 
1922 
1919 
1920 
1922 
1914 

1922 
1924 
1924 
1923 
1924 
1923 
1918 

25-Ш-1920 
1923 
1905 
1923 
1903 
1920 
1922 
1924 
1923 
1924 
1909 

15-Х-1924 
1924 
11118 

l(а,ш 

Недељно 

Mesecno 

Mesetno 

Cetvrtkom 
Дневно 
1 путне~:1. 
NedeilJno 

Нецељно 

Nedelno 
Dnevnl 
1 путне11 
3putsed. 

1 putsed. 
Недељно 
2путнед. 
1 putsed. 
1 путнед. 
Cetvrtkom 
Dnevno 
2 put rne1. 
2put mев. 
1 putsed, 
sv. tjed. 
ponedelj . 
Dnevno 
Mesetno 
Cetvrtkom 
Dnevno 
Mesetno 
Petkom 
Мевесnо 

popotreЫ 

2путнец. 
Petkom 
Mesetno 
Meвetno 
Mesecno 

Mesecno 

Mesetno 

1 putmc,. 
Недељно 
3путнСА. 
Subotom 
2nутмес. 
2путнсА, 

2nутмес. 

Месечно 
lпутмес. 

1 пут11ец. 
3put цеd. 
2putmes. 
Ме1еспо 



~, 
а.1 
"'1 

il 
НАЗИВ ЛИСТА 

Paplr ........ . 
Parlska moda 
Пчелар 
Peckalo 
Pevec ........ . 
PiluJe ........... . 
PJaninskl vestnlk 
Pobeda ......... .. 
Подне •..... 
Поl(}'шај ... 
Попет 
Полиција 
Podravec ... 
Попнти1<а 
Пољоnривредии гnасник 
Popotnik ... ... • ••••• 
Пореска служба 
Posavski lovac: ••• 
Posest ........... . 
Postolar . •.. _... • .. 
Postolartkl 11st .••••. 
Postolarski strutnl 11st 
Poitnl gla1nlk ..•••.•.. 
Potelke novlne .•••..••• 1 
Praktltna metoda utenja 

engleskog ••• • • .- •.• .. . 
Pravlca .............. . 
Pravni savjetnlk ..... . 
Православни хриwllаннк 
Правда 
Pravda 
Право Народа 
Преrлед 
Предузимач 
Preporod ••. 
Preporod ... 
Prerod ••. 
PrlJatelJ naroda 
Prlroda ........ . 
Prlvredna ReylJa 
Привре11ни 1151ст •••••• 
Лривре11ие /diвости ••• 
Привредне йовостм ..• 
Привредни Преrnед 
Привредни Савез ... 
Program ...... 
Prometnlk 
Прос:зЈета ... ... 
Putka prosveta 
Putkl llat ...... 
Putokaz 

Ра11икап 
Радикал 
Радикалски rпасиик 
РВАикапски r11ае>1ик 
Радикална Омладина 
Radlo Sport •. . • .• 
Радна Шкоnа .•• 
Radnltka borba 
Radnltka zaitlta 
Радкиqке новине 

Radnltkl J(lasnlk ... 
Радничко Јединстао 
Ратни нН88ЈIИд ••• 
Ратник 
Реч ......... .. . 
Realltetn• berza 
Република ......... .. . 
RepuЫlkanske novlne .. . 
Rlbarskl vlJesnlk . .. . .. 
RIJet ... .. . ... , .. ... . .. 

Годишњак за друштвену историју Ш1, 1995 

1 

Место 

н.Јлажења 

1 Zagreb ... 
1 Zagreb ... 
, Београ11 
ј Zagreb ...... 

1 

LjuЫjana 
Zagreb ...... 

. LjuЫjana 
SpJit " 
Београд 
Београ11 
Чачак 
Беогр111 

' Virлje ... 
Београд 
НоаЈ(Сад 
Ljuьtjana 
Београд . .. 
N. Oradiika 
LjuЫjana 
Zagreb .. . 
Zagreb ... .. . 
Zagreb 
Ljuьtjana 
SI.Potega ... 

Zagreb ...... 
LjuЫJana 
Zagreb ... 
БеоrраА 
Београд 
Sarajevo 
Шид ... 
Чачак 
НОВЈ( Св11 ... 
Zagreb ...... 
Zagreb... .. 
LjuЫJana 
Zagreb ... 
Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
rlиш 
Нови Сад ... 
Сарајево ... 
Београд 
Београд ... 
LjuЫJana 
LJuЫJana 
Сарајево .. . 
Spllt .... .. 
Split ..... . 
Det. Selo kod 
BanJa Luke 
Беоrра11 ... 
Шабац 
Вел. Бе"1<. 
Јаrоцина ... 
Вуковар 
Zagreb ... 
Беоrр111 
Загреб 
Zagreb ... 
Београ.А 
Zagreb ... 
Београд 
Београд 
Београд 
Београд 
Zagreb ... 
Београд ... 
NovoMesto 
Zagreb . .. ... 
Зак:rеь, •• -~· 

Предмет 

обра.це и 

смер 

писа"а 

privredni ... 

с-rручни ... 
humoristic. 
strutлl ... 
humoristit. 
t11r!stitkl 
polltickiJNO. 
политички ... 
заб.књиж. 
просветни .•• 
науч. ~труч. 
pravr. 1 pros. 
ПОЛИТИЧl(И 

стручни ... 
prosv. kult. 
с-rручни 

strutnl 
ekonom ....... 
struent 
1truen1 

вtrutnl ..• 
Privredll pr. 

prosvetni 
polltlfkl 

просветни 

nол"тнчкн ... 
politlcki 
социјалис-r. 
Просветни .•• 
стручни 
prosvetnl 
zab.-knji!. 
prosvetnl 
pollticki 
struenl 
ekon.-pol. 
економски .. . 
nрЈ(вредни .. . 
nрЈ(вреАни .. . 
стручни 

стручни 

1trucnl 
ekonomski 
nросветни 
prosvetni 
politickl 

prlv. i pollt. 
nоnитички .. . 
политички .. . 

РОЛИТИ'IКИ ~ • • 
nолитични ... 
stri!cni 
науч. књиж. 

nezav . Slnd. 

nОЛитнчцн ... 
strucnl 
политичкм .. . 
вtaleskl, .... . 
стручни ..... . 
ПОЈЈИТИЧl(И ••• 
prlvredni ... 
ПОЈIКТЈ(ЧКН ... 
poHШ!kl 
naufnl 
potltltki 

Када Је 

JIHC1' 

почео и1-

паэкти 

1924 
1920 
1919 
1921 
1922 
1921 
1879 

2-11-1919 
1921 
1920. 
1922 

1-1-1924 

1923 
1920 
1918 
1918 

1924 
1919 
1924 
1920 

1-IV-I922 

1924 
1922 
1913 

1905 
1918 

7-111-1914 
1919 
1924 
1921 
1922 
1922 
1888 
1910 
1923 
1922 
1923 

1922 
1923 
1924 
1924 
1923 
1920 

1920 
1920 

27-Xl-1924 
1-1-1923 

1924 
1923 
1921 
1920 
1898 
1919 
1923 
1919 

19;;!4 
1916 
1925 
1923 

· 1919 

Када 

1'31.lallИ 

Mesetno 

Meseeno 
aedmitno 
днеани 

месечно 
Месечно 

Дневно 
2лутмес. 
Meseeno 

Mesetno 

2. nутмес 
meaetno 

meseeno 
Cetvrtkom 

д11еено 
Dnevno 
недељно 

Месечно 
недеа.. 

1 putma. 

1edmli!no 

2 nутие11. 
1 nутнеА. 
недељно 
1 луrнеА, 

tJed2put 
Mesetno 
Месечно 
Mesetno· 

Недељно 
· Недељно 
Недељно 
Недељно 

2пуrнеА. 

1 пут нед. 

Днеано 

2nутнед. 
Mesetno 

Dnevno 

Љубомир Димић, Једиа заборављеиа библиоiрафија 

НАSИ·В ЛИСТА 

N■rodne Noviлe 
НароАне новине .. : 
Narodnl gospodar 
Narodnl gQ1podar 
Narodn I list ... • •• 
Народни пријатељ .. . 
N1rodnl Sporazum .. . 
НароднЈ( жељезничар 
Narodno Jedlnstvo ••• 
Narodno Jedlnstvo .•• 
Narodno Bogatstvo ••• 
Naatavni vjestnik ... 
Nal glas ... 
Nai glas ... 
Наша њива 
Наша њнаа ... 
Nala Otad!Ыna 
Nala zem!Ja .. . 
Nase prвvo .... .. 
Наши дВНЈ( ........ . 
Nedelja .......... .. 
Недељне ИпустрацЈ(је 
Неимар ...... 
Neues LеЬел ... 
Neue Zeit ... 
Nezav lsnost ... 
Nedelja 
Нишки Гласник 
No1 ........ . 
Nova ОоЬв .. . 
Nova Evropa 
Nova Hrvatska 
Nova Pravda .. . 
Nova Revija .. . 
Nova ikola .. . 
Novl kres ....... .. 
Нови покрет ... .. . • .. 
Novl Radikalski Ola1n lk 
Нови Жиаот 
Новинар ...... 
Novlne ... 
Novo Doba ... 
Ново Време ••• 

1 Новости ..... . 11 Novostl ........ . 1 Obllnaka uprava 
1 Obrtnl vestnlk ••. 
1 Obrtnl vijtitnlk ••• 
1 Obzor ..... , ... . .. 
16 Obrtni vljeвnlk 
17\ Odjek ... ........ . 
l!!i Admev iz Afrlke 
19 Оковани раАник 
20 Омладина ........ . 
211 Omladlna .... .. 
~1 Омnа11инац . .. . .. . . . 
Е\ Optlnski upravлik .. . 
24~ ОрrаЈ(радикаn.омпад ... . 
25 Organlzacij~kl vJJestnJk ... 
2 Organlzator ... ... .. . .. . 
27 Organizovanlteleznieвr 21 Орrанизоаани радник 
2 Organlzovani radnik 
3 Orkan , ..... .. . 

331 Orjuna ... . . . .. . 
З 

I 
Orl!r ...... ... .. . 

33 , Orlovski vaditelj 
34! Оаа ................. . 
35 1 Отаџбина .. . .. . .. . .. . 
36 , Palangar .. . .. . ... . .. . .. 1 
371 h~~:e~':щu_~? ~~~~b~~g ... 

Место 

J(:li11811Cei.■ 

Zagreb ... ... 
Зен,ща 
LjuЫjana ... 
Maribor ... 
f>akovo 
Београд ... 
}{arlovac ... 
Сарајево 
Gospi<! 
SarвJevo 
Zagreb .•. 
Zagreb ••. 
Zagreb ... 
LjuЫjana 
земун ... 
Скопље 
J<arlovac 
Zagreb ... 
Varatdin 
Београд 
Zagreb ... 
Београд 
Беоrрад 
LjuЫjana ... 
Vel. Betk. 
Bjelovar 
Zagreb ... 
Ниш 
Zagreb ... 
Celje ... 
Zagreb ... 
Zagreb .•. 
LjuЫjana 
Makarska 
l(rl1evci 
LJuЫjana 
l{раrуЈевац 
ZagreЬ ...... 
Беоrрад 
Загреб 
Crensovcl 
Split ... 
М. Бечеј 
БеоrраА 
Zagreb 
ЦuЫЈаnа 
Ц11ЫЈаnа 
Zagreь ..... . 
Zagreb .... .. 
Zagreb .... .. 
Zagreb ..... . 
LjuЫJana 
БеоrраА ••• 
Београд 
Zagreb ...... 
Свилајнац 
Zagreь ...... 
Ваљево . .. 
Zagreb ...... 
LjuЫjana 
LJUЬ!Jana 
Београ11 ... 
Zagreb .... .. 
Zagreb .... .. 
LjuЫjana 
LJuЫjana 
Ljutlljana 
SI. Brod •.• 
Бања Лука 
Mostar ... 
Palanka ... 
n•нчеао ... 

Предмет 

06рв11е и 

смер 

п11с.а•а 

s\u1b, novlne 
ПОЛИТИЧl(li ... 
ekonomskl 
poliЩkl 
polltickl 
RpOCDCTHИ ... 

струч. стап. 

polltitkl ... 
slu1benl 
prlvrednl 

stale~ki ... 
stale!ki ... 
1а6 . .књиж. 
привред11и ••• 
prosvJetn i ... 
politicki 
poliШki 
политички ... 
privredni 
ипус.-забав. 
стручни 

prosv. kult. 
poliШki 
po!iticki 
privredni 
прив. прос. 

humorist .... 
pollШkl 
pol. i prosv. 
prosvjetnl 
politlcki ... 
rel lgiozn! ••• 
prosvetni ... 
zab. knjit .. .. 
политички .. . 
politicki 
забав. КIЬЈ(Ж. 

glasilo. S.L.S. 
politicki 
купт. просо. 
ПОЈIИТЈ('IКЈ( , .. 
vanpartljskl 
strucni 
stale!kl ... 
sta!eskl .•• 
politicki 
stale!kl ... 
politiёki 
prosvetni 
nопитичкм ... 
ПОЛ:И:'l'И\fКИ ••• 

пољ.трг. 

stafe!ki .. . 
sta le~kl .. . 
политички ... 
politifkl 
prosvjetni 
politicki 
strucni 
strut ni 
humoristle. 
по.пит. nросв, 

zab -humor. 
prosv .prlvr. 
ПОIIИТIIЧКИ ••· 

Кад■ је 

nист 

ПОЧ'еО И8• 

пазити 

1835 
25-V-1924 

1919 
O-Vll-1924 

1922 

1922 
pos\ifi~ev. 

1923 
1891 
1919 
1920 
1921 
1923 
1911 
1909 
1923 
1921 
1924 

1921 
1920 

1-1-1906 
1924 
1922 
1923 
1919 
1920 
·1924 
1919 
1923 
1924 
19;;!4 

1-Х-1920 
1923 

1923 
1914 
1918 
1919 
1920 
11107 
1924 
1920 
1909 
18СЮ 
1909 
1923 
1903 
1919 
1923 
1917 
1920 
1909 

1922 
1924 
1920 
1921 
1924 
1921 
1920 
1919 
1924 

26-8-1923 
1-Xl-1924 

1919 
1919 

К■да 

И81188И 

Dnevno 

MJeseeno 
tetvrtkom 
1 putsed, 

1 putsed. 
2put mes. 
1 putsed. 
3 putned. 

1 putsed. 
СреАОМ 
1 nутмес. 

put sedm. 

Mjesetno 
1 put sed. 
1 put sed. 

3. пута не11. 

З put ned. 

Subotom 
4put·god. 

Mjesecno 
Не11ељом 

nedeljno 
Dnevni 
1 put sed. 
днеано 

· Dnevno 
Mesetno 
2put mea •. 

Dnevno 

2 put sed. 
Mesetno 

1 putgod. 

Mesecno 
2nутнец. 
1 putsed. 

Tjedno 
Mesetno 
Meseeno 

Недељно 
iuboto1n 
1 putsed. 
Не111љом 
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Годишњак за друшrnену историју П/1, 1995 

нлаив листл 

l{onsument ••• •• . .., ••• 
l{onzument ••• • . . ••• • .• 
l(opatev gospodarski 11st 
К.oprlve •.••••.••..••.. 
J<oprlvnltke novlne ••• 
l(oea ••..••.••••• 
l(ritanska lko la , •• 
!(ића ............. .. 
l(utarac ••.•••.•.••• 
La TervoJlsto •••••• 
Лесмовачки Гласник 
Lesnl delavec ••••••••• 
Летопис матице Срnске 
Л~!ЈНС Тнмоч. ЕnархкЈе 
L1tk1 Hrvat .-••••••••... 
Llst Ьiskuplje .•. •• . . •• 
Llst Dubrovatke Ыskup. 
Llteraml 11st 
Llteratura ••..••••..•• 
LJetnitkl vljestnlk ••..•• 
LjuЫJanskl- &kofiJ• 11st 
L udksl tednlk ••••••••. 
L uЫJanskl zvon ••••.. 
Ловац •.•••••••..••.• 
Ловачки Гпасник ••• • .• 
Lovatko Rlbarskl VIJes. , 
Lovec •.•............... 
Lut ... ... ... ..... . 
МВ.rburger Zeltung ... 
мarun ........... . 
MedJu1nurski Hrvat ..• 
МеЈ• .............. . 
Меркур •••..•..•••• 
Merkur •••.•.•••••• 
Мerkurov vljestnlk ••• 
Месечник .•.• , ...• 
Метаnски радним .. . 
Мисао ••••• , ........ . 
MJesetnlk pr•vn, drultva 
M\!tdlka •••••••••••• .•• 
Mladlna ....... .. 
Mladl Junak ... • •.. 
Mladost ,-' 
Mladost ... • :: ... 
Mladost ..••...•. 
Mljekar ........ . 
Мој Dom ...... ... .. . 
Монополски Гласник 
Морав11 ....... .. 

Место 

наЈ1аисења 

1 

LJuЫJana ••• 
Mar.LJuЫJ. 
Zagreь ..... . 

! Zagreb .... .. 
l(oprlvnlca 
Zagreb .•• 
Zagreb ••••.• 
Беоrрад ••. 
Zagreb .••••• 
Zagreb .••..• 
Лесковац •.• 
LJuЫJana 
Нови Сад •.. 
Зајечар 
Gosplc •.. 
Spllt •.••.• 
Dubrovnik 
Zagreb ... 
Zagreb .....• 
l(arlovac ... 
ЦuЫјаnа 

LjuЬljana 
L uЫ ana 
Београд •.• 
Нов Са,ж ..• 
Zagreb .••.•• 
ЦuЫЈаnа 
Zagreb ••• 
MariЬor 
Split ••• 
Cakov~c 
Zagreb ..• 
Бeorpaq 
Zagreb ... 
Zagreb •.• 
Беоrрад 
Беоrра11 
Београд 
Zagreb ... 
Prevalje 
LJuЫJana 
LJuЫ ana 
LjuЫ1ana 
Zagreb •••.•. 
Zagreb ...... 

i Zagreb ..• 

! LJuЫJana Београд .•• 
1 Параћин ••• 
, MarklAevcl 

!. Mur.Sobota 
Palanka ••• 

Mllrs:tka kraJ lna .•. 
Murske Nov ne ••• 
NadeJ ...... 
Napredak •.• 
NapreJ .••..• 
Народ .•• 
Наро,ж . .. . . ... . 

... \ Zagreb ..•.•• 
•· 1· : ЦuЫјаnа 
... ; Нови Сад .•• 
.. • ! : Сарајево ... 
.. , [1 Petrovac .•• 
... : Djakovo ••• 
... ! .Јаrодииа ••• 

Narodna Jednota 
Narndna Obrana... . •• 
Народна политика ••• 
Narodna polltlka ••• 
Народна просвета 
Народна ријеч ••. 
Narodna sloboda 
Narodna sloga ... 
Народна cnora ••• 
Narodna starlna 

. Za.greb •.••.• 
... ! Беоrрвд . . . 

'[ Цетиње 
Mostar ... 
llok 
Панчево 
Zagreb ... 
Slbenik ... Narodna strata .. . 

Narodna 1vlJe1t .. . 
Narodna Suma ... .•• ... 
Narodnatldov1ka1vlfe1t 
Narodaa 11:цtlta ... . .• 

Dubrovnlk 
Zagreb ... 
Sarajevo ..• 
Zagreb ... ... 

Предоtет 

обраде и 

смер 

nнсаи.а 

ekonomskl 
ekonomskl 
ekon. struc. 
humorlstlckl 
prlvrednl ... 
strucni 
strutni 
хумористич. 

ataleAki... • •• 
strucnl 
привредни ••• 
staleckl soc. 
nросв.,nрив. 
струч.стаn 

polltitkl •.. 
stale!kl... . .. 
prosvetnl ••• 
1:abavnl •..... 

nautni I stal. 
struc. 1 stai, 
polltitki 
zab. knjlf, 
стручни 

струч11и 

strucni 
str., ~аЬ, knj, 
prosvjetnl •.• 
polit. ekonom. 
humoristltnl 
polltitkl 
ekonomskl ••• 
привредни ••. 
ekonomskl 
ekonomskl 
науч11и ..•..• 
nопитнчкн .. . 
књижевни .. . 
naucni ..... . 
prosv. knjlf. 
strue. beletr. 
zabav. knjlt. 
zabav. knji1. 
strucni .•. 
protvletnl ... 
ekonomski 
stale~ki 
стручни 

nр1<вредни ... 
екоn. pol. pr. 
polit.ekon. 
prosvetni 

poiltlёkl 
политички ... 
nоп.часоnис 

potШtki 
polititkl 
ПОЛИТl<ЧКИ ••• 
poiitltkl 
еrручни 

nолит.счки ..• 
poilt. 1 prosv. 
politlckl .•. 
nопмтичкн ••. 
prosvjetnl . . . 
polltltkl ••• 
polltlckl 
ekonomskl 
ро\. 1 proav. 
1ос. za zdt. 

dece 

Када Је 

пнст 

ПOCUIO на,. 

nuнтн 

1921 
1921 
1924 
1904 
1924 
1924 
1896 
1923 
1924 
1924 
1922 
1921 
1924 
1922 

posl. prev. 
1924 

1-1-1001 
1923 
1924 
1873 

1923 
1880 
1895 
1922 
1921 
1911 
1924 
1861 
1923 
1923 
1922 
1923 
1923 
1901 

1923 
1921 
1874 
1920 
1924 
1924 

1921 
1921 
1924 
1921 
1919 

1922 
5-Х-192<4 
l•I-1923 

1860 
1917 
1021 
1921 

21-11-1920 
1924 

i-VIII-1924 
1918 
1918 
1919 

1-1-1919 
1- IX-1923 

1924 
1922 

20-VIl•l923 
Ј-Х-1919 

1920 
1923 
1917 

Када 

иапан 

ро potreЫ 
mesetno 

1 putsed. 

2putmes, 

недељни 
1 putmes. 
1 nутмес. 

1 putsed, 
meseёno 
mesetno 

Meseёno 
Cetvrtkom 
Mesetno 

1 пут мес, 

MJeseёno 

Dnevnl 
2 putaed. 
Utornlltom 

1 putme1. 
mesecno 
popotreЫ 
Mesetnl 
Меаеёnо 

1 nутнеа. 
Sredom 
Nedeljom 

Dnevnl 
2nутнед. 
2nутнел. 

lputsed. 
1 put ned. 
lput1ed. 

2nутсед. 
Petkom 
nedelJno 
недељно 

Tjedno 
Utornlkom 

Petkom 

Љубомир Димић, Једна заборављена библиографија 

о' ... 
"' 

:~,11 133 
13 
13 
136 
137 
ЈЗ&: 
139, 
140' 
1411 142 

1431 
144 
145 
146 
147 

t:i 

НАЗИВ ЛИСТА 

Hrvatskl Р laninar .. . 
Hrvatskl Rцdila ... · ..... . 
Hrvatski Radnlk ••. .. . 
Hrvatskl Seljacki Dom ... 
Hrv11tski Seljak . .. • ••••• 
Hrvatskl Sokol ••.••• 
Hrvatski Sport ... . .... . 
Hrvat0ki Ucltelj .. . 
Hrvatski Zadrugar .. . . •• 
Hrvatski Jedinstvo ..• 
Hrvatsko Pravo ....•• 
Илустровани лист 

Mercato ............ .. . 
llustrovan i TJedn lk ... .. . 
ИС'ТИИВ ............ .. . 
Истина ... •.• . .. .. . 
lzdajica ..... . 
Јатаrанац ........... . 
Jadran .............. . 
Jadranska Straza .. . . .. 
ЈединС"Тво .............. . 
Јединство .............. . 
Jedlnstvo ... . .....••. 
Jedinstvo .............. . 
Jevrejsk\ 2ivot •...••... 
Је,жро ................ .. 

Место 

м111вжења 

Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb .••... 
Zagrel) ...... 
OguJin .....• 
Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb .•..•• 
Varatdin •.• 
Zagreb ...... 
Земун-Бео• 
град .•••.• 

Zagreb ...•.. 
Zagreb ...... 
Београд ... 
Београд ... 
Zagreb •..•.• 
Београд .. . 
Split ...... . 
Split ..... . 
Нови Сад ... 
Параkн11 ... 
Petrinja ... 
Zagreb ...... 
Sarajevo ... 
Беоrрад ... 

151 
151 
15: 
15, 
15' 
151 
15( 
157 Jugoslovenska fimska re-

vlja ... ••. ... . . . . .. ZagreЬ ..... . 
151 Jugoslovenska njiva •.• ZagreЬ .... .. 
15! Jugoslovenska Pfela ... Zagreь ..... . 
16( Jцgoslovenski Export lm• 

port ... ... .. . ... . .. Zagreь ..... . 
161 Jugos1avishe philatell• 

tische Zentra le ••. •.• Zagreb... .. . 
16 Jugoslavenskl Jseljenlk I Zagreb ..... . 
lбЗ Jugoslavenski list ... ... Sarajevo .. . 
16д . Jugoslovenski Loyd •.• Zagreb ..... . 
161 Jugoslovenski muzlcar Zagreb .... .. 
161 Jugoslovenski obrtnik ..• LjuЫjana 
1~; Jugoslovenski pomorac Zagreb .. . .. . 
161 Јуrосповеискн ветери-

нарски r11ас11им . .. . . . Беоrрад ... 
169 Jugo•lovenski v inogradar 

1 vocar ........... . 
17С Jugosloven. !elezniёar .. . 
171 Jugoslovenskl !eleznltar 
17~ Jugoslavlscher I mher 
17З Jugoslavsti Cehoslovacl 
17◄· Jutarnj I Llst •••••.••.... 
17б Jutro ............ .. . 
176 Јужна Србија .•.••• •.. 
177 Јужна Звезда ....... .. 
17~ Јужни Привредним .•. 
171 Karlovac .............. . 
18( l(atolickl list ....... .. 
181 Katolicki Mislon ..... . 
18~ 1-(ilobran . •. ... .. . .. . .. . 
18: l{ladivar .............. . 
18• Юeines WochenЫatt .. . 
18~ Kmet ij ski list ... .. . . . .. 
18f J<metovalec ••• . .• . .,. ... 
187 l(njltevna repuЫlka ..• 

Zagreb ...... 
LjuЫjana 
Zagreb ...... 
Novi Vrbas 

. Daruvar .. . 
Zagreb .... .. 
LjuЫjana 
Скопље .•. 
Битољ 
Скопље 
i(arlovac ... 
Zagreb ... 
LjuЫJana . .. 
Vukovar 
LjuЫJana 
Pr.Sv. lvan 
чuыјаnа 
L1uЫjana 
l(oprivn!ca 

18! ~: 
191 
192 
111, 
19' 
195 

l{њижевн>1 Гласник . • . Београд ••. 
l{njltevnik .•. ••. ••• ... Zagreb ...... 
Крајиwма слога .•• •• , Бања Лума 
Ј(раrујевачl(И Радним •• , l{paryJ евац 
1-(римниапна Бибпиотека I Беоrрац , , . 
l{омедија .•. .. . .•. . .. . .. ; Земун .•. . •• 
Komerc1jalna priloga ••• ј, LjuЫjana 
l{onho.-do .. , , ....... , jl Zagreb ...... 

• 1 

Предмет 

обраде и 

CJl<p 
пиеа~а 

strucni .•. 
prlvred!II ... 
politicki ••. 
polititki ... 
po!ititkl •.. 
strue. 1 stal. 
sportski ...... 

polltiёki 
po!IШki 

заб. илустр. 

nолитИ:Ч Ktl , .. 
политмчки ~ .. 
polltitki ... 
ванпар1', ••• 
l'oliticki ... 
1lustr. struc. 
по.литички ••. 
nолитич:ки ••. 
polllitki •.• 

pol. ekonom. 
юы-1жевни ... 

strucnl ... 
prosv. 1 pol. 
privrednl . .. 

prlvredni ... 

strucni 
privrednl 
nez. pol. tas. 
privredni ..• 
strucni ... 
eкonomski 
strucni 

етруч1щ .. . 

privredni .. . 
stale!ki 
strut. ! stal. 
strucni ... 
kult. priv. 
vanpart. . .. 
politlckl ••. 
просветни ••• 
просветни ••• 
привредни .. . 
pollt1cki .. . 
prosv. kult. 
kult. pros. 
hџmoristlc. 
prosvetnl 
prosv. prlvr. 
prosvetni .•• 
ekonomskl 
politicki, pro 

svet. l knJii 
књижевни ..• 

politlёkl ... 
пол, и прив. 

забавни · .•• 
просветни .•• 
stale!ki ... 
zab. knjlt .... 

Када Је 
лист 

nочео из• 

JIIISHTH 

1913 
1919 
1922 
1924 
1924 
1919 
1924 
1921 
1905 
1924 
1924 

1920 
1924 
1924 

1923 

1923 
1921 
1920 
1920 
1924 
1918 
1923 
1924 

1922 
1918 
1923 

1923 

1919 
1918 
1919 
1923 
1923 
1920 
1921 

1920 

1919 
1913 
1924 
1924 
1922 
1911 

1922 
1921 
1924 
1915 
1849 
1923 
1923 
1923 
1924 
1918 
1884 

1923 

1924 
1923 
1905 

1923 
1924 
11122 

Када 

Иl>IUИ 

1 put sed. 
б puta ned 

Четврт. 

б пута нед. 

1 putmes, 
1 put ned. 
1 nутнед. 

subotom 

Petkom 

ро potr. 

t puBed. 
Dnevn! 
Dnevni 

popotreЫ 

2putmes. 

Dnevni 
Dnevni 
1 putmes. 

1 nут1<ед • 
1 putsed . 

mesetno 
meseёnl 
mesecno 

Sredom 
2 put mes. 

1 пут сед. 
1 nутсед. 

недељни 

popotrebl 



НАЗИВ ЛИСТА 

~! Flatellsta . . . .. . ••• • •• 
67 d"llatellski glasnlk •••..• 
61 Pilm ................. . 
6! Finans!Jska kontrola ... 
7С Pinancljalni vijestnlk ••• 
71 Fr~ka ••••..•........... 
7' Freles Helm .•. • •••••••. 
7 Гајрет .............. . 
7~ Gideon .............. . 
7~ Гпас аnотекарс:тва ••• • •• 
71 Olas evandjelja •••••...• 
77 Olas Hrvata .•.. ; •••• 
7Е Olas MedJumurJa I ZagorJa 
71 Глас nч"ње ••• .•• •.. • •• 
ВС Olas Slobode .. . • .. .. . 
81 Olas Stanara , .. . .. .. . 
!~ Olaailo teleznitarjev .. . 
8; Гпасию< ............ .. . 
84 Гласник ........... . 
85 Гласник извидника и 

nланинкl! , 

81 Gta1nlk Presv. srca Jsu-
sovog .............. . 

87 Glaвnik prirodoslovnog 
druHva ..• 

ев; QJaвnlk saveza bankov-

8~ 
nlh tlnovnika ........ . 

Гласник српске патри-
јаршије .............. . 

90 Olasnik Sv. Ane ..... . 
91\ Olasn ik Sv. FranJe •• , 
9: · Olasnik Sv. Joaipa •.•••• 
9' Olasn ik urarske I zlatar-

ske вtruke .......... .. 
11' Oledallskl list ........ . 
111
11
" Oospa LlnJska .. . ... • .. 
•• Gospodarakl 11st ... .. . 
9i Oostllnlw ........... . 
111 GostilalCarskl 11st •. . • •. 
9! Oostioaitar . .. •. . •. . • •. 

IQ(J Гостиониqарски Гласник 

1
1101 Oostlonltarske Novlne ••• 

Qottвcher Zeitll'ng ••. • .• 
10 Orafltkl Raddik ••.••• 
1 Orafitka Revlja .. . 
1 Oraiul Romanesc .... .. 
1 Oranitar .•..•. 
1071 Грађанин .......... .. 
1081 Oraпanska lkola ... . .. 

~~- a~:~vni~ar&kl viJeitn"ik 
111 Grnss Oott ••• .•• ••• • •• 
11 Ха1< ................. . 
11 Havlv-Proljeёe ... .. . . .. 
11 Hetmat ......... .... .. 

11! Hltetel ••.••. 
11С Хришl\аиски живоr 
117 Hrvat ... .............. . 
111 Hrvatska ......... ..... . 
11! Hrvatska Domovinв .. . 
121 Hrvatska prosvjeta •.•••• 
121 Hrvatska Sloboda •.•••. 
12~ Hrvatska Snaga •••••• 
12< Hrvatska Zajcdnlca ••. 
1241 Hrvatska Zastava • .. • •• 
1251 Hrvatski Branik... ... . .. 
1~261 Hrvatskl Qlas .. . . ... .. 
127 Hrvatskl Olas ••• ... . •. 
1 Hrvatskl lnval id •• . . .. 
12 Hrvatski maloprodavac 
1 Hrvatski Narod .. . .. . . .. 

Годишњак за друштвену историју Wl, 1995 

Место 

иuажења 

Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb .... .. 
Zagreb ..... . 
Petrovac ••. 
Zagreb ..... . 
Сарајево .. . 
Zagreb .... .. 
Новн Сад •.. 
Daruvar ... 
Ogulin .•...• 
Cakovec ... 
Врање ...... 
Сарајево •.. 
Zagreb •..•.. 
LuЫJana •.. 
Беоrрад .•• 
Беоrрад ••• 

Београд .. . 

Zagreb ... .. . 

Zagreb ..... . 

Zagreb ... .. . 

Ср. Карпов. 
Сарајево ... 
Zagreb ••.•.. 
Zagreь ...... 

Zagreb •••••• 
LjuЫjana 
Sinj .••••• 
Zagreb .••••• 
LjuЫJana 
Celje ..... . 
Zagreb ..... . 
Б~~rра11 ••• 
Zagreb ..... . 
Ј<;оёеvје .. . 
Zagreb .... .. 
Zagreb ..... . 
Pantevo ... 
N.Oradi&. 
Пожаревац 
MвriЬor ... 
LjuЫjana 
Zagreb ...... 
Novi Vrbas 
С1<опље .. . 

.Zagreb ..... . 
Novi Sad .•• 

Senta •.• 
Ср.1<ар11 ... . 
Zagreb .... .. 
Zagreb .... .. 
Dubrovnik 
Zagreb ...... 
Karlovac ... 
Zagreb ..... . 
Slav. Brod 
Zagreb . .. .. . 
V!nkovci . .. 
Slsak ..... . 
Zagreb ..... . 
Zagreb ... ••. 
Zagreь •••.•• 
Za:i;reb .... 

Пред11tет 

о6раАе и 

смер 

nнса•а 

struёni 
strufn[ 
i;truёni 

strutni .•• 
humoristte. 
politiёkl •.. 
просветни ••. 
prosvetn[ ••• 
r.rручни .. . 
proavetni .. . 
pol. l еkоп. 
prosvetnl ... 
nопитички ••• 
nолитички .. . 
stзle!kl ..... . 
stale!kl ..... . 
просвет ин •.. 
стручни ... 

sабав. стал. 

struё. nauё. 

просветни .. . 
verski .. . 
prosvetni .. . 
prosvetni .. . 

strutnl ... 
prosvetn[ ... 
prosvetni ... 
ekon , prlv. 
struёni ... 
struё. 1 atal. 
struёnl ••• 
струч. и с:rал. 

poliШki ••• 
stale1ki .... .. 
ttruёna .. . 
polltlёkl ... 
polltiёkl ... 
ПОЛ, et(OH, ••• 
р edag.-nauё. 
staJe!ki ..... . 

ПОЛИТИЧКII ... 

privrednl; 
pros. i zab. 

verskJ .... .. 
верски ..... . 
po!IШkl .. . 
poliШki •.. 
politiёkl ... 
polltiёki •.. 
politiёk! ... 
izvanstran. 
politiёki ... 
poiitiёki ... 
politiёki ... 
polit!tki ... 
politlёki ••. 

. staleikl ... ... 
· politlёki 

!(ца је 

ЈIИСТ 

ПO'IIO И3• 

JIUН81'H 

1919 
1921 
1924 
1920 
1924 
1920 

1924 
1919 
1919 
1923 
1920 

27-IX•l924 
1910 
1923 
1913 

1918 

1894 

1889 

1909 

1922 
1905 
1911 
1924 

1920 
1922 
1851 
1910 
1923 
1907 
1922 
1923 
1918 
1920 
;923 
1922 
1922 
1889 
1923 
1924 
1924 
1917 
1919 
11122 

1924 
1924 
1924 
1918 
1923 

1-ЈХ-1924 
1913 
1920 
1913 
1920 
1924 
1923 
1924 
1924 
1924 
1920 
1923 

Када 

иuuи 

2nутмес. 

2путмес. 

Sredom 

Четврт. 

1 putmea. 

1 пут мес. 
1 putmes. 

1 put&ed. 
meaetno 

20.umea, 
20ume•. 

3 putmes. 

1 putmes. 

2 пут нед. 
popotreЫ 
popotreы 

6nутаиед. 

1 пут мес. 
dnevno 
1 putsed. 
Cetvrtkom 

1 putsed. 
Petkom 
1 putsed. 

Љубомир Димић, Једна заборављена библиоiрафцја 

СПИСАК ЛИСТОВА. 

11 
2' 

~ 
Ј ; 
Ј 
g' 

101 1 t 
1 
1 
1 

~« 
17' 

:~ 
21~ 

~~ 
23 
24. 

!! 
~ 
з1I 
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О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND ВОО:КS 

Ђор!)е Сшанковиh 

Зашто "изазов нове историје"? 

1 

. Као што је Данте_ Алигијери у свом првом певању ,Дакла" признао да 
"ниЈе знао ~рав?, како Је тамо зашто", тако и историчар често и ненадано 
схвати, да Је У Једном тренутку "пливајући низ таласе без даха", на крају 
испливао на мало познату обалу. Иако му се чини да је на сигурном, још са 
неверицом загледа иза себе у воду да установи колика је опасност, да га ти 
таласи не би повукли натраг. Ако наставимо са оваквим алегоријским 
схватањем истор~чарева немира и искушења, онда су у праву стари хуманис
тички песници КОЈИ су шуму, пунv непознаница, представљали као грешан живот 
,,док се п?д равном (правом) ста~ом разумијевала стаза _ крепости и вјере". 
Управо и_ Јесте стварна (и алегориЈска) симболика једне завршне фазе у југос
ловенскоЈ историографији то што је конкретна идеолошка матрица, владајућа, 
моћна и директивна, одређивала ,,нашу равну стазу" - а и ,,ми бијасмо с онима 
што нису имали ~мо", да се послужимо још једном Дантеом. Али да ли се и 
даље треба 1прибоЈавати "равне стазе" само зато што још многи по њој ходе? И то моћни. Ипак сматрамо да је непослушност први корак слободе. 

Међуrим_, слобода не значи по сваку цену јуришати и изазвати непознанице 
шуме -. можда већ иза првог дрвета вреба мочвара Stiks. А историчари немају 
У свом рационалном расуђивању моћ тесалске чаробнице Erihto, која је имала 
ту способ~ост, по Lulcanu, да оним~ на издисају, па чак и мртвима, враћ~ душу. 
Зато остаЈ~ сваком историчару поЈединачно да проналази "своју душу" уколико 
сматра да Је његова снага и стручна радозналост на издисају. Данашњим ис
торич~рима, са животом пуним плодног рада и разноврсних интересовања више 
него ЯЈtдна из претходних генерација, будућност је затворила врата. Били они 
,,проф~табилни'', политички или национални педагози, припадници друштвене 
историје или "изазивају нову историју", тешко могу да преmоставе чак и то 
шта их чека У блискоЈ будућности. Да ли нам се само ЧИIШ да је ва оне прве 
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мислио фирентински угледник ХШ века Гуљелмо Борсијери (Guilgelmo Borsiere) 
када је рекао да "брзо стицање рађа нови свет, али пун надутости и обести". 
Или на ове друге? Али где је ту онда елементарна "cortesia е valor" - ратничка 
и грађанска врлина? Од Борсијера до данас тај "нови свет" носи, као поплава, 
бреме осредњости и губитак осећања за време у коме живи, за судбину обичног 

човека. 

За чувеног римског правника Нерација Приска (Neratio Prisc - П в.) 
говорили су да је био један од оних који су познавали своју струку до танчина, 
да ли је она лаицима изг.ледала недоступна, па чак и наднаравна. Али та спознај а 
струке (знање) изнутра сачувала је смисао за релативну вредност у савременом 
поретку и она је била примењивана (и одмеравана) према људским мерилима. 
Био је зналац своје струке која се вије оспоравала ни од римских царева, само 
зато што Нерације Приск никада није оклевао да размотри и усвоји корисну 
новину. Зато су Хадријанове (Hadrian) речи, учећи од Приска док још вије био 
цар, ако можемо да верујемо Марrарит Јурсенар (Marguerite Yourcenar), да би 
најобичнија дискусија о увозу египатског жита више рекла о конкретној држави 
него цела Платонова Рейублика, делују тако савремено. Да ли то значи да нисмо 
далеко одмакли? Или су извори сазнања заиста неисцрпни без обзира на то 
колико неко настојао да их привремено замути? Вероватно да јесу док год 
верујемо да и код најмрачнијих људи можемо да пронађемо трачак светлости . 
А то је тако тешко у овом провизоријуму историографије на југословенском 
простору да нам се чини како историчар не само да мора поседовати научни 

интегритет, већ треба понекад да учи да буде добар глумац. У неким 
ситуацијама ви вештина акробате вије на одмет! 

Убеђују нас данас више него икада да је слобода, па и слобода 
стваралаштва, ,,освојена" и више него уочљива. Али сувише истицана слобода 
(,,видљива слобода"), коју нам стално потурају као да историчари ве знају 
суштину слободе, личи нам-на ружно разметање. Поставља се, међутим, сасвим 
конкретно питање: очигледно да је "изазов нове историје" проучаван дуго, скоро 
две деценије, у друго време (,,равних стаза крепости и вере"), а конкретни и 
изведени резултати објављени су у новим околностима "освојене слободе". 
Зашто? Дужни смо да одговоримо да "правоверност" има различит садржај и 
форму. Сувише строге законе, кажу стари мудраци, људи с правом и разлогом 
крше, а у ,,наметљивој слободи" исказују трагалаштво, сасвим конкретно, опет 
за новим законима. У ерозији духа, rде осредњост још спутава сваки искорак, 

ако вије праћена подлошћу, најмање је болна када је ћутљива, а највише када 
се иза ње скрива прст који упире на "туђе претеIЩИозности". Здрав разум у 
таквом распореду снага ретко када побеђује. Неrде смо прочитали да и они 

који усмено истичу врлине новога мисле ауторитарно, војничком логиком: треба 
га хвалити да је изванредан официр, али ,,за други ешелон", за други план. И 
управо тиме се постиже циљ - те врлине официра ће . га увек спречавати да 
продре или се прогура у ,,први ешелон", први план. Изузетак се чини једино 
када треба јуришати ,,на челу колоне"! 

Једна од предности старења даје ретку могућност човеку да збаци маску, 
да се отараси наслага прошлости и предубеђења. За нас је битно да млади 
нараш-rај историчара, са маском или без ње, има знања и храбрости да одговори 
на "изазов нове историје". Само нека немају илузију да желимо у "први 
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ешелон", у први план, поготово ако треба у јуришу "на челу колоне" погинути 
неколико пута. Чаробница Ерихто је бледи мит, а нама је стало до наше душе. 
И пре свега - до нових знања! 

И због тога је наше 9дступање од стандардне норме критичке историјске 
полемике или стручне расправе сасвим у духу нове исшорије. Тај изазов, колико 

год то било противречно, прожет је духом толеранције, али не жели да одступи 
од својих стечених знања. Њој је стран сваки лични или колективни преседан 
који има форму "грађанског рата у историографији", али неумољиво и даље 
трага за својим идентитетом. То је, на концу, и људски порив. Не може човек 
годинама да се затвори само у једну мисао а да се не западне у опасност да у 
њу уђу и навике једног живота. Свесни смо релативности подухвата и релатив
ности сазнања да је историјска истина увек и у свему неухватљива - та је истина, 
како лепо каже Маргарит Јурсенар, као и све друге - ,,човек се вара више или 
мање". Зато и ово "закаснело" преиспитивање. Зато у наслову обе књиге 
,,Изазов" не само као позив него и као ошвореносiи йроблема. 

. Не желимо, овом приликом да говоримо о оним спознајама нове исшорије 
КОЈе су историчари.већ "апсолвирали" у својој интелектуалној радозналости или 
академској и педагошкој делатности. То се, пре свега, односи на књигу "Нова 
историја", коју је у енциклопедијској форми уредио Жак Ле Гоф (Jacques La Goff) 
или чувеној историји села "Монтају" Емануела Ле Роа Ладирија (Emmanuell Le 
Roy Ladurie), која је и код нас преведена, као и "Историјски списи" Фернана 
Бродела (Fernand Broudel) или "О историјској науци" Јиргена Коке (Jiirgen Kocka). 
Треба очекивати и са знатижељом прихватити појављивање нових дела у овој 
серији, мада она мало говоре о новој uciuopuju. Броделова "Материјална 
цивилизација, економија и капитализам од XV-XVШ века. Структуре 
свакидашњице" била би корисна. 

Можда том кругу историографских дела треба додати југословенској и ср
пској историографији мање познато, али зато не и мање драгоцено, дело ита
лијанског историчара Карла Гинзбурга (Carlo Ginsburg) ,.Сир и црви: Козмос јед
ног млинара из 16. стољећа" (Загреб 1989), у коме је покушао да реконструише 
"ментални свет" једног млинара на северу Италије у XVI веку. Ако тим делима 
додамо_ петотомну "Историју приватног живота у Француској", коју су пре једне 
децеИИЈе покренули Жорж Диби (Georges Duby) и Филип Аријес (Philфpe Aries) 
и, исто тако, тротомно и волуминозно дело Фернана Бродела "Идентитет Фран

цуске. Простор и историја", онда можемо да стекнемо и основне претпоставке 
за читање "Изазова нове историје", јер се он у хеуристичком смислу наслања 
или дистанцира од поменутих дела. Дакле, ништа ново и непознато. Било је 
само питање како ново знање применити на конкретну и специфичну југос

ло~енску пр?шлост и на ком нивоу. Одабрали смо онај који домШ1ира у рецеп
ЦИЈама НОВИЈИХ дела - ,,микроисторија", а то су Срби "Златне долине", то су 
,,историјске белине" у југословенској историографији и то је историчар као све
док времена. Ништа више. Без икакве ,,претенциозности" и "набеђене ориги
налности". Понајмање "еклектичности"! 
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Пре него што укажемо на дела и појединачне расправе које су довршиле 

нашу спознају о потреби промовисања нове uci"iiopuje у југословенској ис
ториографији као неойходну нужносiii, а која су објављена до 1991. године -
почетка грађанско-верског рата у Југославији (до када су и други могли да 
кореспондирају са светом) - желимо да учинимо кратак преглед свега онога 
што нас је запљускивало у историјској науци и другим друштвеним наукама, а 
ми смо остајали непомични, недодирљиви у својој теоријско-методолошкој 
окошталости или интелектуалној лености и академској тромости. У светској 
историографији још пре четврт века појавили су се, условно названи, нови йрав

ци који су до нас допирали само захваљујући малом броју знатижељника и 
добронамерних, па и храбрих. Више је било оних који су знали, али су ћутали 

или су држали "монопол на знање". Ситуација се ни данас није променила. 
Духовна леност већ сама по себи ствара одбојност према свему овом што се 
декларише новим. 

Историчари, антрополози, социјални психолози и политички филозофи 
међу првима су указали на динамику друштвених промена, структуре, тоталитет 
друштвеног живота и усложњавање живота обичног човека који је одједном, 

као значајан чинилац друштвеног живота, постао и важан субјект у историјској 
науци. Савремена епоха је својих брзим ритмовима и процесима дугог трајања 
(,,историјски парадокс") просто наметнула нови теоријско-методолошки прис
туп и избор "тема". Већ тада се зачела "нова економска историја" која није 
више била затворена у саму себе (капитал, процес производње, размене добара, 

профит, економске доктрине), него је снажно кореспондирала и са оним што 
је последица на тоатлитет друштвеног живота. Или, на другој страни, како је 
у томе производном процесу "осмишљавао свој живот њен главни субјект -
човек". Да истакнемо само још једну од новина у "новој економској историји" 
- историју управљања (менаюмента) - која је у друштвеном тоталитету битан 
чинилац, јер помоћу развијеног система управљања држава повезује економију, 
политику, војску, културу, саобраћај, комуникације средстава јавног инфор

мисања, итд. Шта је, на пример, било и остало битно за историју управљања? 
Она је била усмерена од почетка на суштину која до данас није померена -
истраживање центара моћи - економске, финансијске, политичке, војне, итд. Из 
тога се касније развило више радова који су се окренули истраживању центара 
моћи - у породици, школи, спорту, култури, јавним гласилима, државним ус
тановама, маргиналним групама (,,затворски ганrови"), неформалним групама 
(,,тинејюерски ганrови"), итд., итд. 

На другој страни рађала се и "нова историја политичке мисли". Ин
спиративна дела Џона Покока (John Pecock), Квентина Скипера (Quentin Skinner) 
и Џона Дана (John Dunn) само су нека која треба историчар да консултује. Ски
нер и Дан су, на пример, наглашавали потребу "правилног читања и историјских 
текстова". За њих је сваки историјски текст уједно био историјски производ, 
продукт настао у сасвим конкретном времену и са сасвим конкретном друш

твеном функционалношћу и позицијом аутора. Требало је само трагати за ст

варним намерама аутора - зашто избор конкретне теме (,,зашто ова а не нека 
друга rreмa у конкретном историјском тренутку"), на који начин је 
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проблематизована, какав је имала друштвени и научни одјек, функцију. Управо 
анализа ауторових намера, са критичким рашчлањивањем садржаја и извора, 

експлицираних на сасвим одређен начин у конкретном времену и друштвеној 
стварности, по тим ауторима, далеко су значајнији за "нову историју политичке 
мисли", када су у питању текстови историчара, од одговора и истицања зашто 
је један историјски текст конкретног аутора попримио управо баш такву форму, 
~мnозицију, досегао висок wrn осредњи ниво књижевног израза и стила. Још 
Је Кенет Ероу (Cenet Arow) 1951. године изричито тврдио да не постоји "ап
солутно неутрална пЬзициј а научника и неутрална процедурална метода кој а 
интегрише одређене индивидуалне вредности у друштвене норме". Ово 

истичемо с посебним наг.ласком, јер демистификује историчарев посао и дело, 
чини га субјектом саме историје. У југословенској историографији до сада 
немамо ни наговештај да се оваквој "новој историји политичке мисли" приђе. 
Ни стање у политиколошкој науци ништа није боље. Једино се видно осећају 
померања у историји социјалних идеја и социологији политике. 

111 

_Међутим, постав~а се сасвим оправдано питање шта је то нова исшорија? 
Ш:а Је карактеристично за њен настанак и развој? Прво, ноба исшорија је реак
ЦИЈа на све традиционалне парадигме у историографији, а првенствено на 

традиционалистичку парадигму политичке историографије. Већива' аутора се 
слаже да је то тежња да се историјска наука усмери у супротан правац од метода 
и експликације коју су нам завештали утемељивачи критике историјске школе 
Леополд Ранке (Leopold Ranke) и француски позитивисти, а до апсурда довели 
државно-партијски историчари бољшевичке провенијенције. Та реакција није 
мо::1а д~ настане без потицаја аналисша., али школа Анала није створила нову 
исшорщу! 

Први радови се јављају још педесетих година, али су дуго остали 
непримећени. Смештени су углавном у сферу ,,историографске екстраваганције" 
и одбацивани од академских прагматичара. Требало је да прође пуних тридесет 
година да се тај отпор према исткључи:вости проучавања политичких односа 
(ил~ од~оса_ базе и надградње) искаже у сасвим конкретним резултатима нове 
исшорще КОЈИ су задовољавали све научне критеријуме и упорношћу појединаца 

доспели до универзитетских катедри. 

~уго, потпуно је у прву Питер Барк (Peter Burk), енглески историчар, 
када Је 1991. године написао да нова исшорија још не може позитивно да се 
дефинише, веh само негативно - ,,nрема ономе чему се супротставља". То ипак 
не значи, по нашем мишљењу, да све оно што се назива нова исшорија а 

супр~тставља се искључивости традиционалне политичке историографије заис

та и Јесте ноба исшорија. У првом реду и због тога шго нова исшорија тражи 
упориште и не одбацује а priori традиционалну политичку историографију. Она 
Је само на други начин "чита". 

Треће, по нама најважније, нова исшорија настоји да у свој видокруг 
истражи~ања и експликације укључи све аспекте људске делатности и у том 
смислу, Један мањи део историчара у Француској и Италији, тежи ка · томе да 
нова исшорија постане, у том смислу, шоiйална исшорија. Неки је чак тако и 
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експлицитно називају, али сматрамо да смо још далеко од практичне 
реализације те замисли не само што историјска наука не може да постане 
универзална и свеобухватна наука читавог прошлог људског искуства, неrо и 

због неразвијености методе и помањкања извора, поготово за раније епохе. 
Питање је да ли се историјска наука и треба наметати као г.лобална наука. 

Четврто, у савременој историографији још равноправно делују многе 
,,школе" и "правци", а традиционални приступ коегзистира са новом исшоријом. 
Тај дух коегзистенције, по нашем мишљењу, требало би одржати и продубити. 
Међутим, присталице нове исшорије у готово свим развијенијим ис
ториографиј ама су бројне и постоји стална тежња да се они и практично, 
конкретним остварењима, потврде. Сасвим је евидентна тежња ка престанку 
,,друштвене и научне маргинализације" од до сада свемоћних традиционалиста, 
који понекада показују и своје ружно, милитантно лице. Ноба исшорија, у тим 
случајевима, требало би да се држи принципа универзалне интелектуалности 

(моралност, етичност, критичност и врхунски домет историјских радова). На 
прећуткивање треба одговарати још већим бројем радова бољег квалитета, а 
на ниподаштавање - задржавањем дигнитета науке и научника. 

IV 

Што се тиче нове исшорије и њеног теоријско-методолошког полазишта, 
истичу се три групе проблема: 1. проблем дефиниције, 2. проблем извора и 3. 
проблем ьбјашњења (експликације). Овом приликом, ми нећемо ићи даље од 
онога што је изнела група аутора у књизи интернационалног карактера "Нове 
перспективе хисторијског стваралаштва", коју су издали универзитети у 
Кембриџу (Cambridge) и Оксфорду (Oxford), а уредио је већ поменути Питер 
Барк. Књига је објављена 1991. године и била је снажан подстицај и аутору 
ових редова да покрене серијал "Изазов нове историје". 

Проблем дефиниције покушавају да реше разни аутори, ако је то уопште 
потребно у овој фази развоја нове исшорије, свођењем на заједничке тенденције 
истраживања што већег број а проживљених искустава човека у сваl(,однебном 
живошу. Конкретно време и простор се подразумевају. Међутим, ту се јавља 
проблем дефинисања свакодневног живота, с обзиром на друштвене структуре 
и динамику промена. Проблеми се отварају и код уклапања процеса дугог 
трајања у човекову свакодневну праксу живљења. Али чини нам се да је коег
зистенција ових неколико чинилаца нужна и да је страх да се они не могу уком
поновати, да су некомпатибилни, неоправдан. Питање је само колико историчар 
има знања (па и ерудиције), стручне инвентивности и имагинације. Ми смо то 
покушали у "Егзодусу Срба Златне долине" да решимо помоћу социјалне непок
ретљивости становништва мушког и женског пола, као и код анализе употребе 
у свакодневном животу индустријских производа. Податак да их је на почетку 
ХХ века било само 6 (шест) делује заиста застрашујуће! Пред Други светски 
рат било их је већ двадесетак! 

Највећи су, ипак, проблем извори. Савремена епоха је и ту издашна и 

само је питање историчареве стручности и инвентивности да их идентификује 
и пронађе. Није довољно да се консултују само званичне и од државе ор
ганизоване установе које чувају историјска сведочанства (архиви, музеји, 
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библиотеке). Ретко ко од савремених историчара ће се упустити у дуге раз
говоре са најстаријим житељима и у дугим разговорима пребирати зрнца 

некадашњег начина живљења (,,усмена историја"). Исто так.о и прикупљати све 
оно што указује усмена традщија 'различитих генерација. Али треба погледати 
и етнолощке збирке, судске документе, приватне заоставштине које су још у 
породичном поседу, претурати на десетине тавана и подрума и пронаћи пред

мете који су у минулим епохама били употребна вредност у домаћинству, 
прегледати безбројну преписку, путописне белешке, личне дневнике, споменаре, 
затим друштвене хронике у новинама, црквене књиге (рођених и умрлих, status 
animarum итд.), гробља, отворити фасцикле у којима се чува документација 
здравствених установа, културних и просветних друштава, удружења грађана, 
"читати на посебан начин" странще новина на којима се рекламирају одре!)ени 

производи, занатлијски или индустријски (од чудотворних водица до 
медицинских крема!), књиге евиденције чланова библиотека, хобистичких 
друштава, трагати за за'IЋорским архивима, ратном преписком итд., итд: 

Па ипак, остаје доста потешкоћа у прикупљању извора за ИСТОРИЈУ мар
гиналних група, историју менталитета, неформалних група и неких друг~х 
човекових свакодневних делатности и искустава (слободно време, ,,историЈа 
читања", значај простора и времена, ликовних представа, слике другога, 

доколице итд.). Југословенске историчаре морала би да забрине посебно ова 
последња група извора, јер ни само друштво није досегло толики степен раз
витка да води о њима рачуна, нити је архивска служба модернизована до тог 
степена да "осети" (а не по закону и службеној дужности) шта је битно за сав
ремена кретања у историјској науци. Да не говоримо о степену политичке и 
сваке друге (не)културе која је готово безнадежно деструктивна у односу на те 
изворе. На крају овог поглавља морамо да истакнемо да је најконтроверзнија 

иновација - употреба квантитативних метода у хеуристичком поступку и 
екпликацији резултата. Наши млађи историчари, упознати с тим проблемом из 
стране литературе превише му формалистички приступају. Уместо установ
љавања у историјској науци клиомешрије, што захтева нова исшорија, они прос
то механички преносе туђа искуства на понекад нерешиве домаће особености. 

Што се тиче трећег проблема - обј ашњеюа ( екслипкације) - нова исшорија 
у судару са броделијанском, позитивистичком и марксистичком традицијом, ос
тавља могућност, за сада, слободе избора. Само у битним стварима, као што 

. је стварање неких синтетичких појмова (закони историјског прогреса, 
законитости историјских процеса, итд.) нова исшорија тежи да буде флексибил
нија и усваја појмове као што су йреовлађујуhе шенденције или за свакоденвни 
живот - haЬitus, односно йреовлађујуhе йонашање. С обзиром на фрамгеятар
ност у експликацији свакодневног живота, озбиљно се поставља питање синтезе 
на "вишим нивоима" од, на пример, микроисторије (човек, породица, место, 
локална заједнща ... ) или историје друштва у целини, те нације и државе у 
класичном смислу. 

Уместо синтетичких закључака у "Егзодусу Срба Златне долине" преов
лађују оне тенденције у историјским процесима, само недовољно обавештеном 
читаоцу фрагментарне и локалног значаја, које као појединачне директно 
стварају или мењају слику општих токова историје било да је реч о српском 
или хрватском друш'IЋу. Читава скала цивилизацијских достигнућа Срба Златне 
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долине у првој половини ХХ века ( од тога да нико није поседовао гвоздени 
плуг, да 50% није видело град, да су била само два регистрована ку:1турна 
удружења и четири .задруге, да нису имали своје новине, пошту, да Је 90% 
живело изван главних саобраћајница, да су куће од печене цигле израњале У 
славонском зеленилу тек пред Други светски рат, д~ ~у били ~олитич~и 
подељени на неколико странака, да је црква живела у СВОЈОЈ вековној летаргији, 

да је ретко ко имао сат и време се мерило по положају сунца или старинским 
зарезима на прагу, да су једине ликовне - ,,визуелне" - представе ~иле фреске 
на зидовима цркава, ,,лијепо малани иконостаси и црквени прозор;11 , итд., итд.), 
као и, на другој страни, концентрациони логор Плетерница ЈОШ у. Првом 
светском рату, еуфоричан дочек српске војске 1918. ~дине, делатност Језуита, 
слика пургера, улога урбаног центра и трговишта коЈа су сва била насељена 
Хрватима, структура чиновништва ( старо аустроугарско и хрватско), пове~аност 
хрватских насеља модерним саобраћајницама са осталим хрватским краЈевима 

и херметичка затвореност Мале Влашке и Златне долине (данашња Запад~а 
Славонија!!), могу да пруже, по нашем мишљењу, више синтетичког садр:ж~Ја 
него било какво традиционално синтентичко уопштавање или експликациЈа. 

Треба да се упитамо зашто су ликовне представе из старинских календара о 

"Сеоби Срба" Паје Јовановића или косовског циклуса остале и. данас У видном 
пољу читавих генерација када су прогнани и више нису на СВОЈИМ огњиштима, 

( . о ")? немају више својих цркава "имаЈу само голи жив т . 
у Загребу је постојала велелепна Српска банка, а између два светска рата, 

мали сличан завод и у Пожеги. Зашто су ликовне представе историјског 

садржаја (,,сеобе") остале, а нико ни тада, а ни данас не зна н_ишта о српс~ 
банкама? Крајолик је остао у памећњу, али сећање на било КОЈУ установу НИЈе. 
После Првог светског рата српски нобилитети пл. Кушевић и витез Милекиh, 
као и трговачке породице Васе Прице, Ђрођа Беговића и адвокатске Сrе~ана 
Магарашевића и Гојка Грујића нестале су нетрагом. Њихови потомци знаЈу за 
Српску банку у Загребу и Пожеги, знају како изгледа град (,,Загреб посебно"), 
али не знају ништа о крајолику! Да ли се синтетички закључак намеће сам по 
себи? 

V 

На крају да кажемо и нешто о најновијим пр~цима раз~оја нове .~шорије 
које је сабрао Питер Барк. Ту се, пре свега, убраЈа "исторИЈа_ одоздо или и~
торија нижих друштвених слојева, као и оних друштвених слоЈева и група КОЈе 
до сада нису имале "своју историју". Зачетник је енглески истори:ар Едва~~. 
Томпсон (Edward Thompson) са својим истоименим чланком (,,Историја одоздо. ) , 
објављеним 1966. године, на основу кога је после две деценије упорног _рад~} 
Барбара Ханове.тiт (Barbara Hanawalt) покушала ~а реконструише живот Једне . 
средњовековне енглеске сељачке породице. То Је прва. књига такве вр~е У 
Енглеској уопште! Тај правац данас одржава Џим Шарп (J1m Charpe), ослањ~Јући 
се и на искуС'IЋо школе "Анала" (Anna1es) и на те преседане у енглескоЈ ис-
ториографији. . 

Ту је такође и "историја жена", која је прошла пут од исторИЈе феминис
тичког покрета као политичког покрета, до савремених истраживања 
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различитих облика друштвених улога жене, тј. проживљеног женског искуства 
на радном месту у фабрикама (,,ХХ век је век масовне употребе женске радне 
снаге, а посебно у ратовима"), у кући, породици, спорту, култури, телевизији, 
реклами, маргиналним групама (криминал и проституција), просвети, здравству 
итд. Виши степен индустријализације и примена нових технологија, еман• 
ципација жене на планетарном нивоу, поставило је IШтање изучавања ,,женске 
културе" или ,,женске цивилиз,~ције". Тај проблем се све више рашчлањује у 

изучавање друштвене улоге полова и разарање мита о улози мушкарца као 

универзалног актера историје. Будући да је_ досадашња светска историја, уз 
часне изузетке углавном представљена као историја одраслих мушкараца, 

представници тога правца у новој исшорији, као Џоана Скот (Joan Scott), 
америчка историчарка, поставља готово нерешиво питањуе: да ли је могуће 
написати "заједничку историју жена" или "женску историју света"? Тај проблем 
се на истакнутом месту разматра и у књизи "Што је историја данас" (1988, пр. 
Џ. Гардинер - Juliet Gardiner). · 

У нашим истраживањима највише пажње је изазвао италијански ис• 
торичар Ђовани Леви (Giovani Levi), који се бави теоријско-методолошким 
утемељењем "микроисторије". Леви је у почетку исказивао скептичност према 

могућности да се заснује "микроисториј а" као правац у историјској науци. По 
сопственом тврђењу, била су то врло субјективна становишта о еклектичности 
тога правца, пошто је реч о иновацији у новој исшорији у раздобљу велике 
кризе историјске науке осамдесетих година ХХ века. Чини нам се да је на 
Ђованија Левија и остале протагонисте нове исшорије пресудно утицао светски 
конгрес историчара у Штутгарту 1985. године, на коме је "тријумфално 
победила" друштвена историја, од оне Веберовског (М. Weber) усмерења до 
,,Анала" и ревидиране марксистичке рецепције, и нова исшорија. По Левију, 
"Микроисторија" је "истраживање расnрострањености и порекла слободне воље 
човека унутар општег оквира људског друштва". 

Та делимично. метафизичка формулација жели да се прикаже као нешто 
друго од антрополошких истраживања, било у социолоmји или етнологији, и 

Леви је највШIIе полемисао управо са антропологом Клифордом Герцом (Cliford 
Geertz). Док антрополози истражују у дубину, дотле "микроисторија" жели да 
види човека у слојевитом друштвеном контексту, поштујући у првом реду ис• 
торијске чињенице. Ту је "миркоисторија" пред вратима друштвене историје, 
што је не чини мање вредном. Напротив! 

Посебна пажња у експликацији поклања се нарацији, субјективним актив~ 
постима као изразу "слободне воље" и понашањима човека као "условљеној 
друштвеној јединки". С обзиром на друштвену размрвљеност човекове праксе 
живљења, плурализам личних и појединачних мишљења и ставова, из којих 
произлази сасвим конкретно понашање да постоји контрадикција измеl}у нор• 
мативних система и појединачне воље и чина, ,,микроисторија" представља 
занимљив и подстицајан правац који непрекидно интригира историчареву радоз
налост. На другој страни, Француз Жак Равел (Jacques Ravel) дефинише "МИК· 
роисторију" само као покушај да се истражи део друштвеног бића човека, али 
не као објекта већ као "мноштва меl}усобних веза које постоје између трајно 
прилагоl}авајућих социјалних конфигурација". Ми смо из ове академске сфере 
изашли у "Егзодусу Срба Златне долине" са ликом сељака Љубомира 
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Сrојаковића који је покушао да уђе у свет велике политике преко р~ик.алних 
идеја "Борбаша" Светислава Хођере, као и детаљном реконструкциЈОМ Једног 
дана у језуитском колегију, који је образовао не само религиозне већ и социјалне 
аутомате без властите воље и мишљења (за осам година школовања_ 17.500 
верских ритуалних, једнобразних радњи са гвозденом дисцпилином!). И Један и 
цруги реконструисани чин јединке у засебним нормативним системи~а и 
друштвима, кореспондирају са општим друштвеним процесима дугога траЈања. 

И један и други случај су реконструисани на основу примарних и аутентичних 
извора, као и избора репрезентивног узорка који карактерише једну и другу 
појаву у општем друштвеном контексту. 

О "историји читања" требало би више да се позабаве они који се у оквиру 
н.ове uciuopuje определе за историју културе, историју научне и интелект~е 
елите, а посебно политичке и војне. Есеј Роберта Дарнтона (Robert Darnton) Је 
у том погледу веома инспиритиван и ретко јасан. Дарнтон поставља проблем 
истраживања еволуције навике читања, посебно од доба просветитељства. 
Кључни одговор у "историји читања", по Дарнтону, требало би тражити у кон
ципирању технике и методе истраживања која ће нам дати одговор на питање 

како је и шта човек читао у једној епоси, не само ради стицања знања, забаве 
или због пуке радозналости, те стицања слике о "општој култури", већ как.о 
бисмо схватили и сазнали на који начин је човек осмишљавао свој живот. Врло 
блиско том гледишту је и настојање Ивана Тhскела (lvan Gaskell) да осмисли 
"историју слика", односно ,,историју изворног визуелног материјала". Тим пре 
што се човеков живот све више темељи на визуелном доживљавању свакоднев
нице, од усвајања одређених знања до усмерености сасвим одређеног понашања. 

Што се тиче иновација у "новој историји политичке мисли", најдаље је 
отишао Ричард Так (Richard Тuck), који је заговорник конституисања "историје 
политичког мишљења" које производи сасвим конкретно друnrrвено понашање. 

Так види управо у томе шансу н.ове исшорије: да у погледу синтетичких 

закључака премости појединачно и опште из кога би се тада добило потпуно 
знање о слојевитости, али и доминирајућим нормама, о статичности и 

динамичности људске политичке делатности. У "Егзодусу Срба Златне долине" 
ми смо то покушали са утврђивањем извора и преносиоца политичких идеја у 
неписменом сељачком мору • народни и црквени календари, свештеник, учитељ 
и у новијем раздобљу "гимназијалци и студенти из великих градова", као и 
поједини професионални политичари, којима се није веровало али се, с обзиром 
на моћ државе која је иза њих стајала, ,,маса увек вукла за њима, подједнако 
у кафани и на изборима". И шта су Срби Златне долине усвојили као искуство 
и политичко мишљење: висок степен лојалности цару пре и на почетку Првог 
светског рата, непослушност и превратну анархију на крају, знали су за хариз
матске вође и радикалне идеје. Држава, без обзира која, поштовала се све док 
је показивала силу и ауторитет. Харизматске вође у далеком Београду или 
Загребу, инерција и непостојање аутентичних политичких и националних воl}а 
којима се веровало, немање било ког конзистентног политичког и националног 

циља . 
. Нова исшорија је поново подстакла расправу о догаl)ајној историји (опет 

је центар око Анала-') и с тим у вези обнову нарације у историографским 
објашњењима (екпликацији). Као да се историја историографије понавља с 
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променљивим варијацијама! Нарација догаl)аја била је предмет критике још у 
време Волтера (најжешће управо од Волтера!), а побуне и помирења су од тада 
стална појава. Лоренс Стоун (Lawrence Stone) је у свом чланку "Оживљавање 
наративности" покренуо расправу која је поделила француске и енглеске ис
торичаре. Први се враћају узорима добре нарације о догађајима, а други траже 
узоре у историјском роману ради што убедљивијег уживљавања у епоху. Једни 
захтевају виши степен наративности у експликацији друштвених и посебно 
економских процеса, док се други заузимају за наративносr као најбољу форму 
преношења мишљења обичних људи. Присталице наративносrи иду чак дотле 
да сматрају да је задатак историчара да исприча занимљиву и веродосrојну 
причу, указујући да су сrруктуралисти учинили историчарев језик и историјски 
процес статичним, а анализу ахисторичном. Њихов узор је романописац Ричард 
Прајс (Richard Price)! 

Само три године раније, 1988. године, објављена је књига есеја у избору 
Џулијен Гардинер, са насловом који смо споменули: ,,Што је историја данас?" 
Разлика између изложеног и онога што је одабрала Гардинер је веома упечат
љива и одсликава управо данашње стање у светској историографији. Гардинер 
је означила да је предмет "исrорије данас": војна исrорија, политичка исrорија, 
економска исrорија, друштвена историја, историја религија, историја наука, ис
торија жена, историја уметности, интелектуална историја, историја народне кул
туре, дипломатска историја, европска историја и историја трећег света. Гар

динер је, без обзира на то што је окупирала 70 историчара, остала у сrрого 
академским оквирима, иако су у њој заступљени већ поменути Квентин Скинер, 
Юон Покок и Питер Барк, као и један Еј.Юи.Пи. Тејлор (А.Ј.Р. Taylor). 

Рецепција савремених кретања у историјској науци је различита у 
појединим развијеним земљама и оно што се збива у оквиру струке којом се 
бавимо одсликава изузетно богат плурализам иновација и истраживачких подух
вата. На овако ограниченом rmocтopy немогуће је направити свеобухватан 
преглед. Надамо се да ће књига др Мирјане Грос (Мirjana Gross) ,,Сувремена 
хисшориографија" која је најављена да ће бити објављена 1995. године у 
Загребу, одговорити на многобројна питања и недоумице. Међутим, позабавимо 
се неким проблемима које смо и сами покренули а добили су своју верификацију 
последњих пет година. ,,Исшорија йривашноz живоша" у 5 (пет) томова Филипа 
Аријеса и Жоржа Дибија, која је изашла у раздобљу од 1985. до 1990. године, 
већ је преведена на многе стране језике и резултирала је многим конкретним 
истраживањима и применом. Вероватно је најзанимљивији "експеримент" Ин
сrитута за друштвену и привредну историју Универзитета у Бечу који је до сада 

прикупио око 800 аутобиографија "обичних људи", углавном старије доби, за 
проучавање "породичног живота", ,,интимног или приватног живота", ,,слике 
других", ,,слике о себи" итд. у ХХ веку. Истраживачи овог института полазе од 
претпоставке нове исшорије да се у "историји сваког живота крије светска ис
торија". У том смислу француска едиција је подстакла Аустријско друштво за 
унапређивање научног истраживања да убрзано ради на пројекту "Балканска 
породица". Исrраживачи који се баве тим проблемом подједнако су мотивисани 
истраживањем приватног живота Норберта Елијаса (Norbert Elias) из осам
десетих и Петера Дуера (Hans Peter Duerr) из деведесетих година, као и актуел-
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ношћу текућег рата на овим просrорима. Најдаље је у том пројекту својим радо
вима одмакао Карл Касер (Кarl Кaser). 

Немачки историчари на свом конгресу у Хановеру 1992. године, међутим, 
већ су посrавили питање: ,,Шта долази после исто~ије свакодневице?" (проф. 
др Винфрид Шулц - Winfried Schulze ). На конгресу Је нама позвати историчар 
из те државе Јирген Кока наступио као жестоки критичар свако~невне и мик

роисторије и поред.убедљивог излагања Ханса Мелика (Hans Medick). Један део 
немачких исrоричара, насrављајући у најбољој традицији француске школе нове 
исшорије конкре'!Ћа истраживања, показао је да проучавања нису узалудна. То 
се видело и на етнолошко-историјском семинару Вилхелмовог универзи_тета У 
Минстеру, у марту 1994. године, када се расправљало о ,,Храни и култури Једења 
у ханзеатском просrору касног средњег и ~аног новог века" и упоредног сем~
нара у Инсrитуту за компаративну историЈу градова, истог универзитета, КОЈ,~ 

је био посвећен "Историји здравствене и социЈалне заштите пре 1800. године , 
у традицији те немачке нове исшорије појавила се исте, 1994. године, књига 
Зденке Јавековиh~Ремер (Romer) ,,Род и град. Дубровачка об~љ од XII до _xv 
стољећа" (Дубровник 1994., а у издању Друштва за ИСТОРИЈУ и социологиЈу У 
Бечу "Традиционални животни светови на Балкану", у којо~ су врло_ запажени 
радови Михаела Митерауера (Michael Mitterauer) о патриЈархалноЈ култури, 
функцијама и облицима породице на Балкану, зат~ Карла Касера о пореклу, 
сродству и јавности те Хенис Грендиц (Нannes Grandits) и Џоел М: Халперн (~o~l 
м. Halpern): ,.Традиционални обрасци вредности и рат у бившоЈ Југославији ,; 
Исте године, Међународни инсrитут за економску историју "Ф~анческо Датин~ 
('Francesco Datini') у италијанском граду Прато организовао Је недељу студиЈа 
слободног времена у економском и друштвеном контексту (април 1994.). Том 
приликом тема је била "Слободно време од ХШ - ХVШ века". Учесrвовала су 
многа позната имена европске и америчке историографије, а уводно излагање 
"Инвенције доколице у раној модерној Европи" поднео је нама познати Питер 
Барк. 

На крају треба напоменути да је крајем 1993. године у Загребу основано 
Повијесно друштво 011UМ (осIШвачи: др Маријан Матицка, др ~кша Ст~чић, 
др Искра Ивељић, др Мирјана Грос и Невен Будак). ~руштв~ Је ~ећ_ обЈавило 
два броја часоrшса великог формата "аГЈUМ. Часоиис за иовщесш свако_д
невице". Необично је инспиративан чланак др Мирјане Грос ,,Ми~охисrорија: 
допуна или супротност макрохисторији" (О'ПUМ, 1-2, 1994). ИсrоријСКD ~руштво 
у Цељу исте 1994. године покренуло је сличан часопис са називом "Зzl?довина 
за все". у првом броју ч~сописа, чији садржај вреди прегледно изнети, обЈављеви 
су радови као што је анализа приручника за образовање плем~а из ХVП века 
у Цељу, о генези типичног словеначког стерео:ипа о "непријатељству пре~а 

сrранцима" (исrоријски редослед: Немци, Италијани, Мађари, Цигани,. Јевреји, 
Хрвати и "Босанци"), о јавној хигијени у Љубљани (водовод у Љубљани Је уведен 
тек 1890!), о ,,историји књижевности" као примарн~м чини~цу н~ционалне и~
теграције, итд. У контексту тих кретања у европској историји ПИЈе чудо ~о Је 

појава "Годишњака за друшшвену исшорију" у Београду 1994. године, КDЈИ има 
далеко ширу научну основу, изазвао тако живо интересовање у иностранству. 



Ђор!)е Вукадиновиh 

Историја и просветитељство 
(Јирген КоЩ), О исшоријској науци, превео Бранимир ЖивојивовиЬ, избор и 

поговор Андреј Митровић, Српска књижевна задруrа, Београд 1994) 

Васкрсавање замрлог историјског чула, праћено огромним интер
есовањем за прошлост, традицију и (како породичне тако и етничке) корене -
што је иначе планетарни феномен, инаугурисан са почетком осамдесетих -
дочекано је на овим просторима с великим ентузијазмом, али, нажалост без 

одговарајуће теоријске (само)рефлексије. У таквој атмосфери ренесанса ис
торијског мишљења може лако, од оправдане критике једног безвременог света, 
заробљеног у вечној садашњици, да склизне у подједнако не-историјско и 
штетно митолоrизовање "старих добрих времена". Премда се те тенденције јав
љају пре свега на рубовима озбиљне историјске науке, неговање методске самос
вести најсигурнија је брана пред најездом помодног историографског кича. 

Управо на отклањање поменуте опасности, која негативним утицајем 
далеко надраста цеховске оквире, већ годинама су усмерени уреднички и 
ауторски напори професора Андреја Митровића, чијем континуираном интер
есовању за принцшшјеляу рас~траву са Клио, ћудљивом историјском музом, 
имамо да захв~имо што су, попуњавајући евидентну празюmу, и у нашој јав
ности представљени најзначајнији теоријско-историјски радови Arнem Хелер 
(Agnes Heller), Фернана Бродела (Femand Broudel) и, однедавно, Јиргена Коке 
(Jiirgen Kocka) - једног од најистакнутијих и најплоднијих савремених немачких 
(социјалних) историчара. Доста простора заузело би већ само набрајање основ
них тема Кокиних истраживања, али њихов смисао и мотив може се, у 
најкраћем, схватати као афирмација просветитељског духовног наслеђа, пос
редством изградње историјске социјалне науке и крити.ке неоистористичких 
реакција. Историја за њега није (и не сме бити) само резервоар колективног 
памћења и творац националног и културног индентитета, како је желе видети 
многи савремени пропагатори, него, пре свега, снажан медиј, у исто време 
средство и документ, творац и творевина друштвеног просвећивања и прогреса. 
Да би се то остварило, историчар не мора да напушта оквире струке и ин
струментализује је зарад практично политичких циљева. Напротив. Слобода 
истраживања, захтевање доказа за изнете тврдње, критика ауторитета и право 

иа ,јавну употребу ума" подједнако су темељ научне делатности, као и основа 
друштвених односа за које Кока залаже: Представљајући извор и ризницу 
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итичке свести, историја (донекле, и свака ,,права" наука) доприноси_ развоју 
:бералног (социјал)демократског друштва, као што, с друге стране, Је~ино У 
ње или ба у његовим повојима, може да се роди, опстане и напредУЈе, . 

му,Очиrnе,iно је, међутим, да тако одговорне, макар и И:8директне, социЈал-
ске задатке не може преузети свака историјска наука, већ само но-еманципатор · широко се 

она која се отресла истори(ци)стичких пре~асуда рем~ теорији и 
отва а п е искуством и методама социологије, економИЈе и других системских 

р р д Комб«uviуhи увиде методе и идеале Вебера (М. WeЬer) и 
друштвених наука. ·~•Ј, ' hи вис 
м (К Marx) уз супротстављање историзму и клоне се од позити ~ 
ти~:Г\скушења: ,,социјална историјска наука" за коју Кока пледира (скупа са 
Велером (Wehler, Ризеном, Момзеном, Конц~ом, па _и француским "ан:;::с~ 
тима") неће само да приповеда него и да обЈашњава, жели ~а разуме, ,, 
трага ;а узроцима; не одбацује "догађајну" истори~у, ,.историју св~к.одневи~к 
и искуства обичног малог човека, али ни не остаЈе на љима, знаЈућИ да т 
п о авање надиндивидуалних структура и ,,голим'' истор~арс~ оком ~евид
iи::х п оцеса дугог трајања, може пружити потпуниЈе и обЈективниЈе и~
торијско рсазнаље. На том друштвено и _научно одrово~иом просветитељско: 
пројекту Кока истрајава већ три децениЈе и готово да Је не_могуhе процените 
значај тога ангажмана, нарочито у немачком контексту, где Је историзам вшn 
од једног века суверено владао академском сценом, а антипросветитељ~ки ст~ 
(подједнако у филозофији, политици и уметности) посrао малтене о елеЖ)е 
националног менталитета. . 

Овде сада мorno би се рећи, сличан ангажман Је исто толико драгоцен, 
редак - и можда још тежи. 




