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Айсйiракшум: Аушор анализира сшавове Валшера Рашенауа (Walther
Rathenau), йознайiоi немачкоi йолишичара, йредузешника и
филозофа о Балкану. Рашенау је йош~щао из елитне јеврејске
грађанске йородице засiиуйао је сiиав о неойходносши "асимилације"
Јевреја. У ucr«u мах он је био йод уши~fајем аншисемишских
сiиереошийа њеiове околине. Исши уi«ицај осiиавио је шра'га и на
њеzово схваiиање Балкана на које је йреносио део шрадиционалних
аншисловенских, аншибалканских схваiиања. У овакав йоzлед на
Балкан, смашра аушор, били су у'грађени и ос~иали "анши-изми",
као "анши-ци'ганизам", .,аншисламизам", ,,аншишурцизам".
Ойажајуhи расизам своје средине он сам је неiашивне ciuepeoi«uйe

йреносио на своју слику Балкана, йокуишвајуhи да се ослободи
йришиска дискримина~fије.

Was dachte Walther Rathenau tiber den Balkan? Lassen sich dabei spezifische Кri
terien eines sozialpsycho\ogisch bestimmten Bildes ausmachen? Unterscheiden sich derartige Vorstellungen moglicherweise von gangigen Traditionen deutschsprachiger ~alkanbilder, aufgrund der spezifischen sozialen Situation eines jiidisches GroBЫirgers 1m spaten
Kaiserreich und der friihen Weimarer RepuЫik?
Zur Beantwortung dieses \eitenden Fragekomplexes ist zunachst eine knappe Кlarung
der sozialen Lage Walther Rathenaus, als Mitglied des jiidischen GroBbiirgertums notig.
Zudem ist der bislang weitgehend unerforschte Bereich der Tradition deutschsprachiger
AuBerungen iiber den Balk:anraum kurz zu proЫematisieren. Erst vor diesem Нintergrund
wird es mбglich sein, der eigentlichen Fragestellung nachzugehen.
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1. Gro6blirgerliche Juden in Deutscbland um 1900: zwischen
Antisemitismus, SelЬstЬehauptung und Assimilation
Die Arbeiten Michael А. Meyers, Shulamit Volkovs, Trude Maurers, Hans Dieter
Helliges, Jack Wertheimers, Steven Е. Ascnheims 1 und einer Iangen Reihe anderer Historiker lieferten wichtige Erkenntnisse zur Sozialgeschichte von Juden. Hiernach hatte sich
in Deutschland vor allem in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts unter den jtidischen
Bewohnern ein Biirgertum herausgeЬildet. Dessen sozial erfolgreichste Vertreter, vornehmlich Unternehmer in der Leichtindustrie (Chemie, Elektrizitat) und irn Handel (WarenЫi.u
ser), Bankiers und einige Intellektuelle bildeten eine sehr kleine Gruppierung. Ihre gesellschaftliche Position war fragil. Тrotz des Aufstieges in die politischen, wirtschaftlichen
und wissenschaftlich-kiinstlerischen "Eliten" des Kaiseпeiches, der individuellen formalrechtlichen Gleichstellung in der Reichsverfassung von 1871, fehlte etwas. Dieses "Etwas"
la13t sich als die "Paritat im Alltag" qualifizieren.
Der "cultural code"2 eines mehr und mehr rasseideologisch motivierten Antisemitismus war Grundlage zunehmend judenfeindlicher Stimmung ап den deutschen Universitaten vor der Jahrhundertwende, der nahezu vollstandigen Unrnбglichkeit ftir Juden, in den
mit Sozialprestige versehenen Rang eines Offiziers zu gelangen oder der Griindung antijiidischer Parteien und Vereine um nur einige Beispiele aufzuziihlen3• Diskriminierungen
Ыieben nicht ohne Folgen fiir die Opfer. Eine Vielzahl von groBbiirgerlichen Juden versuchte im Lebensentwurf der Assimilation, der antijiidischen Repression zu entgehen und
die eпungene soziale Position zu wahren. Zionistische Vorstellungen oder tiberhaupt nur
Sozialphanome, die auf die jiidische Glaubens- und Kulturtradition verwiesen, waren dabei
Aus Raumgriinden nur eine Auswah!: Meyer, Michael А.: Von Moses Mendelssohn ZLt Leopold z,mz. Jiidische
ldentitiit in Deutschland 1749-1824... , (Miinchen 1994); Volkov, Shulamit: Jiidisclres Lebe11 und Antisemitismr,s
im 19. und 20. Jalirhunde/'f. Zehn Essays, Miinchen 1990; Dies.: Die Dynamikder Di,џimilation: deutscl,e Juden
und die ostjiidiscћen Eimvandereг, in: Blasius, Dirk u.a. (Hrsg.): Zerbrochene Gesclricћte. Leben imd SelЬ.frver
stii11dnis der luden in Deutsclrland, (Frankfurt а. М. 1991) (= Fischer Taschenbuch; Bd. 10524), S. 64-78; Dies.:
Die Juden in Deut.,chland 1780-1918, Miinchen 1994 (=Enzyklopi:idie Deut.,clrer Gescblchte; Bd. 16); Maurer,
Trude: Ostjirden inDeutschlaпd 1918-1933, Hamburg 1986; Hellige, Hans Dieter: Generationskonflikt, Se!ЬsthaB
und die Entstehung antikapitalistischer Positionen im Judentum. Der EinfluJJ des Antisemitisrnus auf das Sozialverhalten jiidischer Kaufrnanns- und Untemehrnersбhne im Deutschen Kaisem:ich und in der К. und К. Monarchie, in: Geschicћte ипd Gesellschaft 5 ( 1979), S. 476-518; Ders.: Jiidische Unternehmer zwischen wirtschaftsliЬernlem Laissez-faire, sozialliberalern Emanzipationsdenken tшd industriekonservativer Sammlungsbewegung,
ш: Mosse, Werner Е. u.a. (Hrsg,): Лidische Untemehmer in Deutschland im 19. und 20. Jahrh,шdert, Stuttgart
1992 (= Zeitschгift.fiir U11ternehmensgescilichte; Beiheft; 64), S. 332-355; Wertheimer, Jack L.: German Policv
and Jewish Politics: the Absorption of East European jews in Gennany (1868-1914), Co!umbla University. Ph.
D .. 1978; Ders.: ,.The Unwanted Element" - East European Jews in Imperial Gerrnany, in: УВLВ/ XXVJ (1981),
S. 23-46; Ders.: Unwelcome St,·angers. East European Jews in lmperial Germany, New York, Oxford 1987;
Aschheirn, Steven Е.: Eastern Jews, German Jews and Germanys Ostpolitik in the First World War, in: УВLВ/
XXVIII (1983), S. 351-365, Vergl. auch: Cecil, Lamar: Jew and Junker in lmperial Berlin, in: УВLВ/ХХ (1975),
S. 47-58.
2 Vergl.: Volkov/Leben; daneben: Mosse, George L.: Die vdlki.,c/1e Rei•olution. ЙЬеr die geistigen Wiirzeln des
Nationalsozialismus, Frnnkfurt а.М. 1991; Ders.: Jiidische lntel/eklllel/e in DeLttschland. Zwischen Religion und
Nationalismu,c.Frankfurt а.М. u.a. 1992; Gilman, Sander L.: Rasse, Sexualitiit und Seuche. Ste,-eotype aus der
lnnemvelt de,· westlichen Kultur ...(Reinbek 1992) (r е k+i; Bd. 527).
З

Нierzu: Kampe, Norbert: Akademisierung der Juden und Beginn eines studentischen Antisemitismus, in: DreBen,
Wolfgang (Нrsg.): Jiidisches Leben, (Berlin 1985) (= Ви/. Topographien; Nr. 4), S. 10-23; Ders.: Jews and

Antisemites atUniversities in Imperia! Germany (П)- The Friedrich-Wilhelms-Universitat ofBer!in: aCaseStudy
on the Students ,,Jewish Question", in: УВLВЈ XXXII (1987). S. 43-101; Boeh!ich, Walter (Hrsg.): Der Berliner
Antisemitismusstreit, (Berlin 1988) (= insel Taschenbuch; Nr. 2098); Angress, WernerT.: Prussian Army and the
Jewish Reserve Officier Controversy before Wor!d War !, in: УВLВ/ XVII ( 1972), S. 19-42; Jochm:шn, Werner;
Gesellschaftskrise und Juden,feindschaft in Deutschland 1870-1945, (Hamburg 1988).
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wcitestgehend verpёnt. Нierbei ging die Se!Ьstverleugnung eigener kultureller und religiё
ser Wurzeln sehr weit. Viele Juden lieBen sich taufen. Eine Reihe von ihnen verinnerlichte
die Vorurteile ihrer Umwelt, identifizierte sich unter dem tradierten alltaglichen Druck nicht
gerade freiwillig mit den Judenhassem. Мап hat ftir dieses sozialpsychologische Phanomen
den Ausdruck ,jtidischer Se!ЬsthaB" gefunden~.
Es ist in der Forschung Ьislang kaum proЫematisiert worden, daB dieser ,jiidische
SelЬsthaВ" sich nicht nur der Feindbildtopoi der Judenfeindschaft bediente5• Vor allem
antislawische Stereotype wurden in AuВerungen des ,jiidischen Se!Ьsthasses" haufig verwendet. Ziel der jeweiligen Autoren war es dabei, den eigenen "assimilierten Lebensentwurf' gegentiber dem vermeintlichen Negativbild des Ashkenazim abzugrenzen. Alle
als pejorativ ,jiidisch" betrachteten Eigenschaften und Merkmale wurden auf die osteuropaischen Juden abgespalten. Die eigene Existenz konnte so unhinterfragt als "nichtjiidisches
positives GegenЬild" mit dem eigenen Ideal der Assimilation verbunden werden6 • Bisweilen
ermёglichten Erёrterungen im slawischen Sujet die versteckte Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Assimilation und kultureller Se1ЬstЬehauptung7 • Das "nichtjtidische Themenfeld" ermёglichte den freieren Diskurs ohne Angst vor antijtidischen Reaktionen.

11. Zum Begriff eines

"ЛntiЬalkanismus"

Schon im vorhergehenden fielen die Stichworte Antisemitismus und Antislawismus.
Die Тradition des Judenhasses seit Spatantike und Mittelalter ist auch ftir den deutschen
Sprachraum in einer Vielzah1 von Werken dargelegt worden8• Unbekannter sind hingegen
Arbeiten zur Kontinuitat deutscher SlawenЬilder; Freund- oder oftmals Feindvorstellungen
von Russen, Polen und anderen Ethnien9. Gleiches Hi.J3t sich mit noch mehr Nachdruck
4 Lessing, Theodor: Der jiidische SelЬsthaJJ. Mit einem Essay von Boris Groys. (Miinchen 1984); Hellige/Generationskonflikt; Loewenberg, Peter: Antisemitismus und jiidischer SelЬsthaJJ. Eine sich wechselseitig verstiirkende
sozialpsychologische DoppelЬeziehung, in: Geschicl,te иlld Gesellscl,aft 5 ( 1979), S. 455-475; Fischer, Jens-Malte: ldentifikation rnit dern Agressor? Zur ProЫematik des jiidischen Se1Ьsthasses um 1900, in: Мепога 3 ( 1992),
S. 23-48; Gilлщn, Sander L.: Jiidiscћer Se1Ь,,t/1afl. Antisemitismш ш1d die verboгgene Spгache dег Jude11 ...,
Frankfurt а.М. ( 1993).
5 Vergl. m:u-ginal: Aschheim, S. 354, 364; WertheimerfElement, S. 23, 26f" Vergl. die methodischen Forderungen
bei: Wippermann, Wolfgang: Pmhleme und Aцfgaben der Bezieh,mgsgeцhichte v,,·ischen Deittschen, Ро/е11 und
Juden, in: Deut,,cfle - Ро/еп - Jiiden. lhгe Beziehzmgen von den A11fiingen ЬiI iщ 20. Jahrhunde11. Beitгiige Zll
eine1· Тagimg. Herausgegebe11 von Steffi Jersch-Wenzel, Berlin 1987 (= Einzelveroffentlichungen der Нistorischen
Kommission zu Berlin; Bd. 58), S. 1-47; vergl. auch: Gerson, Dш1iel: De,· Jude als Bol,,chev,1ist. Die Wiedeгbe/e
bimgeinesStereotyps, in: Benz, Wolfgang (Нrsg.):Anti,шnitismus inDe11tschla11d. Zш·Aktualiti:itei11es Vorurteils,
(Miinchen 1995) (= dtv WR; Bd. 4648), S. 157-180.
6 Vergl. etwa: Gilman/Se!ЬsthaJJ, S. 190ff.. DaB hierЬei auch Momente sozialer Besitzstandssicherung gegeniiber
den armen, :шfstiegswilligen Jmmigranten aus Osteuropa eine Rol!e spie!te, veпnerkt: Vo!kov/Dynamik.
7 Vergl. hierzu im folgenden die Beispiele bei Rathenau.
8 Aus Raumgriiшlen hier nur der Verweis auf die bereits genannten Arbeiten von Volkov, Mosse und Gi!шan.
Poliakov, Leon: Gescћichte des Antisemitismus, acht Bande, (Worrns (Bd. 1-б)Frankfurt a.M.(Bd. 7-8) 19791988).
9

ln Auswahl hier nur ArЬeiten, die beziehungsgeschichtliche Ansatze mit sozialpsychologischen Fragestellungen
verbinden: Wippermann/ProЫeme; Ke!ler, Mechthild u.a. (Hrsg.): Russen und RuJJland aus deur.,che,· Sicht, Bde
1-3, Mtinchen (1985-1991) (= West-ostliche Spiegelungen; R. А, Bde 1-3); Groh, Dieter: Rujl/a11d im Blick
Еигораs. 300 Јаhге liistorisclre Perspekti,·e, (Frankfurt а.М. 1988) (= suhrkamp Ta,;chenbuch; Bd. 1527); Jahn,
Peter: Ruпopbllie u11d Ko11servatii·ismи.f. Die riщophile Literatur in der deutscћen Of[entlichkeit 1831-1852,
(Stuttgart 1980) (= GescЫcћte u11d Theorie de,· Politik; Bd. 2, Untem:ihe А Geschichte); Ders.: ,.Zarendreck,
Barb:u-endreck- Peitscht sie \Veg!". Die russische Besetzung OstpreuBens 1914 in der deutschen Offentlichkeit,
in: Вегliпег Geschicћtswerkstatt (Hrsg.); Augџst 1914. Ein Volk zieht in den Кrieg, (Berlin 1989) (= Berli11er
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von der geschichtswissenschaftlichen Bearbeitung alter FeindЬilder gegeni.iber Cinti und
Roma sagen 10• WeshalЬ diese Aufzahlung, wo es doch um den Begгiff "Antibalkanismus"
geht?
Die Traditionslinien von phanomenologisch-thematisch gleichen BalkanЬildem in unterschiedlichen historischen Kontexten im deutschsprachigen Raum 11 setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Fri.ihneuzeitliche Ti.irkenfeindschaftl 2 , Antislawismus,
Vokabular der Juden-, Cinti- und Romafeindschaft sind vor allem die Versatzsti.icke, aus
denen sich ein in dieser KomЬination еЬеп genuines neues Feld Уоп Feindstereotypen, der
AntiЬalkanismus 13 , herausbildet. Die Geschichte des deutschsprachigen BalkanЬildes muB
noch geschrieben werden 14 • Wann beginnt jedoch diese Geschichte? Mit der sogenannten
Geschichtswerkstatt; Nr. 7), S. 147-155; Ders.: ,,Љm·enfi1nht" und AnrЉolschewismus: Zш Entstehimg und
Wirkung von FeindЬildem, in: Ders.; Riirup, Reinhard (Hrsg.): ЕгоЬет und Vemichten. der Kгieg gegen die
Sowjetimion 1941-1945. Essays, (Berlin 1991), S. 47-64; Ders.: Schattenstadt. Der deu1.1c'1e Blick auf St.
Petersburg - Petrogгad - Leningrad, in Leetz, Antje u.a. (Нrsg.); 8/ockade Lenigrad Ј 941-1944. Dokumente und
Essays von Russen und Deutschen... , (Reinbek 1992), S. 200-210; Matthes, Eckhard: Das veriindeгte RujJland.
Studien zит R1,j]landverstw1dnis im 18. Jah1·hundert v,·isclien 1725 1md 1762, Frankfurt а.М. u.a. 1981 (=
Europti.ische Hochschulschriften. Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften; Bd. 135); Zitzewitz, H;isso
Yon: Das deltlscl1e Polenblld in der deut.fchen Geschichte. Entstehimgen - Ei,ifliisse -Aiш~iгkunge11, 2. durchges.
Aufl., Koln u.a. 1993; Volkmann, Hans-Erich: Das RuВlandЬild im Dritten Reich, Koln uд. 1994.
10 Hier nur: mit Quellen und Literaturhinweisen: Wippeпrumn, Wolfgang: Gescliichte de,· Sinti und Roma in
Deutschla11d. Dш-.stellung und Dokume11te, Berlin 1993; Ders. u.a.: ТЈ,е Racial State. Germany 1933-1945,
Cambridge u.a. (1991), S. I IЗff., 331ff.; Hohmann, Joachim S.: Gescflicl1te de,- Zigeime111e,folg1mg in Deutschland, Frankfurt а.М. u.a. (1981); mit weiteren Nachweisen: Milton, SyЬil: Vorstufe zur Vemichtung. Die
Zigeunerlager 1933, in: ZJG43 (1995), Н. 3, S. 115- 130; Schwab, Gert u.a.: Zigeuneг. Portrait ei11er Randgп1ppe,
(Frankfurt а.М. 1979) (= bucheпeport; Bd. 5).
11 Hie~nter wird man historisch jeweils weiter diffe~~nzierend Yor allem das Heilige Romische Reich deutscher
Natюn, das Deutsche Reich, Osteпeich-Ungam, Osteпeich und die jeweiligen Nachfolgestaaten der zuletzt
genannten drei fassen miissen.
12 Simon, Marie: Das Woгt "M"selman" in der Sргасће der deutschen Konze11tгation.flageг, in: Schoeps, Julius Н.
(Hrsg.): Аш z:weier Zeugen Mund. Festscl11"iflfiif· Pni11a Nave-Levinsm, u11d Natha11 Peter Levinso11, Gerlingen
1992, S. 202-211: Schulze, Winfried: Reich und Tiirkenge.fah,· im .fpiite11 16. Jahrhunde,-t. Studien zi1 den
p0Utisclie11 und gesellschaftlic!Jen Auswirkungen einer iiujJe,-en Bedгohung, Miinchen (1978); Weber, Ingrid S.:
Medaillen auf die Tй1·kenkriege ( 1683-1699) aus der Staatliclien Mйnиammlung in Miinchen, Diplomaten r.md
Wesire. Krieg und Frieden im Spiegel tйrkisclien Kun.rtliand11,•eгks. Herausgegeben von Peter W. Schienerl unter
Mitarbeit Yon ChristianeStelzig, Miinchen (1988), S. 59-70; Theunissen,Hans: ВаrЬагеп е11 Ongeiovige11: Тигсiса
in de Niedalanden 1500-1800, in: Topkapi & Тигkотапiе. Tuгk.f-Nederlandse Ontmoltigen sinds 1600. Опdи
Redactie van Hans Theunissen ... , Amsterdam 1989, S. 37-53; Moeller, Bemd: Deutschland iт Zeitalte,· de,Refшmation, 2. durchges. u. erg. Aufl., Gottingen (1981) (= Deutsche Geschichte 4/ VR; Bd. 1432), S. 137ff..
Fraglich ЫеiЬt, оЬ die Tiirkenfeinschaft und OrientЬilder gedanklich ebenЉ.lls getrennt werden sollten: Kamaluldin, Ischrak: Karl Mays ehrenwerte Enkel. Der Orient in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, in: FU:N
(1994), Nr. 10, S. 31.
13 Der Zusatz "An(\:" weist auf den m.E. durchg:i.ngig negatiYen Charakter der unter dem Stichwort "Balkanbild"
subsumierbaren AuBerungen. VergJ. zur systemimmanenten Unlogik des nationalsozialistischen Rassismus und
seinen grausamen Folgen gegeniiber Jugoslawe11 exemplarisch: Lilienthal, Georg: Kinder als Beute des Rassenkriegs. Der "Lebensbom e.V." und die Eindeutschung von Kindem aus Polen, der Tschechoslowakei und
Jugoslawien, in: Dachauer Hefte 9 (1993), Н. 9, S. 181-196.
14 Keinesfalls ausreichend: Valjavec, Fritz: Geschichte der deutschen Кulturbeziehungen zu Siido.,teuropa, fiinf Bde,
Miinchen 1953-1970 (= Siidosteuropaische Arbeiten; Бdе 41-45). Der beziehungsgeschichtliche Ansatz des
Autors !aBt sich auf die Theoreme der "deutschen Kulturmission in Siidosteuropa" sowie die "Volks- und
Kulturbodentheorie" zuriickfiihren. Es nimmt so nicht Wunder, dafi die erste Auflage des Werkes 1940 unter dem
Titel "Der deutsche KultureinfluB im nahen Siidosten" erschien - Valjavec, Bd. 1, S. Vff" Kostic, EJorde S.:
L'image de Belgrade dans les Encyclopedies allemandes du ХVШе et de la premiere Moitie du XIXe Siecle, in:
La culture urbaine des Balkans (XVe-XIXe Siecles). 3. La Ville dans les Balkans depuis la fin du Моуеп Age
jusquau Debut du ХХе Siec!e. Recueil detudes, Belgrad, Paris 1991 (= Posebna Izdanja Balkanoloskog lnstituta.
Srpska Akшlemija Nauka i Umetnosti; Bd. 46), S. 177-182; Lammich, Maria: Da., deutsche OsteuropaЬi/d in der
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Turkeno-efahr", die i.iberhaupt erst in das zentraleuropaische BewuBtsein durch die En~:.Vicklun"g einer fri.ihneuzeitlichen Form Уоп Offentlichkeit (Buchdruck, Flugschriften und
-Ыatter) geraten kann, wird man etwa ит 1500 einsetzen konnen. Der Balkan wird in
dieser Zeit zu einem wichtigen Тhema im gesellschaftlichen Diskurs. Vom Beginn des 16.
Jahrhunderts zieht sich eine Linie mit Yielen historischen Verastelungen Ыs in die Gegenwart. Im folgenden sоП es um einen sehr speziellen Ausschnitt der hier angerissenen geistesgeschichtlichen Entwicklung gehen. Juden Ыlden als noпnale Menschen mit Vorztigen
und Schwachen Vorurteile, wie Nichtjuden auch. Als Opfer antisemitischer Diskriminierungen15 sind sie jedoch dari.iber hinaus in einer Position, die aus Leidensdruck leicht zu
fatalen Tateridentifikationen, eben auch mit deren FeindЬi]dern fi.ihren konnte. Die Verantwortlichkeit hierfi.ir ist primar bei der nichtjudischen deutschen Umwelt zu suchen. Auch
im BalkanЬi]d Walther Rathenaus spiegelt sich alles dieses wieder.

111. Walther Rathenau
Der Sohn: als Sohn des spateren Gri.inders der AEG, Emil Rathenau, wurde Walther
Rathenau (1867-1922) 16 in eine ji.idische Familie geboren, die dem Idea] der Assimilation
yerhaftet war. Zeit seines Lebens erfuhr Rathenau antisemitische Кrankungen, die schlieBlich in seiner Ennordung kulminieren sollten. Gleichwohl, er bemtihtesich, lebenslanglich
seine Existeпz als Jude zu Ьehaupten 17 . Und doch: er sah Juden als eine Rasse ап und
versuchte dieser vermeintlichen "rassischen Unveranderlichkeit'' zu entfliehen, um weiteren
Zeit der Reichsgriindung, Boppard а. Rh. ( 1978); KonstantinoYit, Zoran V .; ReisebeschreiЬungen iiber SerЪien
und Montenegro, Miinche11 1960 (= Sйdosteuropdisc!JeArbeiten; Bd. 56); Troebst, Stefan: ,,Macedonic_a he~ica".
Zum Makedonier-Bild der Weimarer RepuЬ\ik, in: Sйdost-Fo1·sclш11gen /L (1990), S. 293-364 m1t we1teren
Nachweisen; Тhumann, Michael: Der Кrieg der Кriegsreporter, in: Die ZeitY. 2.9.1994, S. 44; Bittermanп, Кlaus
(Hrsg.): Serhien muB sterhien. Wahrheit und Li.ige im jugoslawischen Biirgerkrieg, (B_erlin 1994) (= Critica
diabolis; Bd. 45). Vergl. aus sprachwissenschaftlicher Sicht: Moja~evic, Miljan: NemackoJugoslovenske kultume
veze, BeJgrad 1974; Ders.: ЈасоЬ Grimm und die serbische Literatur und ~ultur.. Нltz~roth О 990) (= Marbu1·geг
Studien zиг Germa11istik; Bd. !4); Holzner, Johann u.u. (Hrsg.): Jugoslaw1en - Osteпe1ch. L1teraпsche Nachbarschuft, Jnnsbruck 1986 (= ltmsbгucker Beitгiige zш· Kultunvisse11schaft, Germanist. Rei~e, Bd. 28). _Yergl.:
NuBbeck, Ulrich: Schottenrock und Lederhose. Europti.ische Nachbam in Symbolen und Kl!schees, Berlш 1994
(=Кl. Scliriften der Freunde des M,,seumsftiг Volkskunde; Н. 14).
15 An versclriedenen Stellen zu Recht: Juden nicht geschichtswissenschaftlich zu reinen Opfem zu "entmiindigen,,:
Riirup, Reinhard: Jiidische Geschichte in Deutschland. Von der Emanzipation Ьis zur nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft, in: Balsius, Dirk; Diner, Dan (је Нrsg.): Zeгbrochene Geschichte. Leben und Se/Ьstverstiindnis
der Juden i11 Deшsc/Jland, (Frankfurt а.М. 1991) (= Fischer Taschenbuch; Bd. 10524), S. 79-101.
16 Нier nur iп Auswahl: Kessler, Harry Graf: Waltheг Rathenau. Sein Leben ,md sein Werk. Mit einem Nachwort
und Anmerkungen versehen Yon Comelia Blasberg, (Frankfurt а.М. 1988) {= Harry Graf Kessler. Gesammelte
Schriften in drei Banden; Bd. 3/Fischer Taschenbuch; Bd. 5676); Кеп, Alfred: Walther Rathe11au. E1·innenmgen
eine.r Freundes, Amsterdam 1935; Bottcher, Helmut: Walther Rathenau. Persбnlichkeit und Werk, Bonn (1958);
Berglar. Peter: Wa/t/1e,- Rathenau. Ei11 Leben zwische11 Philosophie und Pnlitik, (Graz u.a. 1987); Schulin, Ernst:
Walther Rathenau. Reprasentant, Кritiker urid Opfer seiner Zeit, 2. erg. Aufl., Frankfurt а.М. 1992 (= Persdn/ichkeit und Geschichte; Bd. 104/104а) ; vergl. Hellige/Generationskonflikt; Hughes, Thomas u.a. (Hrsg.): Ein Мапп
vielu Eige11.1eha/tet1. Waltlla Rathenau und die Моdете, Berlin (1990); Wilderotter, Hans (Hrsg.): Walther
Rathena11 1867-1922. Die Extrem.e beriil,ren sic/J. Eine Ausstellung des Deut.fchen Historischen Museum.s i11
Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck lnstitute, New York, (Berlin 1993); vergl. Scholzel, Christian: Walther
Rathenau in seiner Zeit. Eine Biograpltie (voraussichtlich 1996).
17 Rathenau trat 1895 aus der Jiidischen Gemeinde Charlottenburgs aus. Er Yerwarf die Taufe als sozial-opportunistisches Mittel УОП Judeп und trat so nie zum Christentum iiber. Vergl.: SchloB Bad Freienwalde W alфer Rathenau
Stift GmbH 2/24 Austrittserkliirung aus dem Judentum Y0m 26.1.1895 (Kopie). Der Austritt ohne "Ubertritt" war
erst seit der Reichsgriindung durch die Fiihrung der Zivilstandsregister moglich. Zur Taufe УОП Juden etw_a:
Rathenau, Walther: Staat und Јudentum. Eine Polemik, in: Walther Rathenau. Gesammelte Schriften, Bd. 1, Berlш
(1925), S. 183-207 (zuerst: 1911).
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Stigrnatisierungen zu entgehen. Ег spaltete das aus der antisemitischen Umwelt verinnerlichte und pejorativ bewertete angeЬlich ,,Ji.idische" in seinem Bild von Ashkenazim аЬ.
Er verwendete bei diesem ProzeB Stereotypen des traditionellen deutschen Antislawismus.
Der Industrielle und Finanzfachmann: Rathenaus Karriere fiihrte ihn bis zum Ersten
Weltkrieg in das Prasidium der AEG sowie in paral\el bis zu etwa 100 Aufsichtsrats- und
Vorstandsgremien fi.ihrender Konzerne und Banken. Er war so einer der einfluBreichsten
Industrie11en seiner Zeit in Europa; in Deutschland neben Hugo Stinnes 18 wohl der machtigste.
Immer wieder versuchte Rathenau, in kreativen Variationen seines Werkes, sich vom
SeЉstvorwurf des "betri.igenden und profitgierigen Juden in der Wirtschaft" ,,zu reinigen" 19.
Eine Alternative zur Welt von Geld und Industrie schien ih.'11 die Beschaftigung mit Philosophie, Literatur und Ьildender Kunst zu Ьieten.
Der Philosoph und Autor: neben vielfaltigen PuЫikationen und einer umfangreichen
Korrespondenz verfaВte Rathenau zwei miteinander verbundene philosophische Systeme.
Diese legte er um die Zeit des Ersten Weltkrieges in ausdifferenzierter Foпnen in mehreren
Werken dar20.
1) Die Lehre vom Furcht- und Zweckmenschen. Er teilte die Menschen in welthistorischer Perspektive in zwei Grundtypen ein. Im Furchtmenschen oder Zweckmenschen
verband er antislawische und antisemitische Rassismus-Stereotypen seiner Zeit zu einem
Charakter. Dieser sei ausschlieВlich feige und grob. Er setze sich aus Angst vor der Zukunft
und der eigenen Unzulanglichkeit, diese zu meistern, ausschlieВlich rationale Zwecke. Unfahig zur Hervorbringung von Kunst, von wahrer Religiositat verlange dieser Typus nach
immer neuen Zwecken. Der Furchtmensch kбnne, so Walther Rathenau, nie das "Reich
der Seele" erringen. Er sei unfahig zur "Тranszendenz". Anders der Mutmensch, ег verЬinde
rationales Schaffen mit der Befahigung sich der "Transzendenz", dem "Reich der Seele"
zuzuwenden. Was aber ist dieses "Reich,,? Мап wird darunter, neben religiбsen und ki.instlerischen Aspekten vor al!em das Moment einer gesamtgesellschaftlichen Solidaritat im
Sinne einer sakularisierten Nachstenliebe verstehen mi.issen. Der fiir Rathenau in groBen
Ztigen slawische und, so wird mап erganzen di.irfen, ji.idische Furchtmensch wurde dieser
Solidaritat nicht teilhaftig; der vor allem "germanisch-arische" Mutmensch hingegen schon.
2) Das "Reich der Seele" stand auch a\s Endziel hinter den gemeinwirtschaftlichen
Vorstellungen Rathenaus21 , der Idee der "neuen Wirtschaft", der "neuen Gesellschaft". Aufbaueпd auf Theorien der Gemeinwirtschaft, Erfahrungen in der Кriegswirtschaft, basierend
auf der Beschaftigung als Industrieller mit dem ProЫem fiskalischer Intervention in der
kapitalistischen Volkswirtschaft, mit der Syndikalisierung in der europaischen Wirtschaft
18 Hugo Stinnes {1870-1924), Griinder des Stinnes-Konzems, 1920-1924 Mitglied des Reichstages (Deutsche
Volkspartei).
19 Нier nur: Rathenau, WaJther: Blanche Trocai·d. Schauspielin zн·ei Akte,1. Strassburg 9. Juni 1887, (Berlin 1947);
Ders.: Zur Physiologie der Geschiifte, in: Walther Rathenшt. Geюmmelte Schгijien, Bd. 4, Berlin (1925), S.
309-336 (zuerst: 1901).
20 Rathenau, WaJther: Zur Кritik der Zeit, in: Walther Rat/1enш1. Gesammelte Schriften, Bd. 1, Berlin (1925), S.
7-148 (zuerst: 1911/12); Ders.: Zur Mechanik des Geistes oder vom Reich der See!e, in: WaJther Rathenau.
Gesammelte Schriften, Bd. 2, Berlin (1925) (zuerst: 1912/13); Ders.: Von kommenden Dingen, in: Walther
Rathenau. Gesammelte Schriften, Bd. 3, Berlin ( 1925) (zuerst: !916/17).
21 Нier nur: Rathenau, Walther: Die neue Wirtschaft, iп: WaJther Rathenau. Gesammelte Schriften, Bd. 5, Ber!in
(1925), S. 179-261 (zuerst: 1917/18); Ders.: Der neue Staat, in: Walther Rathenau. Gesammelte Schriften, Bd. 5,
Berlin (1925), S. 263-308 (zuerst: 1919); Ders.: Die neue Gesellschaft, in: Walther Rathenau. Nachgelassene
Schriften. ErsterBand,Berlin 1928, S.189-191 (zuerst: 1919).
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suchte Rathenau nach eineг staatlichen EinЬindung der Privatwirtschaft. Zur eft·ektiven Organisation und Kontrolle einer Produktion, die auf Gemeinwohl und nicht al\eine auf den
Profit einzelner abzielte, sollte in allen gesel\schaftlichen Bereichen ein Ratesystem geЬildet
werden. Dessen letztendliches Ziel war die Erlangung des "Reiches der Seele" fi.ir die
aesamte Gesellschaft. Auch mit dieser, von ihm formulierten Vorgabe, versuchte Rathenau
;ich vom SelЬstvorwurf des ,,raffgierigen Juden" via "philosophischer Ausf\ucht" zu lбsen.
Der Politiker: getragen von politischen Zielen und wirtschaftlichen Interessen, beseelt
von dem Wunsch nach GleichЬerechtigung mit nich~i.idischen Deutschen, versuchte er immer
wieder in staatspolitische A.mter zu ge\angen. Erst 1914/15 karn er in eine von ihm angestrebte
Position. Als maВgeЬlicher Organisator der Rohstoffversorgung und -bewirtschaftung im Deutschen Reich zu Beginn des Ersten Weltkrieges war ег Leiter der Кriegs-Rohstoff-Abteilung
(= КRА) im PreuВischen Кriegsministerium geworden. Nach dem Кriege wurde er zunachst
informell mit auBen- und finanz-, speziel\ reparationspolitischen Fragen fiir die Reichsregierung
betraut. 1921 gelangte ег in das Amt des WiederaufЬauministers. In dieser Funktion vermochte
er mit der franzosischen Regierung das Wiesbadener Abkommen abzuschlieBen, das eine Umwandlung deutscher Reparationsleistungen von Geld- in Sachwerte vorsah. Ende Januar 1922
sollte WaJther Rathenau im zweiten КaЬinett Josef Wirths22 ReichsauВenminister werden. In
dieser Position suchte ег nach einem Ausgleich Deutschlands mit RuВland nach dem Кrieg
sende. Den Vertrag von Rapallo, als einen derartigen Versuch, unterzeichnete Ratheлau, ebenso
wie sein sowjetrussischer Amtskollege Tschitsche1in, am Rande der Finanzkonferenz von Genua. Der deutsche AuBenminister sah in der UЬereinkunft seine Konzeption eines derartigen
Kontraktes nicht ganzlich verwirklicht. Dennoch war eine deutsch-russische Abmachung gelungen. Diese sah vor allem den wechselseitigen Verzicht auf Кriegsentschadigungen und Reparationsleistungen, sowie die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vor. Ат 24.6.1922
wurde Rathenau als Jude, als Verstandigungspolitiker und als vermeintlich symbolischer Reprasentant des repuЬlikanischen Systems von Weimar von Attentatem aus der deutsch-vбlki
schen Szene in Berlin ermordet.
Das hier nur skizzierbare vieШiltige Lebenswerk Rathenaus war auch in verschiedenen Bereichen immer wieder mit dem Balkan, beziehungsweise, dem, was Rathenau
darunter verstand, verkni.ipft.
Schon in dem 1897 erschienen Artikel ,,Нбrе Israel!" zeigte sich dieses23• In dem Aufsatz
. forderte er von den bi.irgerlichen deutschen Juden ,,Assimilation" ап clie christliche Umwelt. Irnmer
wieder sollte diese Forderung mit Rathenaus Bi]d der Juden als Rasse, wie оЬеn geschildert,
kollidieren. Der Industrielle grenzte sich und andere Juden des "assimilierten Bi.irgertums" von
den Ashkenazim mit ihrer starkeren Akzentuierung jiidischer Kultur- und GlauЬenstradition аЬ.
,,Seltsame Vision ! Inmitten deutschen Lebens ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm, g1anzend und auffallig staffirt, von heiВbШtig beweglichem Gebahren. Auf markischem Sand eine
asiatische Horde!"24 Rathenau verwendete hier, in Verinnerlichung antisemitischer Topoi, das
Stereotyp "ji.idischer Nervositat" 25• Er charakterisierte osteuropaisch-jiidische Immigranten
22 Wirth, Josef(l879-1956), Politiker, Mitglied des Reichstages (Zentrum), Marz 1920°Oktober 1921 Reichsfinanzminister, Mai 1921-November 1922 Reichskanzler, Mtirz 1930-Oktober 1931 Reichsinnenminister.
23 Rathenau, WaJther: Hore Israel!, in: Walthe1· Rathenait. lmp1·essione11, Leipzig 1902, S. 1-20 (zuerst: 1897). Die
Arbeitskladde zu "Hore Israel!" aus demse!Ьen Jahr; Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NachlaВ Walther
Rathenau Findbuch 1/Akte 42/ВП. l-26.
24

Ratheшш/Israel, S. 4.

25 Hierzu: Gilman/R35se; Ders.: TheJew's Body, New York, London 1991; Efron, John М. : The "Kaftanjude" and
the "Kaffeehausjude.,: Two Models of Jewish lnsanity. А Discussion of Causes and Cures among Geпnan-jewish
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als "neureich". Im Begriff der "asiatischen Horde" verband er die Charakterisieruncr mit
einer "klassischen" vorkabel des Antislawismus "Asien"2~.
"
Doch die sprach!ichen "VerЬindungen" wiesen hierbei nicht nur nach Osteuropa.
Juden hatten, so Rathenau im weiteren, eine " ... siidбstlich gestimmte Erscheinung ... " 27.
Man ka~n diesen Ausdruck einerseits als eine Mischung der AЫehnung osteuropaischer
Juden m1t dem zumindest zwiespaltigen Bild Rathenaus von sephardischen Juden deuten28
.. Andererseits, ist jedoch auch an die assoziative Vermengung mit dem "Orient" 29 oder
dem "Balkan" zu denken.
Psychiatrists, in: YBLВIXXXVП (1992), S. 83-93; Ders.: Scientific Racism and the Mystique ofsephardic rncial
Superiority, in: YBLВIXXXVIII (1993), S. 75-96.
26 Hier nur ex_em~larisch: Zur Tradition der Zuordnung RuBlands/Osteuropas zu Asien mit ihren negatiYen stereotypen ImpJikatюnen, zunachst a\lgemein z.B.: Lemberg, Напs: Zur Entstehung des OsteuropaЬegriffs im 19.
Jahrhundert. Vom "Nord~n:• zum "Osten" E!!ropas, in: JGO N.F. 33 (1985), S.48-91, hier: S. 68, 74-77; Lammich;
Кlug, Ekkehard: Das "as1at1sche RuВland". UЬer die Entstehung eines europaischen Vorurteils, in: HZ245 (] 987),
S:}65-289; die genannt~n A~beiten Y0_n Jahn. Ansiitze zu einer Verbindung Yon Antisemitismus gegen opsteuropщsche Juden und Aпnslaw1smus, w1e oben ausgefuhrt, allgemein Ьеi: Aschheim, S. 354, 364; Wenheimer/
Element, S. 23, 26f. (in Verblndung mit der russischen ReYoJutioп УОП 1905)· Juden auch a\s asiatisch" im
Antisemitismus ·nach dem "Griinderkmch", bzw. Antisemitismus auch gegeniibe; nichtjiidischen S~ziaidemokrate~ (~s Friihform des spateren ,jiidischen Bolschewisten,.-FeindЬildtopoi; C.S.) ohne nahere Jnterpretation:
W1s~ch: ~oben_S.: Vom "Christusmord" zur "Weltyerschwбrung". MotiYe des europiiischen und araЬischen
Ant1semшsmus, щ: Nachama, Andreas u.a. (Hrsg.): Jadische Lebe11n1:elten. Essays, 2. Aufl., (Berlin 1992), S.
123-133, S. l24f., 129ff.; ausfiihrlicher: Heid, S. 33f.. Zu Rathenaus Sicht der ,,asiatischen Ostjuden" auch: Ders.:
Bnefe, Bd. 2, Dresden 1926, S. 76 (=Waither Rathenau an den RechtsanwaltDr" Apfel in Berlin yom 16.11.1918).
Zu Rathenaus Eщstellung Ru.Вland gehore nicht, bzw. пur zum Teil, und dann nur unter besonderen Voraussetzun_gen, zu_Europa und sei somit auch ein Teil Yon Asien, Yergl.: Rathenau, Wa\ther: Transatlantische Wamungss1gnale, 1~: Ders_.: Nachgelassene Schriften. Erster Band, Berlin 1928, S. 9-14, hier: S. 13 (zuerst: 1898);
Bundesarch1Y Abte1lung Potsdam Об.О 1 Biiro des Reichsprasidenten Priisidialkanzlei /Film 19800 (=Akte 708/2)/
ВП. 53-67, hier: ВЈ. 57 (=Denkschrift an Reichspriisident Friedrich Eben Y0m 17.2.1920), die Y0n Rathenau
~~mindest mit unterzeichnet wurde. Fischer, Jens-Malte/Identifikion etwa hat sich zuletzt rnit der Rezeption der
JUdrschen Imпugranten aus Osteuropa durch die assimilierten Juden in Deutschland befasst. ln seiner Arbeit
prob!ematisiert_ е~ u.~; _am Beispiel W. Rathenaus_ u~~ Maximiliai_i Hardens auch ?ie pejoratiYe Zuordnung
,.Os(Juden = asialJsch in der Wahmehmung der ass1rn1l1enen Juden 1m Deutschen Re1ch.
27 Rathenau/Israel, S. 12.
28 Vergl.: Rathenau, Wa\ther: VomGanenderHesperiden, in: Ders.: lmpгessionen, Leipzig 1902, S. 21-70, hier: S.
26 (zuerst: 1898): Spanien = Siiden; Yergl.: S. ~6f.: .,Alles ist an diesem seltsam entlegenen Volke Portugiesen;
C.S. grotesk. Irn AeuBeren der Menschen ze1gt sich das Yerworrenste Bild unsinniger Blutrnischung: Neger
Malayen, Mongolen haЬen in den allzu empfanglichen Stoff des alten Seefahrerstammes ihre Yerwegenen Sternpel
~driickt." Einem "siidlichen Volk" wird dessen UnziYilisienheit u.a. durch die asiatische Chiffre, hier "mongolische Rasseelemente", ausgedriickt. Vergl. ,.Siiden" = ,,Orient,.: Zentrales StaatsarchiY (Moskau) Fond 634
NachlaВ WaltherRathenauFindbuch 2/Akte 43/Тeilmappe IV/ВЈ. ;3. lm se!Ьen Findbuchbestand/Akte 50/Bl. 150
(= Abschrift eines Artikels aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung uber W aither Rathenau Y0rn 19.12.1926 Yon
(?) УОП Doпies und Freiherr УОП Miinchhausen (?): Von drei Кlubs und der Demokratie): Ratheпau sei stolz auf
seine " ... sephardische Rasse..." gewesen und hаЬе iЉer die Ashkenazim " ...gespбttelt...".
Zur sephardrsche~ Herkunft Mathilde Rathenaus: Wilde, Harry: Walther Rathenau in Se!Ьstzeugпissen und
Dokumenten, (Reшbek 1971), S. 9, 15. Der о. g. Stolz erstreckte sich unzweife!haft auch auf die Herkunft der
Mutt~r. Vergl. aber emeut: Rathenau/G_anen mit seinem iiber weite Passagen negatiYen ReisebeschreiЬungen
Spaшens und Portugals. Zur Judeпyertre1bung 1492 bemerkte er dabei nur kurz, die spanischen Juden hatten sich
urnson_st Yerfolgen_lassen (S.40). Мап darf diese Aussage im HinЫick auf die nicht gelungene EinЬindung der
Juden m dre katho!Jsche Gesellschaft Spaniens deuten. Vergl. immerhinjedoch zu " ...manchen schбnen Andalusierinnen...", S. 49. Vergl. analog die Charak:terisierung des "Zweckmenschen" u.a. mit бstlich siidlich uпd
orientalisch", in: Rathenau, Walther: Von Schwachheit, Furcht und Zweck, in: Walther R~henau.' Gesammelte
Sc!1fiften, Bd. 4, Berlin (1925), S. 9-33 (zuerst: 1904), hier: S. 22f., 26. VergJ. die folgende FuJJnote.
W1e oben ausgefiihrt haЬen einige Forscher auf die Auseinandersetzung deutscher assirniJierter Juden nJ.it
o~teurop~s~hen Juden abgehoben, fiir Rathenau und "Нбrе lsrael !" etwa: Schulin/Rathenau Repriisentant, S. 39.
~ie DefiшnonsYersuche deutscher Juden uпter deutlicher Bezugnahme auf Aschkenasirn und Sephardim siпd
hшgegen kaum beriihrt worden. Vergl. aber: Gilman/Se!ЬsthaВ, S. 190; Efron/ ,,Kaftanjude,.; Ders.: Racism
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Sind Ьis zu diesem Zeitpunkt - 1897 - die VerЬindungslinien zwischen Abspaltung
osteuropaisch-jiidischer Kultur und der Verwendung von Balkan-, den Orient-Topoi bei
Rathenau zwar noch unsicher bestimmbar, so weist ein Brief aus dem Jahre 1899 doch
eindeutiger auf die Richtigkeit der Ьisher getroffenen Interpretationen. ,,Nun der Orient!
- Nach drei Tagen 11:iВt sich nicht viel urtheilen, aber soviel scheint mir: Leben und Menschen sehr interessant...Was ich erwartet, das finde ich vo11stiindig; ein semitisches Volk
in Freiheit dressirt, polnische Juden im unverktimmerten Zustand. Die StraBen und Bazare,
genau so, wie Du sie Dir vorstellst, Esel, Kamele, Menschen, Verkaufer, Kinder, vermummte Frauen, Geschrei, Dreck, Gestaпk, Soпne, Hitze - kurz es stimmt alles." In eiпem
Brief zwei Wochen spater, ebenfalls wahrend seines Aufenthaltes in Agypthen verfaВt,
schrieb er: ,,Jeruschalajim habe ich aufgegeben, obwohl es nur 12 Stunden von Kairo
ist."30 Der Diskurs, sich als Jude von (osteuropaisch-) jtidischer Tradition innerlich zu distanzieren, war im "orientalischen" Agypthen moglich31 !
Im Jahr seiner Agypthen-Reise trat Rathenau in die Leitung der AEG ein. Nachdem
er sich jedoch dort mit seinem Vater iiberwarf, wechselte er fiir einige Jahre zur "Hausbank"
des Konzems, der Berliner Handelsgesellschaft (= BHG) tiЬer.
Rathenau war im Rahmen seines Arbeitsbereiches, dem Auslandsgeschaft, hier auch
mit dem RuВiandgeschaft, sowie dem Anleihegeschaft mit dem serbischen Staat seitens
des Bankhauses befaВt. Die Akten der BHG geben zu seiner Arbeit in diesen Feldern
wenig Нinweise 32 • Allerdings enthalten die Lebenserinnerungen Carl Ftirstenbergs, dem
Chef dieses wichtigen Finanzhauses im wilhelminischen Deutschland, einige Нinweise.
29 Zur Tradition des "Orient" im antisemitischen Diskurs exemplarisch: Treitscke, Heinrich Yon: Unsere Aussichten
(zuerst: 1879), iп: BoeMich, S. 7-14, hier: S. 14. Zur zeittypischen Char~terisierung УОП Ashkenazim als
orientalisch"- im antisemitischen Diskurs Ende des 19. Jhrs.: Aschheim, S. 352. Vergl. zum Verhaltnis des
::orient,,-Тhemas im Verhiiltnis zum Antiturzismus mit weiteren Nachweisen: Kuske, Si!Yia: Von Tausendundeiner Nacht zu Tausendundeiner Angst: der Islam in den Medien, in: Jahr, Christoph u.a. (Hrsg.): Feindbllder in dег
dei1tsche11 Gescblchte. Studien z11г V01-urtei/Jgacblchte irn 19. imd 20. Jal1rhu11deH, (Berlin 1_994) (=Dokurnente.
Te1lte. Materialien; Bd. 10), S. 251-279. Vergl. Dohm, Christian Konrad Wilhelm Y0n: Ube,- die biirgerliche
Verbesserung der Jitden. 2 Teile in einem Baпd...Нildesheim u.a. 1973 (= Nachdruck der Ausgabe: Berlin/Stettin
1781/1783). bes: Bd. 1, S. 16, 37; Bd. II, S. 220. Dohm setzt hier Asien mit der Heimat der Juden in Nahost gleich.
Daneben auBenersich zum Yermeintlichen " ...asiatischen Temperament..." Yon Juden. VergJ. als zeitgeпossischen
Fall der Verinnerlichung diskriminierender Stereotype: Moses Mendelssohnderiiber die " ...orientalische Hitze..."
der Juden beim Studium des Talmud sprach, zitiert nach: Meyer, S. 24f" Heinrich Yon Treitschke (1834-1896)
preuBisch-deutscher Historiker, seit 1879 einer der Hauptinitiatoren des "Berliner Antisemitismusstreites" auf
Seiten der Judenfeinde. Christian Konrad WilheJm УОП Dohrn (1751-1820) preuВischer Hofueamter, der trotz
Yieler Vorurteile aus dern Geist der christlichen Aufklarung fiir eine teilweise Gleichstellung der Juden eintrat.
Moses Mendelssohn ( 1729-1786) jiidischer Aufklarer, der sich eingehend rnit dem deutsch-jiidischen Verhaltnis
unter Aspekten der Tolernnz Ьefasste. Hingewiesen sei hier auf die Verblndung des antisemitischen "Orient,,-Topos mit der Zuordnung Y0n speziell Nervenkrankheiten bei Juden. ExempJarisch hierfiir: Kessler, Harry Graf:
Tagebйcher 1918-1937. Herausgegeben Yon Wolfgang Pfeiffer-Belli, (Frankfurt а.М. 1982) (=it; Bd. 659), S.
313f. (= Eintrng zum 19.4.1922), hier: S. 313 "Rathenaus Psychologie Abschlu.JJ des deutsch-russischen
Rapallovertrages ат 16.4.1922; C.S. war die des Jeicht deprimierten Juden (NerYenmensch).".
30 Zentrales StaatsarchiY (Moskau) Fond 634 NachlaВ Walther Rathenau Findbuch 1/Ak:te 31/ВП. 32-35 (= Brief
W a\ther Rathenaus an seine Mutter, Mathilde Rathenau Y0m 21.1. 1899), hier: Bl.33. ln derse!Ьen Akte/Вll .38-41
(= Brief Walther Rathenaus an Mathilde Rathenau vom 3.2.1899), hier: Bl. 41. Vergl. die nachtriiglichen
distanzierenden Bermerkungen Rathenaus zu der Agypthenreise, die Alfred Kerr iiЬerlieferte: Kerr. AJfred: Die
Allgier trieb nach AJgier...Ausflug nach Afrika (zuerst: 1929), in: Alfred Kerr. Erlebte.,. Reisen in die Welt.
Haausgegeben von Herrrnann Наагтапп, (Berlin 1989) (= Alfred Kerr. Werke in Einzelblinden; Bd. 1,2), S.
417-489, S. 460.
31 Vergl. als weitere Charakterisierung des Orients durch Rathenau: Zentrales StaatsarchiY {Moskau) Fond 634
NachlaB Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 331/BI. 252-254 (= Brief (Kopie) Walther Rathenaus ап PauJ Adler
yom 7.6.1917), hier: ВЈ. 252: Leid und Schmerz Gott Yorzuwerfen, sei ein "orientalischer Vorwurf'.
32 In der Zeit Y0r dem Ersten Weltkrieg befand sich die BHG in einem Wirtschaftskonsortiurn zusammen mit dem
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Seit dem Friihjahr 1905 befand sich demnach die BHG in Verhandlungen mit dem
Kёnigreich Serblen iiber die Gewahrung einer Anleihe zur Rtistungsfinanzierung33. Bis

zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges sollte die BHG zum "deutschen Bankier'' der Regierung in Belgrad avancieren34• Rathenau war nachweislich zumindest iiber die fri.ihen
Kontakte des Bankhauses zum Balkanstaat nach der Jahrhundertwende unterrichtet. ,.DaB
wir <die ВНО; C.S.> Serblen in der Hand behalten, hat Љr uns sicher den Vortheil des
Compensationsobjektes bei spateren ComЬinationen <meint: Anieihesyndikate; C.S.>;
ЫоВе Baikanschwarmerei Ьesee\t ја keinen von uns." 35 Serblen war ftir ihn, und das wird
im weiteren ebenfalls zu zeigen sein, .,Manёvriermasse". Es galt den siawischen Staat
po\itisch und wirtschaftlich aus deutscher, hegemonialer Perspektive zu behandeln. Das
Land sei zwar "freundlich"3~. Der "milde, unzivilisierte Charakter" der S\awen, wie er
spatestens seit Herders "Slawenkapitel" immer wieder in deutschen RuВlandЬiidem auftauchte (vergi. оЬ.), wurde hier reproduziert. Und doch: eine "Be-Seeltheit", die Verblndung
zum "Reich der Seele", versprach das Land sonst nicht; auch darin ahne\n sich die Einscblitzungen Serbiens · und RuВlands aus dieser Zeit37. Eine weitere Steilungnahme Rathenaus hinsichtlich des Balkans be\egt das hier deutlich gewordene Grundmuster der Abspaltung vermeintlich negativer ,jiidischer Momente" ins slawische Sujet "Richtung Ostund Stidosteuropa" erneut.
Eine AuBerung auf eine Umfrage Alfred Kerrs zur politischen Lagebeurteilung wahrend des Balkankrieges 1912 deutet so auf den Antislawismus gegentiber den siidosteuropaischen Slawen und zudem auch auf den Antiturzismus Rathenaus hin38 • Er auBerte zuim ~uIOandgeschiift erfahrenen Bankhaus Mendelssohn zur T:itigkeit in RuВiand. Zudem war die BHG h:iufig
Em1ss1ons-Bankhaus fiir russ1sche Staatsanleihen und staatlich garnntiene russische EisenbahnoЫigationen auf
dem deutschen Markt: Bundesarchiv, Abteilungen Potsdam AuBenstelle Coswig 80· На I Berliner HandelsgeselIschaft 14080/ВII. 2ff., 33, 35. Vergl. im seIЬen Bestand/14112; 14174.
33 Hierzu: Fiirstenberg, Hans: Carl Fiirstenberg. Die ubensgeschichte eines deutschen Bankiers, Wiesbaden ( I 96 Ј ),
S. 384ff.. S. 386f" Details bei: Hecker, Gerhard: Walther Rathenau und sein Verhaltnis zu Milit:ir tшd Krieg,
Boppard а. Rh. (1983) (= MШtiirg~schichtliche Studien; Bd. 30), S. l20f.. Vergl. allgemeiner: Fiirstenberg, Hans:
Ennnerungen. Мет Weg als Banlaer und Ст-/ Fйrstenbeгg.r A/tersjahre, Wiesbaden (1965); Ders.: Carl-Fiirstenberg-Anekdoten. Ei'! U,ш,rs~lzied mitjJ sein. guammelr und eгziihlt von vonHaпs Fiirstenberg, Diisseldorf, Wieп
( 1978); Bundesarchiv, Abte1lungen Potsdam Au6enstelle Coswig 80 На 1 Berliner Handels-Gesellschaft (Sekretariat) Akten Nrn.: 9519, 14000, 14020, 14029- 14034, 14061, 14080, 14112, 141 I 8, 14119, 14130, 14132, 14160,
14162, 14_174, 14180, 14181, 14184, 14196, 14205, 14257, 14258, 14320, 14331, 14360, 15145; StaatsЬiЫiothek
SPK Berlш Sarn~lung Darmst:idter 2 g 1917 (9) fiinf Briefe von Саг! FiirstenЬerg an Ludwig Darmstadter
1909-1926. Ludw1g Daпnstiidter ( 1846-1927) Wissenschaftshistoriker. Auch der Bestand: Zentrales Staatsarchi v
(Moskau) Fond 634 NachlaB Walther Rathenau bot zu С. Fiirstenberg keine wesentlichen Qпellen. Nachforschun~en bei d~n Kon~ursverwaltem des Rechtsnachfolgers der alten BHG verliefen ergebnislos. Erg:inzende Infonпa
tюnen konnten Sich aus Akten Ende des 19. Jahrhuudens im Politischen Archiv des Auswartigen Amtes (Bonn)
ergeben, vor allem aus der Abteilung 11 (handelspolitische Abteilung) sowie aus der deutschen Botschaft in
Belgrad.
Саг! Fiirstenberg war seit 1888 im Aufsichtsrat der AEG, seit 192 Ј war er dessen Vorsitzender.
34 Нierzu: Fiirstenberg/Carl Fiirstenberg, S. 159, 197, 278ff., 287ff., 337, 384-391, 535. Vergl. Bundesarchiv
AЫe1lungen Potsdam, AuBenstelle Coswig 80 На 1 Berliner Handels-Gesellschaft (Sekretariat) 14119; 14162.
35 Fiirstenberg/ Саг! FiirstenЬerg, S. 385f., hier: S. 385 (= Brief Walther Rathenaus ап Carl Fiirstenberg vom
27.4.1905).
36 Fiirstenberg/ CarJ Fiirstenberg, S. 385f., hier: S. 385 (= Brief Walther Rathenaus an Саг! Fiirstenberg vom
27 ,4.1905).
37 Vergl. hier: " .. .!а Russie... sans tradition humaine... : chose<s> infiniment triste<s> et sans ате.", in: Rathenau,
Walther: Aus Walther Rathenaus Notizbiichem, Zum Andenken fiir seine Freunde, о.О о.Ј.. ( als Privatdruck von
Edith, Andreae h~rau~gegeben: _Бerlin 19!3), S. 39, die eckigen Кlammem wurden in das Originalzitat eingefiigt,
um d1e Grammatik fur das vorl1egende шcht zu "verfalschen"
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nachst Zweifel ап Besitzstandsanderungen allein dщ:ch die europaischen GroBmachte oder
die Bulgaren und Serben. Im weiteren bemerkte er: " Sollte man einen ernsten Volkskrieg
wirklich als Inbegriff von -Schlachtereien und Sachbescbli.digungen- bezeichnen dtirfen?
An kuiturelier Bedeutung kбnnen Kumanowo und Ltile Burgas mit Marathon und Plataeae
nicht verglichen werden; ап strategischer Bedeutung liegt der Vergleich nicht so fern. Gleichviel, wie der Кrieg entstanden sein mag, heute handelt es sich um ernste Umwalzungen
und historische Ziele. Wir kennen die Schwachen der Balkanvбlker; aber Heere, die fiir
eine Idee zu sterben verstehen, sind zu respektieren. Wenn der Siegeszug der vereinigten
Balkanstaaten fortschreitet, so wird die Macht der europaischen SchreiЬtische glaube ich
weniger ausrichten, als sie erwarten. Ftir ki.inftige politische Entwicklung scheint mir die
Weltgefahr verandert, wenn der Balkan unter Nationen aufgeteilt wiirde, die einer gewissen
Europaisierung fahig und daher berufen sind, ihren Boden wirtschaftlich, also auch politisch
zu behaupten."
Rathenau bezog sich auf die Schlachten von LШе Burgas und Kumanowo. Im Versuch, die Herrschaft der Ttirkei auf dem Balkan zurtickzudrangen, hatten hier im Herbst
1912 Bulgarien und SerЬien militarische Erfolge gegentiber dem Osmanischen Reich errungen.
Waren diese Юimpfe vergleichbar mit der Abwehr- der persischen Heere durch die
Griechen in der Antike? Auf der militiirischen Ebene bejahte Rathenau dieses. Er hob
dabei die kriegerischen Qualitaten der Balkanslawen hervor. Doch im HinЫick auf die
Kultur gerieten ihm zweierlei FeindЬildfelder in " kollidierende Konkurrenz". Einerseits
sind ihm die Serben und Bulgaren als Slawen zur "Europaisierung", d.h. zur Organisation
von Staat und Wirtschaft nicht fahig39• Sie bedtirften daher der "zivilisatorischen Mission"
durch die eщopaischen GroBmachte, wobei Rathenau eher an Deutschland, England, Italien
oder Frankreich, nicht in erster Linie ап RuВ!and gedacht haЬen dtirfte, war ihm dieses
Land doch ebenfalls nicht-europaisch, also "asiatisch". Die Verteidigung Europas wird trotz
des slawisch-balkanischen Charakters der Serben und Bulgaren, bei ihm, ,,die Schwachen
der Balkanvёlker", nicht vёllig abgewertet. SchlieВlich wird der nationale Abwehrkampf
gegen die Тi.irken zeittypisch40, positiv hervorgehoben. Einerseits sieht Rathenau also zwei
slawische Ethnien, die durch die von ihm unterstellten Rasseeigenschaften negativ beurteilt
werden. Zudem werden dabei in einem stark aus antiturzistischer Tra<lition stammenden
38 Fiir das Folgende: Kerr, Alfred: Weltpolizei. Auesserungen: .../Walther Rathenau/... , in: Pan 3. Jg. (1912), Н. 6, S.
123-132, hier, auch fiir das folgende Zitat: S, 128,
39 ln diesem Sinne - ,Griechen europaisch' ,,transzendenter,.; andere Balkanvolker nicht" - : Zentrales Staatsarchiv
(Moskau) Fond 634 NacblaВ Walther Rathenau Findbuch 2/Akte 45fВI. 26: ,,Hellas und Orient stehen sich von
neuem gegeniiber und abermals wird der Orient triumphieren." Vergl.: Rathenau, Walther: Das Grondgesetz der
Asthetik, in: W alther Rathenau. Gesammelte Schriften, Berlin ( 1925), S. 47-68, hier: S. 52 (zuerst: zwischen 1900
und 1908 ) ,,Die Griechen als ein zweischichtiges Volk von dunklen Unterworfenen und hellen Eroberern ...".
Vergl.: Rathenau/Staat, S. 194: ,,Poten, Slowenen, Rumanen, Serben, sie ц!lе sind regierungsfahig: die Juden sind
es nicht. Oder sind sie es am Ende doch?" Rathenau vergleichthier bewuf3t Slawen und Juden: wenn schonSlawen
regieren "diirfen", die doch, so wird man in seinem Sinne fonnulieren diirfen, dazu wenig befahigt sind, dann
auf jeden Fall auch Juden. Die Wertschatzung "slawischer Regierungskunst" lag, bei Rathenau so, trotz der
Formulierung nicht sehr hoch. Der Vergleich diente Iediglich der rhetorischen Emphase der Forderung, Juden
Zugang zu Staats:imtem zu verschaffen, :inden aber nichts ап der grundsatzlich skeptischen Haltung gegeniiЬer
,,slawischer Staatskunst" bei Rathenau.
40 Lammich, S. 19ff" 252ff.; in Auswertung popularer PressepuЬ!izistik zwischen 1860 und 1880 gelangt sie im
Bezug auf das veлnittelte SerЬenЬild zu dem Resumee, dieses Balkanvolk wiirde einerseits mit einem a!lgemeinen
Antislawismus beuneilt, andererseits wiirde jedoch der nationale Abwehrkampf gegeniiЬer der "asiatischen" (=
,,barbarischen,,) Tiirkei hervorgehoЬen. S. 247ff. zum BulgarenЬild. Auch Rathenaus Einschatzung der Balkanvolker aJs Spie!Ьall der Gro6miichte korrelien mit Larnmichs Ergebnissen, S. 240.
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paradoxerweise die Schwachen der "Gegner" des Osmanischen Reiches
betrachtet41 • In ihrem К.rieg gegen die offensichtlich noch "balkanischere" Tiirkei werden
die Serben und Bulgaren jedoch wiederum positiv herausgestellt. Der "Balkan" Ьildete als
stereotypes Synonym auch erneut, ahnlich wie bei Kerr, eine inhaltliche Verblndung mit
dеп:1 ..~rient" als antisemitischem Schlagwort. Die Beurtei\ung der balkanischen Situation
spe1st ысh daher letztendlich wohl auch hier sowohl aus verinnerlichten antisemitischen,
als auch genuin antis\awischen Grundhaltungen Rathenaus. Weitere Beispiele hierfiir lassen
sich auch in den folgenden Werkphasen finden.
Auf das Stereotyp ,jiidischer Nervositat" und seine BeschreiЬung dшch Sander L.
Gilman wurde bereits verwiesen42. An den Autor Dr. Eugen Lбwenstein in Prag schrieb
Rathenau am 27.4.1914: " Es ergiЬt sich bereits aus ihrem Buche, dass sie den Juden und
den Amerikanern in ihrer Gesamtheit eine gewisse Nervositat beimessen. Dieser Begriff
von Nervositat diirfte sich bei genauer Betrachtung der dunklen Stamme, insbesondere der
Afrikaner, der Balkanvolker mit einer groBen Anzah! von Siid-Lateinern noch steigern."43
Der antisemitische Diskurs wurde hier erneut "verlagert".
Im selЬen Jahr, in dem der letztgenannte Brief entstand, brach der Erste Weltkrieg
aus. Hatte Rathenau schon zuvor den Balkan a\s wirtschaftlich-politisches Wirkungsfeld
westeuropaischer Staaten betrachtet, sollte sich hieran auch in den nuп fo\genden Jahren
nichts andern. Noch am 27.7.1914, in der Juli-Кrise, analysierte er gegeniiber seinem Vater
die intemationale Lage ohne emsthafte К.riegserwartungen44 • Weder England, noch Frankreich oder Deutschland wollten einen К.rieg. Ru/Зland habe пш "unzulangliche" Partner
bei einem mбglichen Waffengang; vor allem SerЬien. ,,Allerdings ist die russische Verleg~nheit sehr groB. Russland hat von jeher seine Balkan-Position dadurch erhalten, daB es
s1eh zum Beschiitzer aller slawischer Interessen und zur Vormacht des christlichen Orients
aufgeworfen hat. Es ist zweifellos, daB hier zum ersten Ма! ап RuВ!and die Frage herantritt,
оЬ es nun wirklich in einem eklatanten Fall seine Pflichten erfiillen will. Es ist wahrscheinl~ch, daB eine groBe Partei in RuВland sich zum К.riege verpЉchtet fiihlt, und alle
Hebel ш Bewegung setzt, um ihn zu erzwingen; auf der anderen Seite aber finden noch
in diesem AugenЬlick schwere Arbeiterunruhen statt, das Land hat mit seinen groBen Riistungen vor kurzem erst begonnen, und wie erwahnt, ist die Abneigung der Sozien von
erheЫicher Bedeutung. Ich mёchte also glauben, dаВ es zu einer russischen Кrieaserklaruna
gegen Oesterreich nicht kommt, und dаВ damit die Frage aus dem akutesten Stadium i~
ein etwas chronischeres gelangt."45 Zur Friedenssicherung gelte es vor allem, den russischen
41 ':ergl. zur Tradition hierfiir etw~: Kostic, S. 179-181. Kostic zitiert aus deutschen Enzyklopiidien Schilderungen
uber Belgr~, dessen Charakter 1m Zusammenhang habsburgischer Veiwaltung positiY, in Zeiten der tiirkischen
HernchaftJedoch stereotypisierend negatiY geschildert wird. Vergl. auch: Simon.
42 Vergl. oben zum " ...heiJЉliitigem Gebahren..." УОП Juden 1897 bei Rathenau. Gilman/Rasse.
43 Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NachlaВ W alther Rathenan Findbuch 2/Akte 19/ВП. 31 f., Zitat: Bl. 31.
Die Zuordnung zu Balkanem beinhaltet auch Elemente des Antiorientalismus; vergl. оЬеn. Auf die ProЫematik
des Bildes УОП der romanischen Welt wird hier nicht __erneut eingegangen, vergl. dazu die Ausfiihrungen im
Zusamme_nhang_v?n "Hore Israel!". Vergl. auch Yiele "Ubertruge" im vorliegenden Kontext, in den Aphorismen
der Vorkпegsze1t ш: Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NacblaВ Walther Rathenau Findbuch 2/Akten 42 •
43.
'
44 Zentrales Staatsarchiv (Мoskau) Fond 634 NachlaВ Walther Rathenau Findbuch 2/Akte 19/ВII. 46-48 (= Brief
Walther Rathenaus an Emil Rmhenau vom 27.7.1914). Folgende Zitate, ВН. 47, 48.
45 Zu den "Riistungen" mit denen RuВland erst Yor lcurzem begonnen hаЬе; Yergl.: Firmenarchiv der AEG (Frankfun
а.М.) F~lix Deutsc~-Erinnerungen_ Кар. I_Y, ~- (_: im Marz un~ Anfang Juli 1914 hatte die AEG groBere Auftriige
der russ1schen Малnе erhalten. Мit "Soz1en durfte das russ1sche Parlament, die Reichsduma, gemeint sein.
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Jnteressen gerecht zu werdeп. Nach weiteren Erwagungen iiber den Verlauf des russischёsterreichischen Gegensatzes und Serblen scbloB er: ,,lch glaube alles in allem nicht, daB
wir uns auf einen deutschen Кiieg vorzubereiten brauchen." Falls jedoch der К.riegsfall
eintrete, gelte es schпell starke finanzielle Mittel nutzbar zu machen. Rathenau diirfte damit
an Vorleistungen zur Erftillung von Riistungsauftragen gedacht haЬen. Im Falle der AEG
seien diese vorhanden. Nach der gleichsam traumatischen Erschiitterung, daB der Weltkrieg
doch ausbrach, setzte er in der Folgezeit strukturelle ,,Мotive" aus der Geschichte der
"Orientalischen Frage"46 ein, um die eigentlichen К.riegsgegner Deutschlands, RuВ!and und
GroBbritanпien, wirtschaftlich und militarisch zu treffen47 . So dachte er etwa iiber eine
Blockade des englischen lпdienhandels in A.gypthen und anderen orientalischen Regionen
nach, um d1e militarische Кraft des Inselreiches wirtschaftlich zu Ыockieren.
Bei dеп immer wieder in der К.riegszeit auftretenden Erwagungen zu einem deutschrussischen Separatfrieden erwog er so auch etwa RuВland "Konstantinopel" zu "geben",
a]s Kompensation fiir eineп FriedensschluB mit dem deutschen Kaiserreich48 •
1917 auBerte er gegeniiber Hans von Seeckt schlieВlich, es gelte, in einem deutschosterreichisch-ungarisch-russischen Zusammengehen gemeinsam den Balkan politisch und
wirtschaftlich zu beherrschen. Uber die EinfluBnahme in der Tiirkei wiese der Weg einerseits Ьis nach Indien, andererseits auf Machtspharen im Mittelmeerraum49 •
Rathenau gestand se\Ьer zu, dаВ seine Vorste11ungen weitreichend seien. Er hielt sie
jedoch als Mittel zur Iangfristigen Orientierung fiir unerlafЉch.
Die AuBerungen zeigen die VerЬindungen von diplomatischem und wirtschaftsraumlichen Denken bei Rathenau wahrend der К.riegszeit. Auch schon vor dem Kriege besaB
ег ein stark okoпomisch determiniertes Politikverstandnis50• Als Leiter der КRА organisierte
er 1914/15 so auch, kurz nach Кriegsausbruch, die Ressourcen der deutschen К.riegs
wirtschaft5 1• Нierbei wurden auch in den okkupierten Teilen West- und Osteuropas Rohstoffe Љr das Deutsche Reich beschlagnahmt. Nicht nur in Polen, sondern auch in SerЬien
46 Anderson, M.S.: Тће Eшtem Que.,tion 1774-1923. А Study in lnternational Relations, 8. Aufl., (London 1991).
Mit "Motiven" ist beispielsweise an die Storungen des englischen Indienhnndels durch die Besetzung A.gypthens
gedacht, wie sie etwa Napoleons Fcldziige erbringen sollten о.а"
47 Нierftir etwa: Bundesarchiv KoЫenz R 43 F Reichskanzlei/2476/Fiche 6/Вll. 142-145 (=Brief Walther Rathenaus
an Gerhard YOn Mutius vom 10.10.1914).
48 Nach Hecker, S. З 19-323 ..Sclюn 1913/14 finden sich vergleichbare Gedanken Rathenaus in Friedenszeiten:
Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NachlaВ W alther Rathenau Findbuch 2/Akte 14/ВI. 1О (= Kopie eines
Briefes Walther Rathenaus an Gottlieb УОП Jagow vom 15.3.1919), Rathenau auВen sich hier retrospektiv; vergl.
im selЬen Archivbestaпd/Findbuch 1/Akte 195/ВIЈ. 12f. (= Brief Walther Rathenaus an Gottlieb Yon Jagow vom
23.4.1913).
49 Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NachlaВ Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 137/ВII. 42-45 (=
Abschriftkopie eines Briefes Walther Rathenaus an Hans von Seeckt vom 26.6.1917); in derselЬen Akte/Вll. 47f.
(= BriefWalther Rathenaus an Hnns von Seeckt Yom 15.3.1918 in Abschriftkopie); in derselЬen Akte/ВI. 113 (=
BriefWalther Rathenaus an Wilhelm Solfvom 17.5. Ј 918 in Abschrift). Dieses Grundmotiv schon Yor dem Кriege:
Im se!Ьen FindbuchЬestand/Akte 195/BI. 28 (= Notiz Walther Rathenaus zum 25.7.1912). Hans von Seeckt
(18ђ6-1936), Generaloberst, 1920-1926 Chef der Heeresleitung.
50 Hierexemplarisch: StadtblЫiothek Miinchen Brief Walther Rathenaus an Frank Wedekind YOm 21.11.1904, S. 6.
51 Zur Vorgeschichte der Eпichtung der КriegsrohstofЉewirtschaftung vergl.: Geheimes StaatsarchiY PreuBischer
Kulturbesitz, Abteilung Merseburg Rep. 90 а (PreuВisches Staatsministerium) у IX 5 d Nr. 8 Bd. 1/ВII. 1-5 (=
unYollstandige Abschrift einer Sitzung des koniglichen Staatsministeriums vom 15.8.1914 iiber КriegsmaВnah
men, darunter die Rohstoffuewirtschaftung). Rathenau ЫiеЬ auch nach seinem Ausscheiden aus der Leitung der
KRA im Friihjahr 1915 mit dem PreuBischen Кriegsministerium institutionell verbunden. Beispielsweise war er
Beobachter der Ministeriums irn Aufsichtsrat der Кriegsmetall AG: blerfiir etwa: BundesarchiY ZwischenarchiY
Berlin-Hoppegarten 87.37 Кriegsmetall AG/2/ВI. 3.
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wurden dabei beispielsweise metallische Rohmaterialien von der "Кriegsmeta!l-AG", faktisch einer Unterorganisation der КRА, requiriert52. Die Beantwortung der Entschadigungsfrage wurde dabei ап die Nachkriegszeit de1egiert53 .
Der BaJkan war ebenfalls in der politischen Praxis Rathenaus ein Rohstoffreservoir.
Diese Haltung biieb auch tiber das Кriegsende hinaus bestimmend54 . Wiederholt verwendete
er dabei das "Balkanmotiv" in pejorativer Fonn. Er hoffte, die Кriegsfolgen, die revolutionare Situation in Deutschland wiirde eine Verwirklichung seiner Gesellschaftsphilosophie
(s.o.) mit sich bringen. Das Deutsche Reich kбnnte die schweren Folgen des Friedensvertrages besser tragen, wenn es einen eigenen gesellschaftlichen Weg zwischen westlichem
Kapitalismus uпd бstlichem Bolschewismus ginge55. ,,Geschieht es nicht, so wird und ЫеiЬt
DeutschJand еiп BalkanvoJk unter Balkanvбlkern und wartet mit den andern auf Erlбsung
von Osten." Mit der ,,Erlбsung" spielte Rathenau nicht nur auf die Rolle RuBlands als
Balkanmacht ао. Vor allem ging es ihrn, der sich immer wieder gegen die Fehlentwicklungen der russischen Revolution von 1917 wandte56, darum in Europa die Sorge vor
einer "Bolschewisierung" wachzuhalten. Dieses Argument setzte er in der Nachkriegszeit
noch haufig ein, um die finanziellen Кriegsfo]gen fiir Deutschland zu mildern und um die
westeuropaischen Siegermachte zu einer politischen КooP,eration mit dem einstigen Kaiserreich zu bewegen.57
Vergleichbar auEerte sich Rathenau im selЬen Jahr noch ао anderer Stelle58 • Die
deutsche Revolution von 1918/19 sei beendet. Der verJorene Кrieg Ьewirke einen langsa52 Zu AufgaЬen und Tatigkeit der KRA und ihrer Unterorganisationen, vergl.: Bundesarchiv KoЫenz R 43 F
Reichskanzlei/239 8/2/Fiche 3/В11. 68ff. (= Zweiter Bericht der Кriegs-Rohstoff-Abteilung des Кriegsministeriums
fiir die Zeit von Anfang OktoЬer 1914 Ьis Anfang Januar 1915); in derselЬen Akte: Fiche 7/S. Зlff. nach der
Paginierung der im folgenden genannten Denkschrift • В11. 146ff. • (hier: = Erster Bericht der Кriegs-Rohstoff.
AЫeilung des Кriegsministeriums fur die Zeit von mine August 1914 Ьis Ende DezemЬer 1914); verg1. auf
demselЬen Fiche/Вll. 146ff. (= Denkschrift des Koniglich PreuBischen Кriegsministeriums iiber das Lieferungswesen seit Beginn des Кrieges, Berlin Mtirz 1915). Zur Einrichtung einer Abteilung der KRA fiir MetaUe in den
okkupierten Gebleten und weiteren Unterabteilungen vor allem in Polen: Bundesarchiv-Zwischenarchiv BerlinHoppegarten 87.37 Kriegsmetali AG /243/В\. 74 (= Mitteiiung der КRА an das preu6ische Кriegsministerium
vom 26.1.1915). Verg1.: in derselЬen Akte: Bl. 260 (;:: Mitteilung der KRA an das preuВische Кriegsministerium
vom 15.1. Ј 915 iiber die SammJung kupfemen Kochgeschiп-s unter russischen Кriegsgefangenen zur Weiterverwertung des Rohmaterials in der Кriegswirtschaft) ! Die Mitteilung wurde von Walther Rathenau perstinlich zur
Kenntnis genommen. Vergl. in derselЬen Alcte: BIJ. 178, 309-ЗЈ Ј, 344.
53 Bundesarchiv Zwischenarchiv Berlin-Hoppegarten 87.37 КriegsmetaJI AG/242/BI. 74 (= Alctennotiz der Кrieg
smetall AG vom 26.11.1914, hier mit einer derartigen Au6erung Walther Rathenaus hinsichtlich der Entschadigungsverfahren fiir Requisitionen in Belgien in einer Sitzung der Kriegsmetall AG am 15.11.1914).
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men Waodel der Gesellschaft. Dieses Tempo sei auch gut denn: ,,Ein Bruch der Tradition
-- Erziehung, Erfahrung, Personal und Material -- wtirde uns <die Deutschen; C.S.> zu
einem nбrdlichen SerЬien machen. Insuffizienz, Abhangigkeit, Bestechlichkeit, Schlampe~e1
mit einer Stuckfassade von Zukunt"tsstaat, Ьis zum Eintritt der Militardiktatur eines bel1ebigen Кlubs -- die tibrigens auch gleich zu Anfang ~ommen kan_n." Rath~nau tibertrug
hier erneut einen wesentlichen Кritikpunkt an der russ1schen Entw1cklung d1e Entstehu~g
einer neuen nachrevolutionaren Herrschaft einer Funktionarsklasse - auf Deutschland. D1e
nun tiЬer das "SerЬienmotiv" zitierten Eigenschaften entnahm er wiederum dem Bereich
des Antislawismus.

IV. Fazit
Walther Rathenaus Balkanbild mit seinen praktischen Auswirkungen zeigt vor allem
zweierlei.
.
Einerseits ~rlag er zeittypischen Einstellungsmustern in den Bere~chen von_ Ant1slawismus (etwa gegentiber Serben), Antiturzismus (zur Zeit der _Balkan~шege), Ant.1b0Jschewismus (in der Nachkriegszeit) und schlieBJich auch des Anubalkaшsmus.
.
Als Jude verwendete er andererseits darilber hinaus, aus der latent qualenden S1tuation alltaglicher Stigmatisierungen, der nachfolgenden Verinnerl_ichung antisemitischer Einstellungsmuster und zur "Abstiitzung" der Gratwanderung zw1schen kulture~ler Sel?stbehauptung und Se!Ьstverleugnung, ,,balkanische Sujets" . Sie er1aubten den fr~1er~n -~1skurs
tiber das (eigene) Judentum im Spannungsfeld zwischen der Angst vor _Dis~1~шei:ung
und der Bewahrung eigener Sozialtraditionen. Vor allem am Topos d~s "Onents m1~.seшen
weiteren sprachlichen Assoziationen sowie dem Gegensatzpaar ,,As1en un~ Eu:opa baute
Rathenau Brticken" zwischen den verschiedenen Themenfeldern von Feшdb1]dern.
Jst ;in geЬildeter Mensch, wie Rathenau, verantwort1ich als Opfer von Dis~rimi~ierungen se!Ьer zum Vertreter diskriminierender Haltungen zu w~rden? Мап sol_lte, _histoпsch
betrachtet deutsche Juden in einer antisemitischen Umwelt шcht zu ausschl1eВ11chen Opfern histo,riographisch "entmiindigen" 59 • Eine Verantwortung fiir _eigenes H~deln ЫеiЬt
jedem menschlichem Individuum zuzumessen. GJeic_hwohl: .wer d1_~ J_ugendbпefe. Walther
Rathenaus sieht bemerkt schne11 wie qualend und w1e deut11ch alltag!Jche Degrad1erungen
schon den Schtiler oder den Studenten Rathenau formten60• Die kognitiven Barrieren der
Umwelt schufen so auch innerpsychische Grenzen freier Wahrnehmung, die im Falle Rathenaus ebenfalls nicht iibersehen werden dtirfen.

54 Vergl. etwa: Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 Nachla6 Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 581/BI. ЗО
(= Gespriichsnotiz Rathenaus wilhrend seines Aufenthaltes Ьеi englischen Regierungsvertretem in London Ende
Ј 921, hier speziell zur Frage der KontroПe des europiiischen, darunter des jugoslawischen Eisenbahnnetzes).

55 Rathenau, Walther: Кritik der dreifachen Revolution, in: Waither Ratlumau. Kritik der dreijacm.11 Re110/utio11.
Apo/ogie, Nordlingen 1987 ("' Greno 10/20), S. 11-78 (zuerst: Juni 1919), folgendes Zitat: S. 61. Vergl.: Zentrales
Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 NachlaВ Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 424/Вl. 1.
56 Vor allem die Sorge vor einer Кlassenherrschaft durch Funktionare sowie die Кritik am Mehrwerttheorem von
Karl Marx · feh\ende Neuinvestionen dererwittschnfteten UЬerschiJssewurden zu einer ReagrarisierungRuIOands
fiihren • Ьestimmten Rathenaus Zweifel am Erfolg der sowjetrussischen Entwicklung.
57 Vergl. hier nurexemplarisch: Rathenau, Walther: Nach der Flut, in: Walther Rathe11au. Schriften aus Kriegs- 1111d
Nachkriegszeit, Berlin (1929), S. 215-281, hier: S. 275-281; Ders.: Rede im Grossen Saal des Volksblldungsheims
zo Frankfurt а. М. am 28. OktoЬer 1921, in: Walther Rathe,шu. Gesammelte Reden, Berlin 1924, S. 287• 327, hier:
323f..

s.

58 Zentrales Staatsarchiv (Moskau) Fond 634 Nachla6 Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 442/Вl\. 2-4 (= Abschrift
eines Briefes von Walther Rathenau an ,,Dr." aus dem Jahre 1919), Zitat: ВЈ. 3.

59 Riirup/Geschichte; vergl. оЬеn.
60 Exemplarisch: Zentrales Staatsarchiv (M_oskau) Fond 634 Nachla6 Walther Rathenau Findbuch 1/Akte 22/ВI\.
7-1 о (=Brief Walther Rathenaus an Mnth1\de Rathenau vom 29 (?). 1. 1887).
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Walter Ratlie11aus

Валтер Ратенау је следио схватања свога оца оснивача

AEG-a

Емила

Ратенауа о схватању "асимилације" и прихватањем антисемитских предрасуда.
Већ рано се то схватање код Валтера Ратенауа учврстило првенствено нетрпе

Кристијан Шелцл

љивошћу његове околине према Јеврејима из његове околине и на другом месту

схватањима која су владала у његовој породици. Као и отац, Валтер Ратенау је

О слици Балкана Baлiiiepa Paiiieнaya

постао један од најзначајнијих представника лаке индустрије свога времена у

Шта је мислио Валтер Ратенау (Walther

Rathenau 1867-1922)

о Балкану? Да

Европи. Био је једно време веома активан и у банкарству (Berliner Handels-GeНеуспели почетнички покушаји ипак су у време Првог светског рата

ли су се њ~гови ставови разликовали од оних његових савременика? Да ли се

sellschaft).

могу издвоЈити неки посебни критеријуми који би допустили да говоримо о јед
ном посебном гледању припадника немачког грађанства јеврејског порекла на

отворили врата и његовој политичкој каријери. У пруском министарству рата

Балкан у време Немачког царства и првих година Вајмарске Републике?
Да бисмо одговорили на постављена питања треба скренути пажњу на
три проблема:

1. Треба посматрати припаднике слоја крупног јеврејског грађанства у Не1900;
2. Тачно одредити појам "слике Балкана";
3. Освр.нути се кратко на личности и деловање Валтера Ратенауа.
1. Социјалноисторијске студије показале су да су припадници јеврејске за
једнице у Немачкој могли у другој половини 19. века да створе сопствено грађан
ств~ (породице Meyer, Volkov, Maurer, Hellige, Wertheimer, Achheim, Toury, и др.).
мачкој око

БроЈ~rано невелик, најуспешнији део тог слоја био је ангажован у лакој инду
стрији (електро и хемијској), банкарству, трговини (робне куће) или као сло
бодни интелектуалци. Осим уставне равноправности, тој социјалној групи (или
подгрупи) недостајала је "равноправност у свакодневници". Неравноправност
код постављења у државну службу, неисказивана до краја и прикривена соци

јална_ стигматизација или антисемитски

"cultural codes" (С. Волков) у језику не

руководио је преоријентацијом

1914-1915.

као шеф одељења за ратне сировине

целокупне немачке привреде на ратне услове производње. Непосредно после
окончања рата био је, иако без формалног постављења задужен за вођење не
мачке спољне и репарационе политике. Године 1921. постављен је за министра
спољних послова Вајмарске Републике, успевши непосредно пре атентата који

је извео антисемитскио-националистички атентатор да 16. априла 1922. године
закључи Рапалски уговор.

Ратенау се такоl)е бавио уметношћу, литературом и филозофијом, разви
јајући једну сопствену филозофију историје с предзнаком супротстављених

"борби раса и мешању раса". Модел једног "новог друштва" којим се бавио био
је обележен друштвеном солидарношћу и изградњом једне полуприватне,

,,опште, заједничке привреде" коју је организовала држава

(,,Gemeniwinschaft")

са системом савета.

Не само у његовим филозофским делима већ и у целокупном животном
делању равноправно се огледа без неке интерпретативне ускости и његова ра

справа ..са расизмом свога доба. Његова слика и схватање Балкана је један од
примера за то. Поједине раније изјаве до

1914. и од 1918. године, преписка око
Berlincr Hanedlsgesellschafta Србији пре Првог светског

ЈевреЈа ~амо су неки примери неравноправног друштвеног односа према тој со

политике давања зајма

ЦИЈалНОЈ групи. Историчари и психоаналитичари су показали како је стална

рата, изјаве поводом ситуације у време балканских ратова и спољнополитичка

ст~:rгматизација код !евреја (и) од њих самих обрађивана као "самомржња", али

размишљања за време Првог светског рата, као и његова дужност у одељењу

НИЈе на задовољаваЈући начин показано како је унутрашњим психолошкум од
бацивањем неких наводно негативних јеврејских особина код крупног немачког

јеврејског грађанства стваран и ушао у употребу негативан стереотип о
,,источном Јеврејину" (,,Ostjude") преузет од нејевреја. У исти мах структура ди
~криминације нејевреја према ашкеназима (источноевропским Јеврејима) била
Је помешана са антисемитским, антисловенским и касније антикомунистичким
мотивима.

2.

Наступањем "турске опасности" у раном новом веку и његовог и

друштвеног дискурса у немачком говорном подручју око

1500,

потпомогнути

новим могућностима које је нудила штампа, балкански простор се за време Ре
формације тематизује и када се о њему говори оперише се, углавном, негатив
ни:"1 фор~лацијама (нецивилизованост, културна неразвијеност). Таква ситуа
циЈа оста1е непромењена до Ратенауовог времена и у различитим историјским
контекстима са истим језичким садржајем. Репертоар слика о Балкану, ,.анти

балканизми", настају и комбиновањем других негативних, непријатељских "сли
ка о другоме", што се све сажима у новом изразу "Балкан". У њега су били
укључени на првом месту: антиславизам, антисемитизам, антиисламизам, анти
турцизам, антициганизам.

за ратне сировине могу да дају једну целовитију слику и понуде одређене зак
ључке.

Слика Балкана Валтера Ратенауа са њеним практичним деловањем, по

казала се двојако. На једној страни он преузима савремене ставове из области

антиславизма (нпр. о Србима), антитурцизма (у време балканских ратова), ан
тибољшевизма (у послератном времену). Он је као Јеврејин посебно користио
,,балканске сижее", трпећи у исти мах и сам антијеврејску стигматизацију. Њи
хову садржину је интернализовао, трудећи се упркос томе да очува своју јевреј

ску културну традицију. Код тог балансирања између културног самоодрицања
и самопотврђивања. ,,помагала" му је употреба и појмова антибалканизма. Она
је омогућила слободан дискурс о (сопственом) осећању Јеврејства које се нашло
у процепу измеl)у страха од дискриминације и очувања сопствене друштвене

традиције. При том је код Ратенауовог изражавања једно од централних места

заузимао топос "Оријента" и супротстављени пар "Азија и Европа". Он је, та
коl)е, негативне "топосе" као што су "оријентални" или "азијски Јевреји" пре
носио и на своју слику Балкана, покушавајући да се на тај начин сам ослободи
притиска сопствене дискриминације.
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Да закључимо: нити се Ратенау може посматрати искључиво као ,,жртва"
и његова моћ одлучивања у примени стереотипа "на истриографски начин ста
вити под старатељство", нити је, на другој страни, могуће превидети "когни

тивне баријере" настале код Ратенауа због сталног дискриминисања расизмом

Ладислав Хладки
Томаш Храбак
Јан Пеликан

УДК

929:32 Прибићевић С.
327(435) .,1929/1936"

типичним за његово доба. Оне имају, пак, коначно, своје порекло у нетрпељи
вости нејевреја према Јеврејима.

Светозар Прибићевић у

Чехословачкој (1929-1936)

1

-

-

Прилог историји политичког менталитета

Айсшраюиум: У шексшу се говори о везама и односу Свеi'йозара
Прибиliевиhа са н.пјисшакнушијим чехословачким йолишичким делаш
ницима у йериоду 1929-1936. Пpuбulieвuli се, у zодuнама након завођења
шесшојануарске дик~иашуре Краља Александра, 1929. године,
йрилично ослањао на своје йолишичке и йривашне коншакше које је

изградио са чехословачким йолишичким йрвацима још у доба зајед
ничке йолишичке акције у Аусшроуzарској. Уйраво су ши коншак~ии,

и њих.ова йолишичка и йракшична реализација у годинама када се
Прибиhевиh нашао у йолишичкој изолацији, шема овог чланка.

Непосредно после завршетка Првог светског рата Чехословачка је успо
ставила веома блиске односе са владајућим круговима у Краљевини Срба, Хрва

та и Словенаца (СХС). Ти блиски контакти заснивали су се не само на сличној
спољнополитичкој оријентацији обе државе и на њиховој развијеној привредној
и војној сарадњи, већ су такође успостављани многобројним личним контактима

између чланова највиших владајуhих кругова. Корени многих пријатељстава из
међу чехословачких и југословенских политичара су при том сезали далеко пре
1914. године Највише веза у Чехословачкој имали су разумљиво вођи југосло
венских политичких партија из некадашње Аустроугарске, који су са својим
чешким и словачким колегама сарађивали још у бечком и поштанском парла
менту.

Развој унутрашње ситуације у југословенској држави убрзо је показао да

лична пријатељства у политици, и то посебно у балканској средини, не морају
увек ићи на руку прашкој влади. Тамошњи чести владарски преврати, успињања

и падови појединих политичких партија, стварање неприродних коалиција и бло
кова раније потпуно непријатељских група, остракизација донедавно у небо уз
дизаних вођа

-

све то је чехословачке политичаре стављало пред дилему какав

Ladislav Hladky, TomasChroook, Jan Pelikan, Svetozar PriЬicevica Ceslwslovensko(1929-1936), Cesky casopis
'1istoricky 2 (1995), str. 244-262.
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став треба да заузму према оним југословенским чиниоцима који су се као по
следица унутрашње нестабилности Краљевине СХС нашли у политичкој неми

лости, или који су на крају били подвргнути казненим репресалијама.
Посебно се тај проблем наметао после 6. јануара 1929. године, када је у
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Бојазан чехословачког владајућег врха појачала се већ 22. јануара 1929.
године када су добили информацију од београдсдког амбасадора Јана Шебе.
Према његовој информацији, Светозар Прибићевић, који је према краљевској

Краљевини СХС дошло до завођења диктатуре краља Александра. Много та

диктатури заузео радикално негативни став, размишљао је о одласку у емигра
цију. Шеба је обавестио да би за место добровољног егзила наводно најрадије

дашњих политичара, укључујући и активне министре од којих су многи били

изабрао Праг. 4

још донедавно са почастима дочекивани у Прагу, нови режим је - практично
преко ноћи - прогласио за потенцијалне рушиоце државе или чак за велеиздај
нике. Чехословачка влада, којој је било веома стало да сачува што је могуће
боље односе са своји~ савезником из Мале Атанте, већ тада је схватила да јој
највише потешкоћа у том правцу може учинити Светозар Прибићевић.
Светозар Прибићевић, један од вођа српске заједнице у Хрватској, још од

Та Прибићевићева жеља потенцијално је доводила прашке владајуће кру
гове у веома неповољну ситуацију. Приоритетан интерес Чехословачке је била
унутрашња стабилност њеног балканског савезника. Због тих разлога су Ма

почетка века стекао је у чешкој и словачкој средини реноме борца за политичку
еманципацију југословенских народа који живе на територији Хабзбуршке мо

пут ка обнови уставног поретка, али у основи су то били платонски подстицаји
за које је чехословачки министар спољних послова знао да неће бити услишени.

нархије. Тзв. велеиздајнички процес у Загребу са браћом Адамом и Валерианом
Прибићевић из 1909. гдодине и следећа Фриедјунгеова афера у којој су га за
велеиздају оптужили аустро-угарске власти и сам Светозар Прибићевић (у од
брану оптужених Југословена тада је иступио и Т. Г. Масарик), још више су

Моћници у Прагу су могли да остану незаинтересовани према својим нег
дашњим српским и хрватским саборцима, али саопштена намера Светозара
Прибићевића, међу чијим су пријатељима, били осим Масарика и Бенеша, та

допринели снажењу ауторитета тог српског политичара. Светозар Прибићевић

без имало пажње.

је после 1918. године у Прагу био проглашаван за једног од главних твораца
Краљевине СХС. У целини повољно, ту је било вредновано његово настојање
да се енергично постигне

номашких снага

-

-

па и по цену тврдог потискивања хрватских ауто

што бржа интеграција и централизација југословенске

државе. Приликом доласка југословенске владине делегације 1920. године у
Праг, председник Масарик је назвао С. Прибићевића једним од својих главних
сабораца.2

Постепена промена Светозара Прибићевића од носиоца централизма у

борца против београдског хегемонизма и прелазак на радикалну опозициону

сарик и владајући представници коалиционих странака били вољни да зажмуре

на тоталитарни и репресивни карактер Александрове диктатуре. Додуше, Бе
неш је у приватним разговорима каткад подбадао краља и министре да траже

кође Милан Хоџа или Франтишек Соукуп, није могла да се превиди тек тако,

Информација коју је пренео Шеба ипак није била тачна. Прибићевић тада
није хтео да напусти своју отаџбину. Чак се са себи својственим жаром после
6. јануара 1929. године још жешће прикључио политичкој борби. Заједно са не

колико осталих опозиционих првака, посебно са представницима Хрватске се
љачке страцке и Демократске странке, припремао је програм федералне реор
ганизације југословенске државе. Вести о његовој решености да оде у егзил
биле су, дакле, само лажни одјеци настојања дворских кругова да приморају,
чак и не бирајући средства, 5 једног од најутицајнијих и најпопуларнијих опози
ционих првака на емиграцију. 6

платформу, за коју се одлучио још крајем двадесетих година,3 донекле је при

Ситуација се ипак, у донекле измењеном облику, поновила после неколико

гушила његове везе са актуелном чехословачком политиком. Прашки владајући

месеци. Хапшење Светозара Прибићевића на београдској железничкој станици

чиниоци су од јануара 1929. године са напетошћу ишчекивали какав ће став
према увођењу диктатуре заузети Прибићевић, који је тада био председник Са

почетком јуна 1929. године и његова понижавајућа интернација у забачено, од
цивилизације удаљено, место Брус, које се налази у подножју планине Копаоник,

мосталне демократске странке (СДС) у којој су били окупљени пре свега Срби
из Хрватске. Онеспокојавала их је могућност да би тај утицајни и неоспорно

поново је подсетила чешке и словачке демократске политичаре на њихове мо

популарни политичар у борби за обнову парламентарне демократије и за про

још више је појачала информација чехословачког дипломатског представ

мене у државноправној подели Југославије могао да покуша да ангажује своје

ништва, према којој је Прибићевић био ухапшен да се у Београду не би могао

чешке и словачке политичке пријатеље.

ралне обавезе. Њихову обичну људску дужност да помогну пријатељу у невољи

састати са Едвардом Бенешом, који је тада присуствовао конференцији Мале
Атанте. 7 Чехословачко министарство иностраних послова ипак није реаговало.

2

3

S. PriЬicevic, Diktatura lcraljaAteksandra, Zagreb 1990, стр. 197.
О политичком и идеолошком развоју Светозара Прибићевића у првој деценији постојања само
сталне југослове»ске државе више у нпр.: Н. Matkovic, Svetozar Priblcevic i Samostalna demokrat,rka
stranlca do sestojanua,·s ke diktature, Zagreb 1972; Lj. Boban, Svetozar PriЬicevic и opoziciji ( 1928-1936). Zagreb,

1974.; В . Gligorijevic, Pa,·/ament i politiclre stranlce 11 Jugoslaviji (1919-1929), Београд, 1970; Исти, Neki
aspekti odnosa izmedu Demokratske i Hrvatske repuЫikanske seljacke stranke ( 1919-1925). U; lstorija ХХ века,
12, Београд, 1972.; Н. Јовановић, Политички сукоб11 у Југославији 1925-1928, Београд, 1974.; Т.
Stojkov, О spoljnopolititkoj aktivnosri vodstvaseljacko-demokratske koalicije uoci sestojanщщ;ke diktature. U:
Istorija ХХ века, 9, Београд, 1968; Исти, Из политичке актцвности и еволуције Светозара При
бићевића. У: Збарнш, оа исiиарију Maiurщe срйске, 12, 1975.

4 .Archiv ministerstva zahranicnih vecf (AMZV), f. Politicke zpra.vy - Jugoslavie ( одредница

Југославија),

напомена амбасадора Ј. Шебе од 22.1.1929.

5

Најпознатије застрашивање Светозара Прибиhевиhа од стране кругова блиских двору било је
тајанствена провала у његову собу у загребачком хотелу Еспланада. Прибићевић је затекао у свом
апартману полицијског агента Грауера, за кога је било познато да припада личној тајној служби
краља Александра. Прибиhевиhје сматрао даје Грауер припремао на њега атентат.

6

Т. Stojkov, Internacija Svetozara PriЬicevica (1929-1931). U: lstoгija ХХ. века, 12, Београд, 1972, стр.
408-409.

7

AMZV, фонд, одредница - Југославија, извештај амбасадора Ј. Шебе од 7.6.1929. (Настојање
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О мучној ситуацији у којој се нашао Светозар Прибићевић највиши чехо
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целарији председника републике Пржемисла Шамала, једног од најутицајнијих

ладином, а у међуратна време одржавао контакте са многим југословенским
пријатељима, интервенисао је у вези с Прибићевићем још у јулу 1929. године.
Замолио је тадашњег југословенског министра саобраћаја председника Слове
начке народне странке Антона Корошеца, који је у Прагу учествовао на про
слави католичке организације за физичку културу "Орел", да помогне његовом

људи тадашње чехословачке политике, обратио се његов пријатељ из времена

цугогодишњем пријатељу. Али и вођа словеначких католика изразио је сумњу

словачки врх био је обавештен и са других страна. За тадашње односе је значај
но да интервенција није стигла од утицајних Прибићевићевих пријатеља, већ
су на његово страдање упозоравали људи мање-више удаљени од политике. Кан

борбе против Аустроугарске - Отокар Хмел.~ Хмел је замолио Шамала за при
јем и обавестио га о мучном положају С. Прибићевића. Обавестио га је такође
о загонетном покушају атентата на председника СДС-а и о болести од које је
Прибићевић, према информацијама, оболео. Шамал је изнео жаљење над При
бићевићевим патњама, али је рекао Хмелу да посматра цео случај као веома
осетљив и претпоставља да би могући приговор београдском двору могао При

бићевићу и Већеславу Вилдеру9 , за кога је Хмел такоlје интервенисао, само
нашкодити. 10

И поред овог неуспелог покушаја, Шамал је покушао да за свог пријатеља
нешто учини. Замолио је шефа особља министарства иностраних послова да
дискретно припреме евентуалне кораке којима би се можда могло помоћи При

у веродостојност информација о Прибићевићевим страдањима. 12 Ипак је обећао
Хлавачеку да ће покушати да ургира за премештање Прибићевића у београдску

болницу. Да ли је Корошец испунио своје обећање и да ли је управо његова
интервенција допринела одласку Прибићевића из Бруса, може бити само пред
мет нагаlјања. 13
Почетком јануара

1930.

године посетио је Хлавачек, на три дана, Београд,

затражио је пријем код неколико челних људи Александрове владе, укључујући
и њеног председника генерала Петра Живковића. Тадашњи југословенски еста
блишмент трудио се да Хлавачеку свим силама изађе у сусрет. Као челни пред

ставник Народне демократије, странке Карела Кромаржа, која је после
нуара

1929.

6.

ја•

године давала подршку устоличавању диктаторског режима, имао

бићевићу. Крајем јула 1929. године Шамал је на једној свечаној вечери питао
југословенског амбасадора у Прагу Будимира Анђелиновића о ситуацији у којој

је у Београду отворена сва врата. Хлавачек ипак није дошао у Југославију са

се налазио С. Прибићевић, посебно о наводној недовољној лекарској бризи која
му је пружена и која не одговара његовом озбиљном здравственом стању.

оценио позитивно видљиву политичку стабилизацију, истовремено је критико

Анђелиновић је оценио вести о страдањима српског опозиционог политичара

похвалама. Иако је у разговорима са представницима Александровог режима
вао брутално прогањање грађанских политичара који се нису сложили са Алек
сандровим начином решења политичке кризе. 14

као претеране. Рекао је Шамалу да су се у Брусу о Прибићевићу бринула два

Хлавачек се веома заузимао за свог пријатеља Светозара Прибићевића.

лекара и да му је чак краљ послао свог личног лекара. Убедио је канцелара
да бивши министар има одговарајућу негу и да његов живот ни у ком случају
није угрожен. 11 После тих уверавања, Шамал је за неко време престао да се
интересује за С. Прибићевића.

Још пре пријема код Живковића састао се са најстаријим од браће Прибићевић

Нови талас занимања за интернованог српског политичара изазвао је, по
ла године касније, тадашњи генерални секретар Чехословачке партије народне
демократије Франтишек Хлавачек. Хлавачек, који је још као младић успоставио
крајем прошлог века блиске контакте са хрватском и српском напредном ом-

- Валерианом,

игуманом православног манастира Јаска у Срему, који му је опи
сао све перипетије у вези с перзекуцијом председника СДС-а. Живковић је при
мио Хлавачека одмах пошто је он то затражио и током посете се према њему

понашао веома пријатељски. 15 Ипак се трудио да чехословачког политичара уве
ри да је његова забринутост за Светозара Прибићевића потпуно сувишна. Рекао
је да се Прибићевићу неће ништа лоше догодити и да је његов боравак у зат
ворској болници у суштини најблажа форма изолациј е. Обећао је да ће интер·
нираном Прибићевићу обезбедити остале олакшице, пре свега да ће његову

Светозара Прибићевиhада се састане са чехословачким министром иностранliХ послова очигледно

је био само коначни повод эа његову интернацију. Београдски режим је одлучно о његовом
затварању пре свега зато јер на други начин није могла да се ограничи Прибиhевиhева активност.

Опозициона делатност овог политичара неоспорно је угрожавала стабилност Александрове дик
татуре посебно због популарности коју је уживао ме!)у српском заједницом у Хрsатској. Живко

вићева влада ј е затворила Прибићевића у одређеном смислу и као пример осталим опозиционим

породицу ослободити обавезе надокнађивања трошкова лечења. Уверио је исто
времено Хлавачека да Прибићевић неће бити поново пребачен у Брус. Ипак

Живковић је одбио могућност ослобађања Прибићевића из затвора. Обра
зложио је то речима: ,, Прибићевић би по својој природи одмах и опасно радио

против режима, а то моја влада хоће и мора да спречи."16

политичарима).

8

Отакар Хмел је био посебна личност. Свој животни пут почео је као оперски певач и још пре 1914.
г. постао је солиста прашког Народног дивадла. Током рата неколико пута је посетио Загреб и
оданде организовао поIIШљке хране за изгладнели Праг. У то време се спријатељио са Светозаром

12

Исто.

Прибиhевиhем. После рата Хмел је напустио позориште и основао успешну фирму која је управ
љала над неколико прехрамбених предузећа и хотела. Види Statni ustfedni archfv (SUA) f. Policejnf

13

О томе вите у T.Stojkov, lntemacija ... стр.

prezfdium (РР), к.1052, извеrmај полицијског надлештва надлештву округа од 10.12.1931.

9

Већеслав Вилдер, који је по оцу био чешког порекла, био је блиски пријатељ С. Прибићевића и
један од главних предстаиника СДС-а. После преврата 1929. г. такође се нашао у интернацији.

15

Исто, белешка П. Шамала од 25.7.1929.

Кrnmare, писмо Ф. Хлавачека К. Крамаржу од

Хлавачек је у писму Крамаржу донекле сујетно саопщтио да га је Живковић примио ?дмах сле~ећег
дана

10 Archfv Kancelafe prezidenta repuЫiky (AKPR), Т 1011/22-I, напомена П. Шам ала од 12.6.1929.
11

416-417.

14 Archfv Narodnfho muzea (ANM), pozustalost Karla
10.1.1930.
,,...

док веома често познати политичари.и новинари из иностранства мораЈу да чекаЈу на

пријем и по недељу дана а многима се пријем и одбија."

16

Исто.
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дипломатској линији. Ипак позива тог словачког политичара да покуша да ор

Месец дана после повратка у земљу, када је схватио да његова интервен
ција није уродила плодом, Франтишек Хлавачек је ступио у акцију о којој се
очигледно још у јануару договорио са Прибићевићевом породицом18 • Почетком
фебруара стигао је у председничку канцеларију у Прагу коверат са два писма
на француском од Светозара Прибићевића. У првом, које је било адресовано
на Шамала, Прибићевић моли канцелара да посредује при уручењу другог писма

ганизује у прашкој штампи кампању у његовом интересу. Иако се Хоџа, додуше,
саветовао са Хлавачеком о томе како би могао помоћи заједничком пријатељу22 ,
он сам за Прибићевића ништа није урадио.
Насупрот њему, Хлавачек је у Прибићевићев случај улагао доста енергије.
Подстрекивао је чешку јавност (посебно на странама Narodnih list и Fronte), на
писао је писмо о Прибићевић.евој интернацији вођи француске радикалне стран
ке Едварду Ериоу а 1931. године чак одлази у Париз да би тамо лично интер
венисао код водећих француских политичара о питању свог српског пријатеља.
у Паризу је Хлавачкеа прво примио премијер Тардје, али био је веома обазрив
(прибојавао се негативних последица интервенције у корист Прибићевића на
француско-југословенске односе), зато се Хлавачек обратио председнику Соц~
јалистичке партије Леону Блуму. Али ни ту није постигао већи успех, добио Је
само обећање покретања кампање за Прибићевићево ослобађање на страни

написаног Масарику. Писмо, у коме је Прибићевић пожелео Масарику, месец

цама листа

дана преурањено, срећан осамдесети рођендан, Шамал је предао адресанту.

Током дугих месеци непрестане интернације Светозар Прибићевић је још
неколико пута покушао да подсети својим утицајем чешке пријатеље на њихову

душе, направио генералном секретару Кромаржове партије неколико компли
мената, али после његовог одласка је саопштио (исто као и независно од њега

министар иностраних послова Коста Кумануди) тадашњем

carge d'affaires

ЧСР

У Београду Леву Вокочу своје огорчење у вези с Хлавачековом активношћу.
Министар правосуђа Милан Сршкић је на крају рекао да не жели да се Хлавачек
меша у унутрашње ствари Југославије.17

Најзначајнији политички затвореник Александровог режима у њему је инфор
мисао Т. Г. Масарика о катастрофалној ситуацији у Југославији, о ликвидацији

Populer.23

.

моралну обавезу. У септембру

1930.

г. Масарику је приватно писмо написала

остатака правне државе и индиректно га је молио за помоћ у интересу окончања

Светозарева жена Босиљка. Информисала је чехословачког председника о томе

своје већ више од осмомесечне интернације. 19
Нада да би се чехословачки државник могао лично ангажовати у интересу
окончања Прибићевићеве интернације се показала неоснована. Председничка

како је једногодишњи затвор подрио мужевљево здравље и молила га је да се
заузме за дозволу Светозаревог лечења у Карловим Варима. 24 Ни ова молба,
као ни писмо које је приближно истовремено послао С. Прибићевић Едварду

палата се држала исто као и у првим данима после Прибићевићевог затварања.

Бенешу25 , није утицала на промену става највиших чехословчких кругова.

И даље је давала предност добрим односима са Александровим режимом испред

Тек неколико месеци касније Масарик и Бенеш учинили су према свом
затвореном пријатељу заиста усрдан гест. Крајем јануара 1931. године примио
је Пржемисл Шамал писмо од другог Светозаревог брата Милана Прибићевића.
Тај пуковник у пензији који је још пре осам година 1923, напустио војску због

помоћи старом пријатељу. Масарик је прихватио Шамалов предлог да канцелар
пошаље српском политичару само кратко куртоазно писмо у коме му саопштава

да је коверат предао председнику. Али ни такав одговор Прибићевић, који је у
то време био смештен на полицијско одељење београдске психијатријске бол
нице, на крају није добио. Шамал се, наиме, после консултација у министарству

националних побуда и отишао на Косово да би тамо као поседник помагао при

можда најбоље изражавају две реченице из писма: ,,Веома ме боли што за мене

ликом нове српске колонизације, тада је проводио одмор у Паризу. Обавестио
је Шамала да ће при повратку у земљу пролазити кроз Праг. Донекле сујетно
је писао да би се његови стари пријатељи Масарик и Бенеш сигурно увредили
када их том приликом не би посетио.26
Масарик је заиста 11. фебруара 1931. примио Милана Прибићевића и ње
гову супругу. Том приликом му је поновио свој дотадашњи став према целом
случају, исто као и Бенеш са којим се Светозарев брат такође састао приликом
боравка у Прагу. Оба чехословачка државника су рекла Ми.лану Прибићевићу

нико

да би њихова интервеницја могла да има за последицу пре погоршање ситуациЈе

иностраних послова, почео прибојавати да цела ствар није повокација, те већ
припремљено писмо своме пријатељу ставља

ad act.a.20

Сличан ефекат имало је и писмо које је Прибићевић преко Хлавачека
послао неколико дана раније Милану Хоџи, са којим је сарађивао још пре Првог
светског рата у будимпештанском парламенту. Прибићевић. се огорчено жалио
на незахвалност коју је дочекао од Чехословачке. Његово осећање и осуду

-

осим Хлавачека

-

од толико мојих чешких пријатеља није интервенисао.

Као да сам нека потпуно неважна личност из Патагоније или Парагваја." 21 При
бићевић пише Хоџи да схвата тешкоћу директне интервенције по државној или

17 AMZV, ф.
18

Т.

одред.

- Југославија, извеuлај Л. Вокоча од 10.1.1930.

Stojkov,lntemacija ..., 417.

19 Archfv Ustavu Т. G. Masaryka(AUTGM), МА, zahrnnicf - к. 8-Југославија, сл. 37, писмо С. Прибиhевиhа
Т. Г. Масари1<у од 7.2.1930.
20 AKPR, Т 1011/22-П.

белешка П. Шамала од

15.2.1930.

21 ANM, оставштина Франтишека Хлавачека - југословенски део, к. Светозар Прибићевић, nисмо С.
Прибићевића М. Хоџи одб.2.1931.

22

Исто, интерна напомена Ф. Хлавачека уз наведено писмо.

23

О Хлавачковој посети Призу види његов чланак Др. Мачек rt "Удружена ойо~~щија" у часопису
Савременик, Независна новинска ревија, 10, Париз 1964., стр. 29-37. (Веома суЈетни Ф. Хлавач~к
се ЗО-тих гоидна и још дуго после другог светског рата трудио да представи историју. акцИЈе

ослоба!)ања С. Прибићевића из интернације у том смислу да је то пре свега био резу,~тат његове
интервенције и његових публицистиучких наступа. У стварности његова, иако искрено спровођена,

активност у Прибићевиhевом случају одиграла је пре само периферну улогу.)

24 AKPR, Д 12 600/38 писмо Босиљке Прибиhевиh Т. Г. Масарику од 26.8.1930.
25 AUTGM, БА, Југославија, к.310/4, писмо С. Прибићевића Е. Бенешу од 27.7.1930
26 AKPR, Т 1011/22 - II, писмо М. Прибићевића П. Памалу од 23.1.1931.
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његовог брата. Моментална, чак хистерична реакција Александровог режима
на вест о пријему Милана Прибићевића код чехословачког председника и ми
нистра иностраних послова, доказивала је да то њихово образложење није било
само пуки изговор. Иако је Бенеш веродостојно информисао тадашњег југо
словенског амбасадора у Прагу Алберта Крамера27 о садржају Прибићевићеве

ку о новој депортацији у Брус. Истовремено су омогућили Прибићевићу да от
nутује на лечење у ЧСР. Светозар Прибићевић је 13. јула 1931. године поручио

посете, члан београдске владе Коста Кумануди позвао је шефа чехословачког

СДС-а на своју територију. 34 Светозар Прибићевић је 23. јула саопштио амба
садору Флиедеру да одлази у Чехословачку и замолио га да пренесе молбу су
прузи прашког градоначелника Амалији Баксовој (пореклом Хрватици) са којом
се одлично познавао, да га следећег јутра сачека на прашкој Масариковој желез
ничкој станици. 35

дипломатског представништва Роберта Флиедера и веома огорчено му са

општио чуђење у вези с пријемом брата главног непријатеља краља Алексан
дра. Нагласио је да би тај гест могао подбунити све противнике владе. 28
Све је потом, на неколико недеља било заборављено. Праг је за то почео
поново да се занима тек почетком јуна

1931.

чехословачкој амбасади у Београду да подноси молбу за пасош ради одласка у
Карлове Вари. 33 Чехословачка страна, која је до тог времена веома мало учини
ла за њега, пренела је Живковић.евој влади спремност да приме председника

Прибићевић је у Чехословачку допутовао

године када је Светозар При

24. јула 1931. године пун

одушев

љења и енергије, са великим амбициозним плановима. Замишљао је да ће у 56.
години почети друго, још успешније поглавље своје политичке каријере. По

бићевић отпочео штрајк глађу као протест одлуци Живковићеве владе да га
поново премести у Брус. Преко блиског Бенешовог пријатеља, тадашњег уред
ника Лидових новина Хуберта Рилке, поново се писмом Масарику обратила за
помоћ Прибићевићева супруга. 29 Десетог дана штрајка глађу дошла је у амба
саду ЧСР у Београду Прибићевићева млађа ћерка Стана, која се о оцу брижљи

јатеља - да образује емигрантски противдиктаторски одбор, који би можда ка
сније могао да прерасте у владу у егзилу, на чијем челу би се он најзад вратио

во старала од -првог дана интернације. И она је молила да се председник Ма

у земљу.

тајно се надао да ће му у Прагу успети

-

можда и уз помоћ чехословачких при

сарик заложи код југословенске владе и омогући Светозару Прибићевићу

Велики део одушевљења се, ипак, распршио чим је Светозар Прибићевић

лечење у некој од чехословачких бања. Пренела је том приликом очеву изјаву
да ће се у Чехословачкој уздржати од било какве политичке активности. 30
Телеграме потпоре адресоване на Праг послали су у то време и бројни
југословенски емигранти (између осталих и каснији усташки во!ја Младен Лор
ковић).31 Своју забринутост за Прибићевићев живот изразили су и значајни

на прашкој Масариковој железничкој станици отворио прозор свога купеа. Уме
сто очекиване гомиле пријатеља, заштитника и обожаватеља, угледао је сама

представници чешке културе и науке, нпр. драматург Јарослав Квапил, исто

чехословачко надлештво послало је само полицијског агента кога су задужили

ричарка Милада Паулова и др. Чехословачка влада ипак у том тренутку још

да прати Прибићевића на сваком кораку. 36

непозната страна лица, која на ужареном перону задимљене железничке ста

нице нису показивала ни најмање интересовање за значајног југословенског по
литичара. Уместо почасног вода, који га је још пре пар година дочекао у Прагу,

Свежи егзилант је са својом ћерком Станом изнајмио собу у луксузном хотелу

није сматрала рационалном директну интервенцију. Бенеш је издао налог да

не треба реаговати на иностране интервенције. 32

·

Амбасадор на ВаIЏiавским намјестима. Чим се сместио, почео је телефоном да

Водећи чиниоци београдског диктаторског режима су, када је почело да
бива јасно да је познати затвореник спреман да свој протест, ако треба, доведе
до трагичног краја, схватили да би стабилност њихове владе највише угрожава

зове своје прашке пријатеље. Милан Хоџа, чији је број прво окренуо, није му се

ла управо легенда о Прибићевићу мученику измученом у затвору. Зато су се

је приредила вечеру у част својих пријатеља, чија је срдачна атмосфера бар

одлучили да делимично изађу у сусрет његовим захтевима и поништили су одлу-

донекле побољшала Прибићевићеве прве непријатне утиске у Чехословачкој.
Два дана после ручка Светозар и Стана Прибићевић отпутовали су гра

Словеначки либерал А. Крамер био је двадесетих година један од блиских сарадника С. При
бићевића. Пре 6. јануара 1929. био је чак и члан ужег руководства СДС. После устоличавања

доначелниковим аутомобилом, у пратњи Баксове, у Карлове Вари, где је за њих

27

краље11е диктатуре ипак се одлучио за сарадњу са Живко11ићевом владом. За своју лојаЈШост био

је награђен функцијом југословенског амбасадора у Чехословачкој а касније и министарском
фотељом. З~ачај~:о је што је Крамер у време свог деловања у Прагу увелико настојао да осујети
већину -~кциЈа КОЈе су биле усмерене на ослобађање С. Прибићевића. О томе више Т. Stojkov,

Internac1Ja ... стр. 420-421.

28 AMZV, ф.

одред.

одазвао. Слично је било и са другима. Само су Амалија Баксова, Франтишек Хла

вачек и Отакар Хмел дошли у хотел да поздраве Прибићевића

Отакар Хмел, који је у тој бањи имао лускузни ресторан, обезбедио смештај

33

AМZV, ф. одред.

34

Вођа Хрватске сељачке стра1tке Владимир Мачек наводи у својим успоменама даје за ослобађање

(V. Macek, /11 rhe Srг11ggle.fo1·
Freedom, New York 1957, стр. 128). Ипак нити један од доступних докумената не потврђује овај
Мачеков податак. По свој прилици притисак из иностранс1Ћа - па чак ни онај који је у лето 1931.
г. дошао од француске влаце • и.ије био одлучујући. Александров режим је на крају исправно
проценио да he његову стабилност мање угрожавати слобоцни Прибићевић којије у ,шостранству,

29 AUTGM, МА, иностранс1Ћо - к. 8 • Југославија, сл. 37, писмо Б. Прибићевић Т. Г. Масарику од
~3.6.1931. (У AUTGM су сачувани такође и Масарикови својеручни изводи из овоr писма. Масарик
Је овде означ1ю: .,1. Прибиliевиhева жена, да би интервенисао за Прибићевића, 2. пребацује нам
пасивност ... 3. краљ сам себи штети".).

32

Исто, саопштење министарства иностраних послова Канцеларији председника републике од

3.7.1931.

него за1Ћореник чији би ореол мученика даља интернација све више појачавала. О околностима
ослобађања Прибићевића 11з затвора упоредити такође Т.

Флиедера од 19.6.1931.

31 AKPR, D 12 600/38 телеграм М. Лорковића Т. Г. Масарику од 22.6.1931.

- Југославија, телеграмсhаrgе d'affaires Reissera од 13.7.1931.

Прибићевиhа одлучујућу улогу одиграла интерsенција Т. Г. Масарика

- Југославија, телеграм Р. Флиедера од 23.2.1931.

30 AMZV, ф. одред. - Југославија, телеграм Р.

.37 Амалија Баксова

35 AMZV, ф.

одред.

Stojkov Internacija ... стр. 422-423.

- Југославија, телеграм charge d'affaires Reissera од23.7.1931.

36 SUA, f. РР, к. 1052 извештај полицијског надлештва обласном надлештву од 27.7.1931.
37

Исто.
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у хотелу LoiЬ. У Карловим Варима је Светозар Прибићевић боравио скоро ме
сец дана. Свакодневни извештаји агента чехословачке тајне полиције који је

добио у задатак да прати југословенског емигранта, говоре о усамљености и
изолацији председника СДС-а. 38 Прибићевићеви августовски дани у Карловим
Варима личили су један другом као јаје јајету. После десет сати ујутру одлазио
је са Сrаном на доручак у Хмелов ресторан Mislivna. Затим је следила шетња
по колонади, са обавезним заустављањима поред појединих лековитих извора.

После ручка и кратког одмора понављао би се преподневни програм. Осим ћер
ке, Прибићевићу су друштво правили још само Отакар Хмел, новосадски ад
вокат Коста Хаџи и декан загребачког Капитола др Ловро Радичевић, који се
у Карловим Варима у то време лечио. Једини изузетак од тог стереотипа је
био сусрет са познатим хрватским политичарем Антетом Трумбићем, који је
Прибићевића посетио у бањи 19. августа. 39
Приликом карловарског сусрета су се оба опозициона политичара, која
су имала велики удео при настанку југословенске државе, сагласила у искључиво

критичкој оцени краљеве диктатуре. Прибићевић се умногоме салгасио са Трум
бићевом концепцијом активне опозиционе политике, која би била усмерена· не
само против Живковићеве владе већ и против самог Александра Карађорђе
вића. Главни циљ демократских снага требало је, осим обнове уставног поретка,
да буде и краљева абдикација. Ипак је тај план остао пука намера. Против ње
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Никакве друге реакције српски политичар од Шамала или осталих значај
них чехословачких званичника није дочекао током свог боравка у Карловим
Варима. Прибићевић се 23. августа 1931. вратио у Праг. Сместио се поново у
луксузном хотелу на Вацлавским намјестима, овога пута изабрао је хотел Zlata

husa.

Како се ту Прибићевићу ипак није допало, после два дана преселио се у

оближњи хотел

De Saxe у Хибернској улици. До Прага је опет путовао у гра
доначелниковом аутомобилу у пратњи Амалије Баксове. Супруга праш~ог гра
доначелника помогла је Прибићевићу и на други начин. Пре свега га Је _осло
бодила сталног полицијског надзора који га је веома иритирао. Баксова Је ин
тервенисала код полицијског надлештва, те су они почетком септембра
одлучили да замене дотадашњу такорећи јавну присмотру директним надзором,

о коме Прибићевић није знао. 43
Баксова је у исто време поново покушала да обезбеди Прибићевићу при

јем код највиших представника чехословачке државе. Петог септем?ра је теле
фоном позвала Шамала са којим се лично познавала. Замолила га Је да посре
дује за пријем Светозара Прибићевића код председника Масарика. Ефекат њене
интервенције опет је био раван нули. Шамал је додуше обећао да ће покуша~и
да припреми44 терен за тај сусрет, али није прошло ни недељу дана, када Је

гове реализације се, наиме, успротивио председник опозиционе Хрватске сељач

саопштио Баксовој да се Масарик одмара у свом летњиковцу на Бистржичици,
где "не прима посете, осим у неодложним случајевима. Удаљеност од Прага,
као и могућност да се у Бистржичици преноћи, представљала би за г. Прибиће

ке странке Владимир Мачек, који је стално давао предност компромису са Алек

вића велико деранжирање и када би се пријем могао реализовати. Из тог ра

сандром.40

злога молимо Вас да пренесете г. Прибићевићу извињење господина председ

Прибићевић је једномесечни боравак у Карловим Варима посветио пре

ника."4' Канцелар се даље о целој ствари консултовао са министром иностраних

свега одмору. Ипак био је чврсто решен да се одмах после опоравка врати ак

тивној политици. Још се из Карлових Вари трудио да оствари контакт са значај

послова Бенешом, који је тада учествовао на заседању светске заједнице у Жене
ви. Он је његов поступак у потпуности одобрио. Поручио је у Праг да је питао

ним чехословачким личностима. При том је искористио несебичну помоћ Ото

свог ресорног колегу Војислава Маринковића за мишљење југословенске владе

кара Хмела. Карловарски угоститељ је крајем јула канцелару Шамалу послао

о том питању. Маринковић је одлу,:пю изјавио да могући пријем Светозара При

писмо пуно одушевљења. У њему му је саопштио радосну вест о ослобађању

бићевића код чехословачког председника сматра за неприкладан. 46
Светозар Прибићевић ипак није губио наду да ће на крају наићи на от

њиховог заједничког пријатеља и уверавао га у утицај и ауторитет који пред
седник СДС-а ужива у својој земљи. Очигледно потпуно инспирисан Прибиће
виhем, пише: ,,Сада је најбоља прилика да наши званичници упознају данашњу

ворена врата канцеларија највиших чехословачких државника и да ће Масарик,

политичку ситуацију у Београду. Мислим да би неко од наших представника
спољне политике могао Светозара да посети овде у Варима и од њега чује мало

према Александровој диктатури и да ће подржати његове концепције и планове.
Убрзо после неуспеле интервенције А. Баксов, директно се обратио Т. Г. Ма

чисте истине."41

Али Шамалов одговор је брзо охладио поново оживеле Прибићевићеве
наде. Канцелар уопште није делио Хмелово одушевљење. Иако је у свом од

сарику. У писму написаном на немачком језику, које је носило датум 17. се~
тембар, описао је на пет страница праксу диктаторског режима у ЈугославиЈи
који се само формално конституционална повратио, а у ствари је остао у сушти

говору изразио задовољство због ослобађања "нашег пацијента", ипак је евен

ни и даље удаљен својим основним принципима од модерне демократске и прав

туалне Прибићевићеве сусрете са високим званичницима за сада одлагао, јер
је, како је образложио, ,,нужно бити веома обазрив не с обзиром на нас већ

не државе. Поново је молио Масарика да га прими. Образложио је то тиме да
жели с њим да поразговара о поверљивим питањима о којима се још ни са ким

Бенеш и остали представници ЧСР после разговора с њим променити свој став

због њега". 42
Исто, писмо П. Шамала О. Хмелу од 37.7.1931.

38 Исто, редовно свакодневно извештавање полицијског комесаријата у Карловим Варима обласном
надлештву у августу 1931.

42

39 Исто, извештај полицијског комесаријата у Карловим Варима обласном надлешту од 25.8.1931.

44 AKPR, Т 1011/22-11, белешка П. Шамала од 5.9.1931.

40 Упореди Lj. Boban, Svetazar Priblcevic и opovciji (1928-1936), Zagreb 1974, стр. 72.

45

Исш, писмо П. Шамала А. Баксовој од 9.9.1931.

41 AKPR, Т 1011/22-П, писмо О. Хмела П. Шамалу од 30.7.1931.

46

Исто, белешка П. Шамала од

43 SUA, f. РР, к. 1052, службена белешка од 1.9.1931.

12.9.1931.
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није консултовао. Прибићевић је завршио писмо помало тужно и резигнирано,
одавањем своје одане захвалности Масарику "које и могуће одбијање моје молбе
за састанак неће променити".47 Али и овог пута Прибићевићева молба је остала

товања молио Паулову да му телефонира само о пословним стварима. Тим пре
му је његова пријатељица писала. Скоро свакодневно му је слала писма. Уколико
је имала осећај да ујутру нешто није написала, увече би писала још једно писм?.

неуслишена.

Од октобра месеца једна од најчешћих тема њихове узајамне кореспонденциЈе

Прибићевић је у Прагу водио изнуђено осамљени живот. Имао је неколико
пријатеља међу припадницима српске и хрватске заједнице који су стално живе
ли у ЧСР. Са њим се састајао већ поменути др Хаџи. Моралну, а очито и фи
нансијску подршку пружали су му браћа Иван и Фрањо Лукшић, власници

постала је судбина С. Прибићевића. Милада Паулова се трудила да преко кан

целара помогне свом српском пријатељу. 5u Сигурно да су и под утицајем њених
интервенција Масарик и његови најближи сарадници делимично променили свој
став према српском егзиланту.

прашке велетрговине далматинским вином и снабдевачи винаре у коју је Све

Главни разлог зашто су се највиши представници ЧСР одлучили да пре

тозар Прибићевић редовно одлазио током суботњих вечери. Оцу и ћерки При
бићевић помагао је и лекар др. Будимилић. Осим бесплатне бриге о њиховом
здрављу обављао је на неки начин и функцију Прибићевићевог секретара. 48 Ег
зиланта су у почетку посећивали и неки лево оријентисани југословенски сту
денти уписани на Прашки универзитет или технику. Између њих и При
бићевића, међутим, убрзо је дошло до идејног конфликта који је онемогућио

стану са игнорисањем Прибићевића, сигурно није било заузимање једне доцен
ткиње Филозофског факултета која је стицајем околности била канцеларова
пријатељица и обожаватељка. Управо у то време према одређеним сигналима
из Југославије (нпр. загребачки конзулат је обавестио да су Прибићевића кон

даљу сарадњу. 49

бојавају да би њихов нееластичан став могао у будћности да штети чехосло

Много скромније контакте С. Прибићевић је одржавао са чешком среди
ном. Већина његових ранијих пријатеља и познаника га је избегавала. Осим
Хмела, Хлавачека, Баксове и драматурга Квапила, који се трудио да свесрдно
помаже Прибићевићу, повремено га је посећивао само утицајни '-шан руковод
ства Чехословачке социјалне демократије, Франтишек Соукуп. Једном или два

вачким интересима у Југославији. Прашки врх је сматрао да с обзиром на не
сталност југословенских политичких односа није потпуно искључена могућност
да се Светозар Прибићевић једном - у даљој или потпуно блиској будућности
- врати у земљу и постане опет моћник београдске владе. Зато се почетком
новембра 1931. Шамал договорио са Бенетом о томе да ће ипак на крају изаћи
у сусрет Прибићевићевој молби да буде примљен. Посредством Паулове по
ручио је канцелар свом српском пријатељу да ће га примити 16. новембра.
Али састанак са Шамалом у његовој радној одаји и у прашкој председ
ничкој палати донео је Прибићевићу само ново разочарење. Иако је канцелар

пут се огласио и Милан Хоџа.

У тренутцима Прибићевићеве унутрашње кризе и јачања психичке депре
сије највећу подршку пружала му је доценткиња (касније професорка) прашког
Филозофског факултета Милада Паулова. Паулова се упознала са При
бићевићем када је почетком двадесетих година у Југославији сакупљала доку

тактирали у ЧСР преко његовог зета др Орлића београдски званичници). 51
Председничка палата и министарство иностраних послова почели су да се при

саслушао излагање свога госта о односима у Југославији, ипак се уздржао од
било каквог сагласног потврђивања. Није показао ни најмању спремност да се

ментацију о историји односа између Југословенског одбора и чешке политике
током Првог светског рата, о чему је касније (1925. г.) објавила у Загребу зна
чајан рад ,Јуiословенски одбор". Тадашња четрдесетогодишња историчарка је

ангажује у Прибићевићевим далекосежним и нереалним плановима. Водећи
представник СДС-а при том сигурно није добро разумео Шамалове алузије да

одмах после прве посете српском егзиланту схватила његову усамљеност и изо

је од радикалне активности у егзилу повољније стрпљиво сачекати прилику за

лованост, те је одлучила да му пружи свесрдну помоћ. Неудата и без деце, жена
која је своју личну срећу жртвовала потребама научне каријере, пружила је

повратак на политичку сцену која се пре или касније мора указати. 52 Слично
је протекао и састанак са Бенешом, који се реализовао у исто време. О томе

скоро материнску љубав Сrани Прибићевић. Од октобра

1931. Паулова је

сваког

да су сусрети са једним од· водећих југословенских опозиционих политичара

дана посећивала оба емигранта. Такође су отац и ћерка Прибићевић редовно

служили највишим чехословачким представницима само као алиби у случају
неочекиване превратне промене политичке ситуације у Југославији, сведочи пи
смо које је 18. новембра написао Шамал тадашњем југословенском амбасадору
у Прагу Првиславу Грисогону. У њему је обавестио Грисогона, који је дуго вре
мена био члан ужег руководства СДС-а, али је после 6. јануара 1929. стао на
страну краља, о садржају свог разговора са Прибићевићем. У образложењу кан
целар је ставио акценат на сентименталне везе које су га повезивале с тим
српским политичарем од 1918. године. 53

долазили у њен стан. Ту су славили све значајније празнике и годишњице. При

јатељство и помоћ доценткиње Паулове донели су Прибићевићу још и чврсту
и сталну везу са највишим прашким политичким круговима.

Паулова је пре свега била веома блиска са канцеларом Пржемислом Ша
малом. За њега су је везивале јаке емоције, које је тај скоро четврт века старији
мушкарац делимично подгрејавао. Друштвени положај присних пријатеља од

ређивао је ипак границе њихових односа. Шамал је чак у страху од компроми-

47 AUTGM, МА, иностранство, к. 8 - Југославија, сл. 37, писмо С. Прибићевића Т. Г. Масарику од
17.9.1931.
48 AМZV, ф. II. селекције - ТЗ, 1931/1932, бр. 137802, белешка од 9.11.1931., бр. 151 243, белешка од

10.12.1931.

49 SUA, f. РР, к. 1052, извештаји полицијског надлештва обласном надлештву од 11.11.1931. и
10.12.1931. и 13.2.1932.

50 То упореди са AKPR, Т 1011/22-П, писма М. Паул ове П. Шам~лу оц 18.ЈО. и 9.11.1931. Кореспонцен
ција Паулова-Шамал се такође налази у ArchfvuAkademie ved CR (ААV CR) poziistalost prof. М. Paulove,
саставни део П. Шамал

51 AMZV, ф.

одред.

1931-19336.

- Југославија, извештај генералног конзулата у Загребу оц 28.8.1931.

52 AKPR, Т 1011/22-1!, белешка П. Шамала од 16.11.1931.
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После су~рета ~а Бенешом и Шамалом, Прибићевић је схватио илузорност
представа ~ ко1има Је допутовао у Праг. Крајем новембра 1931. одлучио је да
оконча СВОЈ боравак у Прагу и да отпутује у Париз. Сматрао је да ће тамо наћи
више разумев~ња и подпоре. Такође је сазнао да се почетком децембра при

пр_ем_а посета Југословенског краља Француској. Могуће је да је Прибићевић,

КОЈИ Ј~ увек био склон политичким заокретима и лако склапао савезе и са својим
неприЈатељима, размишљао о могућности сусрета у Паризу са Александром Ка
рађорђевићем. 54

Али пресељење у Француску није уопште био једноставан потез. Наиме,
Све!озару Прибићевићу је још 20. октобра 1931. истекла важност пасоша који
му Је дат само на три месеца. Југословенска амбасада је одбила да продужи

пасош.55 Београ~ска диктатура поступила је у овом случају не само каприциоз
но, вођена насто1ањем да се што више освети опозиционом вођи, већ су њихову
одлу~ мотивисала чисто рационална размишљања. Наиме у прашком егзилу

била Је, с обзиром на поступке чехословачког врха, било каква политичка ак
тивност српског политичара блокирана. У случају његовог одласка у западну

~вропу, Александров режим је губио ту индиректну могућност контроле. Режим
Је био свестан да се Париз или Лондон неће за разлику од ЧСР обазирати на
могуће протесте Југославије против делатности једног политичког, са гледишта
интереса велесила, мало значајног емигранта.

Настојање да што пре напусти Чехословачку и отпутује у Француску било
1931. главни стимуланс сваке активности вође СДС-а.
Тада се поново обратио Шамалу и Бенешу, са молбом да га приме. Обојица су
се извинили и одбили да се састану са српским емигрантом. 56 Прибићевић је

.

Је од почетка децембра

онда написао Шам~у н~посредно једно за другим три писма у којима се није
ни трудио да сакриЈе своЈе разочарење и огорчење. Чак се у последњем од њих
~а датумом 28. децембар 1931. није суздржао од одређених претњи. Запретио
Је канцелару да ће свој случај обелоданити у светској штампи и обратити се
владама других демократских држава уколико му чехословачки органи не омо

гуће одлазак у иностранство.57
Прибићевић, који је тада патио од честих напада депресије, која се са сва

ким даном погоршавала, поново није исправно проценио ситуацију. Високи
представници чехословачке државе нису ни у ком случају избегавали састанке

са њим због тога што су хтели да спрече његов пут у Француску. Разлог њихове
ненаклоности био је страх да би могући поновни сусрети са главним неприја
тељем краља Алксандра нарушили односе Прага са Београдом. Већ последњих

дана 1931. Шамал је поручио преко Паулове Прибићевићу да је почео да пре
дузима кораке који би омогућили његов одлазак.58

Шамал се сигурно првих јануарских дана

азил. Такође се обавезао да ће у Берлину затражити добијање транзитне визе

на истекли пасош југословенског егзиланта. При том је Бенеш апеловао на
Шамала да тражи од Прибићевића обећање лојалности према ЧСР. Српски по
литичар је морао на тај начин да се обавеже да неће учинити ни корак који би
могао нашкодити чехословачким интересима. 59 Светозар Прибићевић је такву
изјаву сигурно дао Шамалу и Бенешу посредством Паулове. 60
Бенеш је све уредио током непуне три недеље. Позвао је Светозара При
бићевића 28. јануара на ручак, где му је предао пасош са немачком транзитном
и француском улазном визом. Прашка епизода Прибићевићеве Одисеје, иако

се никада није завршила повратком на Итаку, ипак тиме још није доведена до
краја. Наиме, српски емигрант је утврдио да француска виза не задовољава све
формалности, те је поново предао свој и ћеркин пасош Шамалу. Али Француска

амбасада, којој се чехословачко министарство иностраних послова поново обра
тило, неочекивано је све обуставила. Показало се да је Прибићевићу визу издао
без знања свог шефа секретар амбасаде. Влада у Паризу је због тога оштро
пребацила Руксу и обавестила га да долазак Прибићевића у Француску није у
њиховом интересу. Руке је зато саопштио Бенешовом заменику Камилу Кроф
ту, да визу неће исправити. 61
Шамал је 10. фебруара телефоном обавестио Паулову о насталим ком
пликацијама у тренутку када су код ње у посети били њени српски пријатељи.
Светозар Прибићевић је у тренутку када је то сазнао, добио хистерични напад,
који је преко слушалице чуо и Шамал. 62 Иако је следећег дана Прибићевић на
писао канцелару писано извињење 63 , од тог времена су највиши чехословачки
кругови били и чврсто уверени у Прибићевићеву психичку лабилност.
Душевни спокој Светозара Прибићевића је у то време највише пољуљало

нескривеноо интересовање чехословачке полиције за њега. Почетком јануара
1932. г. секретар југословенске амбасаде у Прагу Живковић интервенисао је у
полицијском надлештву против ширења брошуре "Погледи 1.щ сшање у Југо
славији и н.а њену будуlиюсш"64 која је садржавала једну од ранијих При
бићевићевих изјава. 65 Половином фебруара бивши југословенски министар и
Масариков пријатељ морао је да дође у прашку полицијску дирекцију и при
саслушању објасни (у настојању да избегне могуће последице) да са инкрими
нисаном публикацијом, која је потпадала под чехословачку цензуру, нема ничег

заједничког. 66

59

Исто, белешке П. Шамала од 4. и 9.1.1932.

60

Исто. белешке П. Шамала од

54

Упореди

61

Исто, белешка П. Шамала од 8.2.21932.

8.2.1932.

55 AMZV, ф . 11 секција - ТЗ 1932/1, бр. 32849, белешка од 11.3.1932.

62 Исто, белешка П. Шамала од 10.2.1932.

56 AKPR, Т 1011/22-П, писмо П.

63

Исто, писмо С. Прибиlн:виhа П. Шамалу од 11.2.1932.

64

N,izoгy па situaci и

27.12.1931.

57

Исто, писмо С. Прибиliевића П. Шамалу од 28.12.1931.

58 Исто, писмо П. Шамала М. Пауловој од 30.12.1931.

договорио са Бенешом о

ће контактирати надлежне француске органе како би Прибићевићу омогућили

Исто, писмо П. Шамала П. Грисоrону од 18.11.1931.

Шамала М. Пауловој од 10.11.1931. писмо М. Паулове П. Шамалу од
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даљим поступцима. Чехословачки министар иностраних послова је обећао да

53

Lj. Boban, с. d. стр. 80.

1932.

...

Jugosldvii ajejf budoucnos/..

65 SUA, f. РР, к. 1052, белешка од 10.11.1932.

66

Исто, протокол са саслушања С. ПрибЮ'iевића у прашкој полицијској станици дана 15.2.1932.
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Група најближих Масарикових сарадника ипак је у то време предузимала

После доласка у Француску С. Прибићевићу се чинило (макар накратко)

врло енергичне кораке. Одмах пошто је сазнао о новим препрекама, почео је

да ће коначно моћи потпуно да развије своју опозициону делатност. У поређењу

Бенеш, који је тада учествовао на заседању светске заједнице у Женеви, да пре
говара са својим ресорним колегама из Француске и Југославије. Војислав Ма
ринковић. је одлучно одбио да продужи Прибићевић.ев пасош. Ипак Бенешу је
на крају успело да добије барем изјаву да Београд нема приговоре против При

са Прагом био је у Паризу добро примљен. У његову част група посланика

тамошњег парламента приредила је свечану вечеру, постојао је за њега интерес

Француска амбасада у Прагу је 10. марта 1932. саопштила министарству ино

у локалној штампи, а и код неких значајних политичара (конкретно Ерио, Блум,
Даладије). Чак је почетком децембра 1932. године Прибићевићу било омогућено
да наступи са предавањем о политичким односима у Југославији пред иностра
ним одбором француског парламента. 74 Поред тога Прибићевић је у Паризу об

страних послова да ће Прибићевићу обезбедити улазну визу.68 Четрнаест дана

јавио више чланака у новинама и часописима, одакле је слао прилоге и у ино

бићевић.евог пута у Париз. 67 Ускоро је и француска влада променила свој став.
касније Шамал је предао Прибићевићу пасоше с којима су Стана и Светозар
Прибићевић могли да оптутују у Француску.69

странство, посебно у Велику Британију (тамо му је помогао пре свега Р. В.
Ситон-Ватсон). 75 Из Француске је такође одржавао контакте са опозицијом у

У последњим недељама Прибићевићевог боравка у Прагу, у тренутку када
је већ било јасно да тај српски политичар неће заувек остати у ЧСР, Бенеш и
Шамал (наравно уз сагласност Т. Г. Масарика) одлучили су се да Прибићевићу
обезбеде финансијску помоћ. 70 На то их је навело неколико разлога. При
бићевић се директно и индиректно повремено жалио на своје материјалне по

својој земљи.

тешкоће. Често је објашњавао како је повелика хотелска соба у центру Прага

пријатеља био је тај што је Прибићевић већ од лета

једини луксуз који себи дозвољава. Паулова је у једном писму поверила Шамалу

Али у материјалном погледу Прибићевићу у Француској није било добро.
Због тога се убрзо у писмима адресованим на М. Паулову појављују нове жалбе
на недостатак финансијских средстава. Емотивно предусретљива Паулова се од

мах обратила канцелару Шамалу, а он министру Бенешу. 76 Резултат заузимања

1932.

добијао у Паризу из

чешких извора даљу финансијску помоћ. Та помоћ, која је спочетка била само

како Прибићевић тешко подноси прашку климу и због тога што нема новца
да купи себи крзнени капут.7 1 Бивши Прибићевићеви пријатељи који су у дну
душе осећали да се према српском политичару који се нашао у невољи, нису

месечно. 77
Из Прибићевићевих писама Паулова је редовно сазнавала његове ставове

понели потпуно коректно, настојали су да то компензују барем материјално.

о развоју односа у Југославији и у Чехословачкој, а такође и о свим контактима

симболична, од почетка

1933.

усталила се на редовну своту од

3.

ООО франака

Бенеш је предложио да Прибићевићу обезбеђује сваког месеца десет хиљада

које је тада српски емигрант одржавао у Француској. Затим су преко Паулове

круна; што у тадашње време није била баш мала свота. Мотиви којима се чехо

најважније инфорамције о Прибићевићевим активностима долазиле до Шамала,

словачки министар иностраних послова тада руководио нису, дакако, били само

а одатле до Бенеша. Шамал је о већини тих информација водио детаљне забе

алтруистичког карактера. Бенеш је на тај начин хтео да Прибићевића обавеже
за случај неочекиваних преврата на власти у Југославији.

лешке. У дну душе непрекидно је гајио према Прибићевићу одређене симпатије

Прибићевић је прво оклевао да прими понуђену помоћ. Касније су ипак

стити у највишој југословенској политици. У једном од својих писама Пауловој
о томе 'је написао: ,,Веома сам радознао за даљи развој Прибићевићеве делат
ности. Била би штета за Југославију, у којој заправо нема много талентованих

успели да га наговоре, те је почетком марта од Паулове, која је посредовала у
целој ствари, преузео одобрену суму. 72

Први егзил Светозара Прибићевића у Прагу се завршио 4. априла 1932.
године. На железничку станицу дошло је да се с њим опрости само неколико

југословенских пријатеља. Од Чеха само Милада Паулова. 73 Разочаран, у но
сталmчном и сентименталном расположењу, али пун наде да ће у Француској

наићи на боље услове за своју делатност, ушао је мало пре поднева у париски
брзи воз и тако после више од четири године напустио Праг.

67 AKPR, Т 1011/22-П, белещка П . Дртине од 22.2.1932.
68 AMZV, ф. II. секција - ТЗ, 1932/1, 32 849, белешка од 10.3.1932.
69 АКРR, Т 1011/22-II, писмо Р. Wellnera П. Шамалу од 25.3.1932; исто ААУ CR, оставштина М. Паулове,
сл. П. Шамал (1931-32), писмо П. Шамала М. Пауловој од 25.3.1932.

и није га напуштала идеја да би се српски емигрант још некада могао искори

политичара, када би отишао [у својим активностим] сувише далеко и онемо
гућио себи повратак. Штета је за сваку руку и главу која тамо недостаје."78
Међу Шамаловим забелешкама о С. Прибићевићу, конкретно у оној од

јула

1932,

може се наћи између осталог и интересантна информација која до

кументује да су и београдски кругови у то време још сматрали Прибићевића
за једног од потенцијално најзначајнијих политичара. Према подацима, у Паризу
га је непосредно после доласка у Француску посетио лични повереник принца
Павла. Шамал о томе пише: ,,Дошао је са привидно тајанственим питањем да

74 AUTGM, ВА, Југославија 1932-1935, писмо О. Buttera из Париза Е. Бенешу од 20.12.1932. (Уз писмо
је приложен француски текст Прибићевиliевогекспозеа са напоменом nошюьаоца да Прибићевић
у Одбору није оставио добар утисак пошто је на детаљна питања о политичким и привредним

односима у Југославији одговарао неубедљиво.).

70 AKPR, Т 1011/22-II, белешка П. ДрТ11не од 22.2.1932.
71 Исто, писмо М. Паулове П. Шаыалу од 27.12.1931.

75 AKPR, Т 1011/22-П, писмо М.

Паулове П. Шамалу од

72 Исто, писмо П. Шамала М. Пауловој од 29.2.1932., писыо М. Паулове П. Шамалу од 29.2.1932.,
белешка П. Шамала од 4.3.1932.

76

73 Исто, писыо М. Паулове П. Шамалу од 4.4.1932. (rрешком датиран са 4.3.1932).

78 AKPR, Т 1011 )22-П писмо П. Шамала М. Пауловој од 2.5.1932.

17.5.1932,

Исто, писыо П. Шаыала Е. Бенешу од 27.7.1932.

77 AKPR, Т 1011/22-III, писмо П. Шамала М. Пауловој од 24.4.1933.

,
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ли би се [Прибићевић] сагласио да ствар буде урађена са или без. Прибићевић
је наравно схватио да то заправо значи треба ли да дође до преврата са краљем

или без њега. Одговорио је поверенику да се обратио на погрешну адресу, јер
је он, Светозар Прибићевић, данас нико и ниппа, само изгнаник без земље, те
ако желе надлежни чиниоци који су повереника послали да се у то увере нека
организују у Југославији плебисцит".79

Крајем 1932. дошло је, бар према тврђењу Паулове Шамалу, између ње
и Прибићевића до одређеног "идејног разилажења". У то време Прибићевић
је у Паризу завршавао своју књигу коју је писао као критичку анализу односа
у Краљевини Југославији. У свом раду који је насловио ,Дикшашура краља
Александра" био је веома оштар и није штедео критичке изјаве. На притисак
Паулове, Прибићевић је наводно најоштрије нападе који су били усмерени про
тив владајућег режима на крају прилично ублажио, али у осталим својим по
литичким изјавама није ублажио критику Александра. 80 У децембру

1932.

је у

Југославији растуран Прибићевићевим именом потписан летак (имао је форму
писма Љ. Давидовићу) у коме је, између осталог, био и Прибићевићев негативан
став према монархистичкој форми владавине у Југославији, као и позив та
мошњој опозицији да се изјасни за републиканско уређење. 81 Паулова је због
свих таквих активности свога штићеника била веома узнемирена, или се

једно са Шамалом

-

-

за

прибојавала тако једнострано презентираних политичких

ставова који би могли Прибићевићу заувек да онемогуће повратак у Југославију.
Почетком

1933.

Шамал и Паулова су из Париза добили по један примерак

управо објављене Прибићевићеве књиге. (На француском је објављена са на
зивом La dictature du roi Alexandre.) Схватили су је као ауторову отворену објаву
рата на живот и смрт југословенском краљу и режиму. 82 Њима се у томе при

дружио и тадашњи југословенски амбасадор у Прагу, некадашњи Прибићевићев
блиски пријатељ

-

П. Грисогоно, који је реаговао на објављену књигу тако што

је за Шамала урадио веома занимљиво тумачење односа који су владали унутар
СДС-а на прелому двадесетих и тридесетих година. Ту је, између осталог, и
објаснио разлоге због којих је и он сам напустио ту странку, а навео је такође

и нека своја опажања о контроверзној личности С. Прибићевића. 83 Рекације
Шамала и Паулове на објављивање књиге биле су више него збуњене. То је
веома погодило Прибићевића који је у писму Пауловој од 19. марта 1933.
огорчено написао да му је јако жао што се о његовој књизи у Прагу ћути и
што се прашки књижари плаше да изложе књигу у својим излозима. Том при
ликом је оштро напао и званичну чешку политику, посебно министра иностра
них послова Бенеша који, према Прибићевићу, својим настојањем да одржи ста
билност унутар Мале Атанте у ствари прикрива злочине Александровог

режима. Такву линију подржава затим и чешка штампа, када без дужих комен-
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тара прелази преко затварања главних југословенских политичара

-

у то време

конкретно А. Корошеца, Б. Мачека и др. 84
Међутим све веће материјалне тешкоће приморале су Прибићевића да већ
у лето 1933. пређе преко своје зловоље и поново замоли ~анцелара Шамала за
повишење финансијске помоћи. Молбу је образложио СВОЈИМ здравственим ста
њем. Писао је да иако је био у француским бањама, оне му нису помогле, те

би зато хтео опет у Карлове Вари или још боље у моравске Лухачовице. 85 Али

баш су у то време Бенешови људи сазнали да је С. Прибићевић тоК?м свог
боравка у Француској од послатог новца помагао и остале тамошње Југосло
венске емигранте и студенте. Зато је у јулу 1933. Бенеш саопштио Шамалу д~

ни у ком случају не треба повећавати помоћ Прибићевићу. (У то време таЈ
износ је достизао 5. ООО франака месечно). Тај новац је био, како је објашњавао
Бенеш, намењен за покривање чисто личних издатака Светозара Прибићеви~а,
а никако за помоћ осталим лицима. То није било у интересу Чехословачке, Јер
би Београд могао да их окриви за помоћ ширем покрету усмереном на деста
билизацију југословенске државе.в6
Бенеш је у то време сазнао како је краљ Александар вољан
под притиском Француске

-

-

пре све_г~

да заиста либерализује политичке односе у СВОЈОЈ

земљи. Због тога чехословачки званичници нису реаговали на позив упућен У
посебном меморандуму који је у децембру 1933. С. Прибићевић послао нај
важнијим европским државницима, између осталих и Т. Г. Масарику, са циљем

да се заузму за ослобађање ухапшеног вође Хрватске сељачке странке Б.
Мачека. Наиме, Прибићевићев меморандум и није стигао до Масарика. Задржао
га је сам Шамал, иако је председнику саопштио да је примио писмо од При

бићевића. Истовремено је уз ту информацију додао напомену да то писмо "не
садржи ништа ново што већ не знамо." Прибићевић је из Прага примио само
формалну потврду да је његов материјал примила канцеларија преседника ре
публике.87

У то време већ се полако гасила Прибићевићева звезда у Фр~нцус~ој. Та
дашњи француски министар иностраних послова Ј. Л. Барту имао Је своЈе пла

нове са краљем Александром. Хтео је да га придобије за систем колективне
безбедности у Европи који би држао фашистичку Немачку на узди, као и за
дипломатско признавање СССР-а. Природно је што је при таквим околностима

опадао француски интерес за Александрове политичке противнике. Бећ 1934.
г. Прибићевић се у Француској нашао у очигледној излолацији, све мање се
састајао са људима из "високе политике", а проредили су се и његови контакти

са припадницима тамошње југословенске заједнице. Политички ослабљени При
бићевић се одлучио да игра "хазардерски". Позивао је своје пријатеље у Југо
славији да усредсреде све своје снаге на ликвидирање краљевског режима и да

при том не презају да искористе и могућу помоћ југословенских комуниста. Као
последица велике физичке и психичке исцрпљености, у то време се понво по-

79

Исто, белешка П. Шамала од

25.7.1932.
84

Исто, писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 19.3.1933.

81 AUTGM, ВА, Југославија 1932-35, извештај МИП бр. пред. 2372)П од 27.2.1933.

85

Исто, ШЮfО М. Паулове П. Шамалу од 8.6.1933.

82 АА V CR, оставштина М. Па улове, сл. П. Шамал (1933), писмо П. Шамала М. Пауловој од 23.1.1933.

86

Исто, белешке П. Шамала од 20. и 21.7.1933.

87

Исто, Меморандум Т. Г. Масарику поmисан од стране С. Прибићевића, А. Кошутића и Ј. Крњевића

80 AKPR, Т 1011/22-Ш, белешка П. Шамала од 11.1.1933.

83

АКРR, Т 1011/22-Ш, Грисоrоново виђење Прибиhевиhеве књиге од 23.6.1933.

од 22.12.1933.
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горшало Прибићевићево здравствено стање. Егзилант се трудио да нађе утеху

бар у писмима Пауловој, у којима јој је детаљно описивао своју незавидну си
туацију и истовремено поново молио Шамала за помоћ. 88

До потпуног излечења .од профранцуских илузија код Прибићевића је дошло
у јесен 1934, када је, у вези са тадашњим атентатом у Марсеју на краља Александра

Ладислав Хладки... , Светозар Пpuбuheвiih у Чехословачкој
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-

месечно или тромесечно лечење у Чехословачкој. Осим здравствених проблема,

Прибићевића су у Чешку вукли и други разлози. У Прагу је хтео да се састане
са својом ћерком Станом, која је тада почела да студира на овдашњем Фило
зофском факултету (добила је стипендију чехословачке владе) а по могућности
и са осталим члановима своје породице. 94

и министра Бартуа, на неколико дана био затворен и детаљно испитиван. (У зат

Крајем пролећа и почетком лета

1936.

Бенеш се саветовао са званични

вору је Прибићевић окусио и физичко насиље.) Груби француски полицајци су му

цима Југославије о могућности Прибићевићевог доласка у Чехословачку. Они

тада јасно дали до знања да је његов боравак у Паризу за Француску терет. У
писму Пауловој од 7. новембра 1934. због тога Прибићевић са великим огорчењем
пише: ,,То сам доживео у Француској која жели да буде сматрана за слободну и

су доста дуго били против, али после заузимања Француске, Београд је ипак
одобрио путовање. 95 Вест да Прибићевић долази у Праг добили су Шамал и
Бенеш преко Паулове крајем јуна. Нису баш нарочито били одушевљени. Када
су утврдили да против тог доласка нема ништа ни југословенска амбасада, при
мили су Прибићевићеву нову посету као чињеницу. 96
Еrзилант Прибићевић је по други пут је 15. јула 1936. стигао у Праг. Био је
у веома лошем стању. Југословенски трговац Лукшић га је сместио у хотел "Па

демократску земљу

...

када овде не бих имао пријатеље који су заслужили моје

поштовање, вратио бих им са највећим огорчењем и Легију части, али пријатељи
су ме молили да не преносим своју оправдану огорченост на целу Француску, зато
досада по том питању ШШЈТа нисам урадио."89

После промене политичке климе до које је дошло у Југославији после
Александрове смрти, Прибићевић је изражавао у својим писмима Пауловој наду
да ће му ваљда у новим условима ипак успети да се врати у земљу и одигра
још увек значајну политичку улогу. Према Прибићевићу су наводно стигле до

Париза вести како нова југословенска влада намерава да постепено амнестира
некадашње противнике краљевског режима. Тражио је од Паулове да се заузме

код Шамала и Бенеша како би они интервенисали у његовом случају код нај
виших југословенских званичника. Поред тога ју је такоlје упозоравао да су у

Француској и у Белгији у то време били основани чак и посебни Одбори за
помоћ политичке амнестије у Југославији. У њих су ступили важни политичари
и културни радници који су у том правцу желели да врше притисак на Београд.
Прибићевић је охрабривао Паулову да сличан одбор буде основан и у Прагу. 90
Паулова се слагала са Прибићевићевом идејом, повољно се о томе изразио и
писац Ј. Квапил. 91 .-'\ли после консултације са Шамалом, обоје су од те замисли
одустали. Канцелар је препоручио да је боље да се код званичника у Београду

(конкретно код тадашњег председника владе М. Стојадиновића, по могућности
и код регента Павла Караlјорlјевића) покуша са Бенешовом или Крофтовом
личном интервенцијом. 92

риж", где се састао са својом ћерком и унуком. 97 На молбу канцелара Шамала

прегледао га је најбољи стручњак за плућне болести - др Ј. Шеинер. Рендгенски
снимци су показали да су Прибићевићева плућа тешко захваћена раком. Лекари
су давали пропюзу пацијенту највише пет месеци живота. Било је одлучено да се
утврlјено стање привремено сакрије од Прибићевића.98 Није била упозната са тим
ни породица пацијента, нити његови југословенски пријатељи. Прибићевић је после
испитивања хоспитализован у луксузни санаторијум у прашкој четврти Подоли.
Трошкове његовог лечења сносило је министарство према упутствима премијера
Хоџе. 99 Најближи чешки пријатељи С. Прибићевића Паулова и Шамал редовно су
се информисали о стању болесника и били су разумљиво припремљени на најгоре.
Паулова је жарко желела да лекарима успе да толико стабилизују стање пацијента
да би он могао бити превезен у Југославију како би још једном видео своју земљу.

У меlјувремену је 23. августа у санаторијум дошао Ф. Хлавачек. Пошто је сазнао
сгварно стање болесника, одмах је о томе обавест:.ю Југославију.1 00
Светозара Прибићевића су 29. августа у санаторијуму посетили његови
највернији сарадници из СДС-а - Срlјан Будисављевић, Хинко Кризман и
Већеслав Вилдер. Како је Паулова обавестила Шамала, њихов последњи сусрет
био је веома срдачан и дирљив. 101 Светозар Прибићевић је преминуо у Прагу

Почетком 1936. Прибићевић је све своје снаге усмреио на повратак у Ју
гославију. У марту се у Паризу састао са својим словачким пријатељем, та

дана

дашњим чехословачким премијером Миланом Хоџом, који му је обећао све
срдну помоћ. 93 Прибићевић је осећао да се његово здравствено стање све више

неша.102

погоршава, жалио се пре свега на тешке плућне тегобе. Мислио је да болује

од туберкулозе. Због тога је молио своје чешке пријатеље да му омоугће дво-

88 AKPR, Т 1410/21-др. Паулова (1929-35) -Ш. део писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 7.7.1934..
89 Исто, писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 7.11 .1934. (са фус,ютом Паулове да је Прибићевић
био Grand officier de la legion d'honneur).
90 AKPR44/21-IV, писмо П. Шамала К. Крофту од 28.7.1935. (приложеt~ кедатираки исечак из писма
С. Прибићевића М. Пауловој) .

91

Исто, писмо П. Шамала Ј. Квапилу од

92

Исто, белешка П. Шамала од 2.8.1935.

93

Исто, белешка П. Шамала од

12.8.1935.

12.3.1936.

15. септембра 1936. године. Једно од првих саучешћа које је непосредно
после тога примила Прибићевићева породица било је од председника Е. Бе

оставштика Ф. Хлавачека - јуrослове11ски одељак, к. С. Прибићевић, писмо Стане Прибићевић Ф. Хлавачеку од 9.3.1936.

94 ANM,

95 AKPR, 44121-IV, белешка П. Шаыала од 30.6.1936.
96

Исто, белешка П. Шамала од 4. и

97

Исто, белешка П. Шамала од 16.7.1936.

98

Исто, писмо П. Шамала Бекешу од 18.7.1936.

99

Исто , белешка Шамала од 18.7.1936.

10.7.1936.

IООИсто, белешка П. Шамала оц23 .8.1936.

lOlAKPR 1410/21-II, ПИС/dО М. Паулове П. Шамалу од 30.8.1936.
102АКРR, Д 8169/36 упутство за слање саучешhа Бос1tљци Прибићевић од

18.9.1936.
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Испрва се рачунало с тим да ће Прибићевићев погреб бити обављен у За
гребу. Међутим, како је овде у вези са обелодањивањем смрти председника СДС-а

Ладислав Хладки ... , Светозар Прибиhевиh у Чехословачкој
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настало прилично узнемирење у редовима опозиције, обласна надлештва су у стра

ху од_ могући~ демонстрација Прибићевићевих следбеника забранили погреб. Због
тога Је на краЈу одлучено да се последњи растанак са Прибићевићем обави у Прагу.

Summary

Југословен~ки званичници нису правили никакве проблеме породици и пријате
љима поко1ника приликом њиховог путовања у ЧСР. Родбини Светозара При

бићевића саучешће је изјавио чак и председник владе М. Стојадиновић. 103
Погреб С. Прибићевића обављен је у Прагу 19. септембра 1936. г. Опело
над одром покојника извршено је у овдашњој православној цркви Св. Ћирило и
Методије, у присуству најближе Прибићевићеве родбине, политичких сарадника и
осталих пријатеља. Према полицијској процени, ту се окупило око

250 људи.

Веще

и букете цвећа послали су чехословачки премијер М. Хоџа, канцелар П. Шамал,
сенатор В. Клофач, Ф. Хлавачек, водећи представник хрватске опозиције В. Мачек
и остали (између осталих, и југословенски комунисти). Посмртне говоре у име
српске опозиције одржао је М. Костић, у име Хрвата зет С. Радића - А. Кошутић,
проф: Б. Марковић из Београда, блиски Прибићевићев друг В. Вилдер, представ
ници Југословенских студената у Прагу и др. Од чешких говорника именујемо само

посланика Народне социјалистичке странке Давида, комунистичког сенатора Недв
једа и Ф. Хлавачека. 104

После обреда, посмртни оста~џ1 Светозара Прибићевића превезею~: су на гробље
у Прагу - Винохради, где су били положени у гроб на православном делу rробља. 1 оs
Непосредно после погреба чешки пријатељи С. Прибићевића, конкретно
канцелар П. Шамал и Ф. Хлавачек, примили су од његове родбине и од ужег
руководства СДС-а срдачну захвалност за помоћ коју су током низа година пру
жали српском егзиланту. 106 Чехословачка надлештва су и даље на ургенцију М.

Паулове, водила бригу о Прибићевићевој ћерки Стани, којој је била исплаћивана
стипендија за њене високошколске студије у ЧСР све до 1938. године. 107

(Са чешког превела: Александра Корда)
10ЗAMZV, _ф. одред. - Југослав~~~- извештај charge d' affaires П. Фиши од 21.9.1936. Саставни део извештаја
такође Је било вре~новање КОЈ есе тицало последица смрти С. Прибиhевиhа на даљи развој политичких
односа У ЈугославИЈИ. Наведи:40 само главне тачке: ,,1.Династијаје изгубила свогглавногиепријатеља.
носиоца републиканске идеЈе (...); 2. Влада Је ослобођена дилема како да реши питање повратка

!'fрибиhевића у _земљу и п~пање његове амнестије ( ...); З. Опозицја је изгубила свог идејног вођу који
Је био попуr наЈприроднИЈег моста између Срба и Хрвата. Мачек је код куће изгубио конкурента; 4.
СЈ'!)анка самосталних демократа после Прибићевићеве смрти запала је у кризу,долази до подела.(...)
Прибићевићева смрт(...) значи губитак (за Југославију),јер је тиме нестао елеменат најпогоднији за
посредовање између Срба и Хрвата. ~д саца ће у Београду ојачати великосрпске снаге а у Загребу
екстремне федералистичке те~щенциЈе или чак и сепаратистичке."

104ANM, оставштина Ф. Хлавачека- југосл. одељак, к. С. Прибићевић, текст Хлавачековогпосмртног
говора на Прибићевиhевом погребу 1936.
105 SUA, f~ РР,~- 1052)36 пошщијски извештај од 19.9.1936.; упореди и вести у тадашњој чешкој штампи
- нпр. Ceske slovo, 20.9.1936. стр. 4 чланак Погреб Светозара Прибићевића; Narodnf politilca, 20.9.1936.
стр. 3, Свечани погреб Светозара Прибићевића; Narodn( listy, 22.9.1936., стр. 4, Опроштај од
Светозара Прибићевића.

106AKPR, D 11021/36, писмо руководства СДС П. Шамалу од 18.10.1936; писмо сличне садржине од
истог дана такоl)е у ANM у оставштини Ф. Хлавачека, к. С. Прибићевић.
107 AKPR 1410/21-П, бе-?ешка П. Шамала од 5.2.1938. (У циљ у потпуности треба навести да је Чехосло
вачка играла значаЈиу улогу у "случају Прбиhевиh" и после другог светског рата. Поред званичних

Svetozar PriЬicevic in Tschechoslowakei (1929-1936)
Ein Beitrag zur Geschichte der Politischen Mentalitet
Zu den bliufigen Behauptungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg - u. а. auch unter
dem EinfluJ3 der zu erwahnenden Memoiren V. Maceks - in der jugoslawischen Facbliteratur
und in einigen dortigen Enzyklopadien auftaten, gehorte die Meinung; S. PriЬicevic sei i.
Ј. 1931 aus der Intemierung auf Grund eines direkten Einschreitens Masaryks entlasseп
worden. In unserer Studie bemiihten wir uns nachzuweisen, daJ3 die ganze Aktion einen
weitaus komplizierteren Kontexst hatte. PriЬicevic wurde damals eпnoglicht, wahrscheinlich mit Masaryks Wissen und seiner stillen Zustimmung, aber ohne dessen aktive Teilnahme, in die Tscheschoslowakei auszuwandern. Die Stellung Т. G. Masaryks im Rahmen
der tschechoslowakisch-jugoslawischen Beziehungen war derart grundlegend, dаВ die Prager offiziellen Stellen wahrend der ganzen Dauer der "causa PriЬicevic" geradezu angstlich
darauf bedacht waren, die Personlichkeit des Prasidenten (womoglich) nicht direkt in diese
Angelegeпheit zu verwickeln.
Die Hilfe, bzw. Unterstiitzung, die S. PriЬicevic von der Tschechoslowakei in den
Ј. 1931.-36 erhielt, verlief in zwei foпnell zwar unterschiedlichen, untereinander jedoch
eng verkniipften Linien. Die erste von ihnen war die damalige offizielle tschechoslowakische Politik (die "Burg", das AuJ3enministerium unter der Leitung Е. Beness), deren Aktivitat jedoch bestimmten pragmatischen Beschrankungen unterlag. Die fiihrenden tschechoslowakischen Stellen waren bereits seit der Mitte der zwanziger Jahre detailliert iiЬer
die gesamte Aktivitat S. PriЬicevics einschlieВlich seiner sich immer mehr vertiefenden
politischen Isolierung infoпniert. Sie erfuhr и. а. auch, daJ3 dieser zwar sehr fahige, аЬеr
zugleich auch ziemlich kontroverse serЬische Politiker, der unentwegt nach einer dauernden
Beteiligung an der hochsten Macht strebte, seinen Fall in betrachtlichem МаВ selЬst (durch
seinen introvertierten Charakter, sein aпogantes Auftreten gegeniiber seinen politischen
partnern и. а.) verschuldet hatte. Ат Ende der zwanziger Jahre untersttitzte schon nur
mehr eine kleine Gruppe der treuesten Anhanger. Es war daher auBerst riskant, nach dem
vom Konig in Jugoslawien im Januar 1929 ausgelosten Umsturz "die unsichere Karte Priчешких архива, велику количину материјала који се односи оиа емигрантски период живота овог

~олитичара, сакупљао је и његов прашки пријатељ Ф. Хлавачек. Хлавачека је

1966. г. (а касније

ЈОШ неколико лута) посетио у Прагу син С. Прибићевића - Стојан. Допутовао је из САД, где је
после рата добио држављанство и rде је радио као новинар, и веома се интересовао за успомене на
прашки егзилантски боравак свога оца. Од материјала сакуnљеноr од стране Хлавачека као и у
другим чешких архивима урадио је стотине фотокопија. Осим сакупљања архивског материјала,
~тој ан При_бићевић је у Прагу преговарао о преносу очевих телесних остатака у родну земљу. Како

Је тада СтоЈан саопштио Хлавачеку, 1Јеrюсредно пре посете Чешкој боравио је на Брионима код
југословенског председника Тита, где је измеl)у осталог било одлучено да посмрТIШ остаци С.
Прибићевића буду пренесени из Прага и поново сахрањени у Југославији. До тога је заиста и дошло
у јесен 1968. r . У Београду се

21. октобра 1968. г. обавио други погреб С. Прибићевића. Од чешких

пријатеља поново је присуствовао Ф. Хлавачек. Документи о том погребу, види ANM оставШТЮiа

Ф. Хлавачека - југословенски одељак, к. С. Прбићевић.)

'
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ausspielen zu wo1len. Dcssen war sich auch der von jeglichem Sentiment unbelastete Е. Benes wohl bewuBt und war nicht Ьereit, wegen der strittigen Persбn1ichkeit
PriЬicevics Komplikationen im Rahmen seiner milhsam aufgebauten Konzeptionen zugunsten der КJeinen Entente hinzunehmen. A.hnlich dachte auch Kanzler Р. Samal, wenngleich
ег PriЬicevic wegen seiner friiheren Verdienste hochschatzte und ihn in gewissem Sinn
auch bedaue11e. Aus diesen politisch rein pragmatischen Beweggriinden ergab sich auch
das Verhalten der offiziellen tschechoslowakischen Stellen zum Fall PriЬicevic, und zwar
nicht nur in den Ј. 1929-31, da sich der serЬische Politiker in Internierung befand, sondern
::шсh in der Zeit seines spateren Exils im Ausland. Das Geschick PriЬicevics intteressierte
die wichtigsten Dirigenten der tschechoslowakischen AuBenpolitik in der Zwischenkriegszeit nur insofern, als - sei es auch nur hypothetisch - die Mog]ichkeit bestand, daB er
vielleicht mit Ri.icksicht auf die Unberechenbarkeit der jugoslawischen innenplitischen Entwicklung wiederum auf der politischen Szene in Belgrad auftauchen konnte. Und es war
wiederum vor allem die sehr gute Kenntnis der realen Entwicklung der jugoslawischen
Verhaltnisse in der das autoritative Regimc Konig Alexanders - trotz seines extrem undemokratischen Cha.-akters - am besten die Situation im destaЬilisierten Lande bewa\tigen
konne und man daher der damaligen jugoslawichen Opposition (einschlieBlich der Gruppc
um PriЬicevic) nicht allzu sehr Gehtk schenken di.irfe. Die pragmatische Einstellung der
tscћechoslowakischen Diplomatie dauerte bis zum Ј. 1936 fort wo der politische "Fall
PriЬicevic" - zufalligerweise gerade in Prag - seinen AbschluB fand.
Eine Hilfestellung ап S. PriЬicevic kаш aber aus dem tschechischen Milieu auch
noch iiber eine zweite Linie, die sich aus seinen hiesigen personlichen Freunden rekrutierte
und in erster Linie vоп ethischen Beweggri.inden motiviert wac Hierher kann man zweifellos
zumindest das "Interesse" Masaryks (und in gewissem Sinn auch Samals) und vor allem
das нncigenniitzige Engagement von М. Paulova, F. Нlavacek, О. Chmel, А. Baxova, Ј.
Кvapil u. а. einreihen. Das Archivmate1·ial beweist, daB die Tschechen fi.ir S. PriЬicevic
in der kritischsten Zeit seincs Lebens offenbar von seinen auslandischen Freunden am
mcisten leisteten.

ИСТРАЖИВАЊА
RESEARCНES

Љубинка Трzовчевиh

378.18 (= 861) (430) ,,1870/1914"

Студенти из Србије и Црне Горе

у Хајделбергу
од 1870. до 1914. године
АйсLТiракшум: У ~иексшу се zовори о сшуденшим а иэ Србије и Црне
Горе који су сшудирали на немачком универзишешу у Хајделберiу,
1870-1914. године. Исшраживање йоказује да је Хајделберг најчешhе
за срйске сшуденше био йролазни универзишеiи, на коме су боравили
семесшар или два, а да су само решки ишда на шом универзишешу
ciileклit ·дoкйiopaiii. Најчешhи узрок штсвом сiиању биле су високе
цене сшудирања. На крају шексша даш је йошйун сйисак сшуденаша
који су у шам раздобљу слушали йредавања на Хајделбершком
универзиzиешу.

Хајделберг, један од најчувенијих европских универзитета, смештен у
истоименом градићу на обали Некара у Бадену, због угледа и угодног окружења

су и током 19. века радо посећивали страни студенти. 1 Он је био релативно
мали школски центар, јер је број оних који су се на њега уписивали тек крајем

века почео да премашује бројку од хиљаду студената (после 1888. године). Ипак,
његова слава је увек била већа него број оних који су се тамо школовали. Још
је 1800. године Хелдерлин (Hбlderlin) спевао оду Хајделбергу, о њему је писао
и Јозеф фон Ајхендорф (Ј. von Eichendorff), као и многи други књижевници то- .
ком 19 века, тако да се створио својеврстан мит о Хајделбергу. Мит није настао
сл)"iајно. Јер баденске власти су подржавале дух либерализма који је Универ
зитет неговао током целог 19. века, тако да је све време остао стециште нај
бољих истраживача из свих подручја наука. 2
Овај прилог је наставак раниј е објављеног кој и се односи на српске студенте на том универзитету

од његовог настанка до 1870. године (Љ. Трrовчевиh, Студенти из Србије у Хајделбергу од 1844. го
1870. године, Мешовиша 'ipa!Ja-Miscelanea, ХХ, Београд 1990, 35-47).

2 М. Buselmeier, Mythos HeidelЬerg, Stadt und Hoch.schule im 19. und 20. Jahrhunde,1, hrs. Е. Maschke u. Ј.
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У раздобљу од 1870. до 1914. године на њему су били многи познати
научници: историчар уметности Хенри Тоде (Н.

R. Thode), националекономиста

Макс Вебер (М. WeЬer), романисти Ернст Курцијус (Е. Curtius) и Фриц Нојман
(F. Neumann), германист Вилхелм Брауне (W. Braune), теолог Ернст Трелч {Е.
Troelsch), хемичар Теодор Курцијус (Т. Curtius), и други. Крајем века тамо је вла
дала јужнонемачка школа неокантоваца, коју су предводили Винделбанд (W.
WindelЬand) и Хајнрих Рикерт (Н. Rickert); они су, заједно са Георгом Зимелом

(G. Simmel) и Максом Вебером, основали интернационални, односно "наднацио

нални" часопис Logos, и покренули читав низ других пројеката, посебно из обла
сти социологије.

Али "хајделбершки дух", најуочљивији на прелазу два века, није настао
само због учености његових професора, већ најпре због специфичне отворе•
ности ка новим идејама, модерности и либерализма, због чега се тврдило да је

у то време био "најакадемскији" и "најмудрији" немачки универзитет. 3 Сам град
је за германисту Фридриха Гундолфа (F. Gundolf) био "нестварно чаробан", леб
део је, по Карлу Јасперсу "неки метар над тлом", што је све било угодан при•
родни оквир за настајање те "меке брбљања" (Е. Блох). Управо је слава Хај

делберга настала што је био отворен за све идеје, што се у њима расправљало
у оквиру, али и изван Универзитета. Круг који је почетком века око себе окупио

Макс Вебер, у коме су суделовали тада млади Ђерlј Лукач, Ернст Блох и Карл
Јасперс, Вернер Зомберт и Ернст Толер, или група која се састајала око Ште
фана Георга, или уметничко-музичке вечери са расправама и спиритуали
стичким сеансама које је организовао историчар уметности Хенри Тоде . биле
су оно што је чинило дух града и одржавало његов углед. Идеје које су тамо
настајале и личности које су се окупљале означиле су ra "тајном престоницом
Немачке".

4

Хајделберг је био мали град у коме су студенти чинили око 5% свих ста•
новника. Али они су били срж тог града и били су његов значајан економски
чинилац. Славан још из доба када су на њему студирали многи племићи, грађани

Хајделберга су се и у другој половини века трудили да одрже стечену репутацију
отменог студентског стецишта. Њу су следиле и цене које су биле више него
на другим немаким високим школама. Тако је студент за летњи семестар

1871.

године требало да издвоји 211 талира, односно 22 гроша дневно, што је било
више него на другим местима5 • Пред рат су најмањи трошкови за студента ·из

носили 1200-1500 марака годишње, док су у исто време трошкови у Минхену
били упола мањи6 • И градски садржаји су били прилагођени студентима; 1878.

стајало им је на располагању 150 пивница и гостионица где су се окупљали,

Љубинка Трговчевић, Сiиуденiии из Србије и Црн.е Горе у Хајделбер'iу
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Био је развијен музички живот, отварале су се и галерије, а настајала је и по
себна студентска мода, коју су најпре наметала разнолика завичајна, политика

или културна студентска удружења и братства (Burschenschaft). Крајем века но
силе су се специјалне кафанске јакне и дуге чизме, бакенбарди су још били у
моди, а изузетна атракција била је и студентска бакљада. Ону, одржану п?водом
обележавања 500 година Универзитета, 5. августа 1886. године, чинило Је 2.000
бакљи које су у низу прошле градом8 •
Либерални дух Бадена учинио је и Универзитет и град ,,нојевом барком"

•

у којој су се могле неговати различите врсте идеја и политичких мишљења. У
доба када је на многим универзитетима Немачког царства завладао национа
лизам, Хајделберг је остао у његовој сенци. Ни "национални патос" познатог
историчара Хајнриха фон Трачкеа (Н. v. Treitschke), који је од 1867. године пре·
давао у Хајделбергу, није меlју баденским либералима налазио присталице. 9 Иа 0
ко су се и тамо крајем века оснивала различита конзервативна, антилиберална,
антисемитска и друга национална студентска друштва, попут Савеза немачких

студената, само се трећина хајделбершких студената у њих укључује и њихов
политички ангажман остао је незнатан. 10 Тако је тај провинцијски градић био
стециште многих странаца, емиграната и слободних мислилаца, који су, заједно
са професорима и другим интелектуалцима, чинили шаролик али посебан ин•
телектуални миље.

Страни студенти су редовно чинили између 10 и 20% уписаних. 11 Највише
је било Руса. Њихов број се нарочито повећао почетком 20. века, тако да су
руски студенти од четвртине странаца 1900. године, у 1914. години представљали
чак 61 % свих уписаних иностраних великошколаца. Толики број Руса тамо је

долазио најпре због политичких разлога и меlју њима је било много прогнаних
са руских универзитета, посебно доста студената јеврејског порекла за које је
на тамошњим високим школама био уведен Numerus clausus. Meljy њима су били
уписани Николај Берђајев (1904), песник Осип Мандељштам (1909/1910), који
је као и Божидар Николајевић тамо боравио због историчара уметности Хен·
рија Тодеа, затим Фјодор Степун, Николај Бубнов, и други. 12
Студената са Балкана није било много. Чинили су просечно 5% страних
студената, а само се у летњим семестрима 1874. и 1883. године њихов број пео
на 10%. Међу њима се редовно појављују студенти из Србије, Румуније и Грчке,
први студенти из Бугарске се посебно исказују тек након стицања независности
(од

1883), док се први уписан Црногорац појављује 1896. године. За разлику од

других универзитета где су поједине националне групе преовладавале, на том

није било великих разлика у броју слушалаца из појединих балканских земаља.

шест књижара, двадесет и седам колонијалних радњи, три продавнице дувана".7

8
Sydow, Sigrnaringen 1979, 496.
3

С. Jansen, Professoren ипd Ро/Шk. Politisches Denken und Handeln dет Heide/Ьerger Hochschullehrer 19141935, Gбttingen 1992, 32.

4

М.

Buselrneier, n. d., 496.

5 G. Ritter, Ј. Kocka, Deutsche Sozialgeschichte. Dokи=nte und Skizzen, Bd. II: 1870-1914, Miinchen 1988, 341.
6

V. Molik, Polskie peregrynacje uniwerryteckie do Niemiec 1871-1914, Poznan 1989, 89.

7

F. Niess, Wein und Weisheit. Zur Wirtschaftsgeschichte der Universitat Heide!Ьerg irn. 19. Jahrhundert. У: Аиs
eiJU! G,schichte de, Unive,sitiit Heide/Ьerg, hrs. К< Buselrneier, D. Harth,..C. Jansen, Mannheim 1.985, 21.
.
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9 О. Н. Elias, Die Bedeutung der Universitat in politischen Leben der siidwestdeutschen Universillitsstadte im 19.
Jahrhundert. U: Stadt ипd Hochschule im 19. und 20. Jahrhunderl, 168.

10 N. Giovannini, Pankboden, Barrikaden und Bismarck-Kult. HeidelЬerger Studenten 1800-1914, U:
Geschichte der Universitiit HeidelЬerg, 134.
11
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До 1873. као странци се воде и сви студентн који нису из Бадена,' а тада је њихово присуство било
око 80%.

12 D. Dahlmann, Bildung, Wissenschaft und Revolution. Die russische Intelligencija im Deutschen Reich um die
Jahrhundertwende, U: Intellektuelle imDeUlschen Kaiserreich, hrs. G. Hiibinger u. W. Ј. Mommsen, Frankfurt а.
м.

1993, 141-157.
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И интересовања су им била слична, јер се већина опредељивала за филозофију

да студент са севера "у јужној Немачкој упише први семестар, а онда да се оде

и право, шго је указивало и на сличности потреба за тим струкама у њиховим

на неки радни универзитет". 16 Ова појава се може пратити и меlју србијанским

домовинама.

и црногорским високошколцима, јер је више од трећине тих младића у Хајдел
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Иако познатији због својих професора из друштвених наука, правника и

,филозофа, и Хајделберг је након 1871. године следио нову етапу у развоју ви
соког школства коју је обележавала усмеравање ка природним наукама. У њему
је најпре ојачала медицина и 1867. је отворена нова универзитетска болница,
1874. физиолошки институт а 1879. године очна клиника. Истовремено се раза
вијају природне науке, стварају се посебни институти, а раст индустрије у окол
ним градовима утицао је да је универзитет постао "велики посао"_IЗ Од 1890.
године из Филозофског факултета издвајају се природне науке и оснива се по

себан Природњачко-математички факултет, као пети у склопу Универзитета (од
раније Теолошки, Правни, Филозофски и Медицински). Тиме се следио пораст
занимања студената за природне науке: 1870/1871. на читавом универзитету било
их је

28

уписаних, десет година касније

58, 1891/1892. године, након отварања
1901/1902. укупно 349 слушалаца. 14 Овај тренд

посебног факултета, већ 170, а
нису следили студенти из Србије, јер су у њиховој домовини потребе за стручња

цима из природних наука биле тек у зачетку; слушало их је само троје студената
и један питомац из Црне Горе. 15 Такоlје, приметно је да се тамо није појавила
ниједна студенткиња из Србије, иако је_ управо Хајделберг, заједно са Фрајбур

гом, први у Немачкој женама отворио могућност високог образовања

(1900).

Хајделберг је до пред Први светски рат задржао обележје "летњег уни
верзитета", на коме се 30-40% више студената уписивало у летњем него у зим

ском семестру. Ово и због тога што се након уједињења Немачке појавио обичај
13 R. Riese, Die Hochschule аиf dem Wege zит wissenschaftlischen Grossbetrieb. Die Universitiit HeidelЬerg und
das bшlische hochschulwesen 1860-1914, Stuttgart 1977.
14 L. Burchardt, Naturwissenschaftliche Universitlitslehrer im
1815-1945, hrs. v. К. Schwabe, Boppard а. R. 1988, 184.
15

Кaiseпeich.

U: Deutsclle Hochscullehrer a/s Elite

У пописима студената рубрика за природне науке посебно се води тек од зимског семестра

1890/1891.

бергу било само по један семестар. С друге стране, тешко је направити по
ређење општег померања студентских интересовања за поједине факултете са
избором дисциплина које су млади Срби изучавали. Јер притисак немачких сту
дената на медицинске факултете, настао крајем деведесетих година није при
мећен међу српских студентима, и тек су петорица током тих година провела
по неколико семестара на тим студијама. Традиционално, они су најчешће ме
дицину учили у Бечу, а затим у Берлину. Хајделбершке уписнице показују да

су се младићи из Србије највише опредељивали за филозофију

(27), док је право

слушало двадесет студената. Међутим, очито је да се и даље предност давала

струкама које су омогућавале запослење у државној управи, те је четрнаест
слушалаца филозофије учило државноправне (камералне) науке; заједно са
правницима, излази да се око

65%

младих Срба опредељивала за правно-еко

номске дисциплине.

Из тих генерација српских студената у Хајделбергу се најдуже задржао
Реља Белимарковић, који је након два семестра у Берлину, провео још тринаест
семестара на хајделбершком Правном факултету. Само деветорица су тамо

остала довољно семестара да окончају сrудије (седам или осам семестара), иако
су и они претходно били на некој другој великој школи (у Минхену Лазар Ра
довановић и Василије Вулковић). По један семестар тамо је провело деветнаест

студената, шеснаест по два семестра; односно за 35 слушалаца (67%) је Хајдел
берг био пролазни универзитет на коме су се задржали до годину дана. Тек
сваки трећи студент је остајао понеки семестар дуже, тако да је у њему студије
завршило неупоредиво мање студената него што се уписало.

Није у потпуности утврђен број студената који су промовисани у Хајдел
бергу. У попису промоција на Филозофском факултету од

1879.

године налази

се пет Срба. Први је Михајло Поповић, који је након три и по године студија
у Хајделбергу промовисан

22.

јануара

је четворогодишње студије окончао

2.

1881,
маја

а за њим је Драгољуб Ђурић, који

1884.

године.17 Касније су на истом

факулт~ту докторирали и Милорад Радуловић, Цветко Барловац и Божидар
НиколаЈевић. 18 По попису Правног факултета воl}еног после
је до

1914.

1880.

године, тамо

године докторирало седморо Срба и један студент роl}ен у Београду

али непознатог дрављанства (де Леон Габриел, промовисан

13.

јануара

1903).19

Од_ тога су _тр?јица предходно били студенти тога Универзитета: Милан Петро
НИЈевић, КОЈИ Је након два семестра у Хајделбергу студије окончао 4. јула 1893;
Чедомир Лазаревић, после осам семестара студија промовисан 7. јула 1897, и

Владимир Марковић, уписан само у семестру када је и докторирао (13. јула
Тројица хајделбершких доктора права нису ни били уписани на тај уни

1899).

верзитет већ су на њему само докторирали; тиме су користили могућност те

16

О. Н .

Elias, п. d. , 170.

17 Universitatsarchiv Heide!Ьerg: Philosophische Fakultat, Verzeichnis der Promotionen 1879-1969.
18

Виц. Љ. Трговчевић, Докторати студената из Србиј е на немачким универзитетима од 1885. до 1914.
године, Исiиоријски часойис, књ. XL-XLI (1993-1994), Београд 1995, 249-280.

19 Universi tatsarchiv HeidelЬerg: Juristische Fakultat, Verzeichnis der Promotionen 1880-1971.
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"академске фабрике доктора" да се упишу само ради одбране доктората. 20 То
су били: Драгослав Ковановиh - издата му је потврда да је одслушао четири
семестра у Бону 13. јула 1901,21 а већ је две недеље касније, 31. јула и.г., забе
лежено да је промовисан на Хајделбершком универзитету; слично је и са Дра
гољубом Ђеваиревиhем, који је сrудврао права у Минхену од зимског семестра
1892/1893. закључно са летњим семестром 1895. године, а већ се 28. новембра

Љубинка Трговчевић, Сйlуденйlи из Србије и Црне Горе у Хајделбергу

189

су годишње на студијама у овој земљи били један или двојица високошколаца

и тек 1913. године тамо је боравило осам студената. Највише их је било у Лајп
цигу, Минхену и у Берлину, док су седморица студирала у Хајделберrу.23 Из
претходног школовања познато је да су Матановић Сrефана Драгутин и Пе

тро_вић-~егош Ђуре Сrево завршили Которску гимназију; тај други је током
СВОЈИХ ХаЈделбершких сrудија пријатељевао с Божидаром Николајевићем и тада

и.г. води у списку промовисаних на Правном факултету. Међу њима је и Хри

су они били једини "Срби ђаци у Хајделберrу".24

стивоје Петровић, претходно слушалац у Минхену од школске 1898/1899. до 1900.
године, који је у Хајделбергу промовисан 8. марта 1901. У истом Протоколу
помиње се и М. Миловановић, промовисан 4. новембра 1903. године, за .кога

Укупно је од оснивања Хајделбершког универзитета до Првог светског
рата, краће или дуже, на њему студирало 118 младића из Србије. По до сада
доступним подацима, мање их је било него на Бечком, Берлинском и Минхен

није сигурно да је то хајделбершки студент уписан

1889. године.

Током нешто више од четири деценије било је педесет и двоје студената

из Србије. То је знатно мање него што их је било у претходном раздобљу; од

1844.

године, када се на Хајделбершки универзитет уписао Владимир Јакшић

до летњег семестра

1870.

rоДШiе, било их је шездесет и шест. Очито је да је

Хајделберг у каснијем периоду постао мање занимљив за српске студенте; упи
сало их се процентуално упола мање него у предходној четвртини века, иако
се знатно повеhао број оних који су се, посебно у деценијама пред сам рат,
упутили на различите европске универзитете. Иако се и даље осећало интере
совање за слушање бар једног семестра на тој високој школи, никада се у том
радобљу није појавила она бројност младих Срба као што је била у доба када
су на њему студирали Јован Ристић, Јеврем Грујић, Коста Цукић, Сrојан Вељ
ковић и други. Крајем века су Срби појачали своје присуство најпре на универ

ском универзитету, а знатно више него на другим немачким малим универзи

тетима. Ипак је приметно непрекидно занимање за ту познату школу, тако да
је на њој стално боравио понеки српск.и студент; изузеци су године ратова
1876/1877., такође ратно стање од 1885. до 1887. године, те време од 1901. до
1903. и од 1905. до 1907. године, када тамо није учио ниједан Србин. Све то
време У Србију су стизали Хајделбершки ђаци и у њу преносили научено на
великој школи. Најприметнији су били научни утицаји, посебно у развоју на
родне економије код Срба и историјско-економске школе која је следила теорије
Макса Вебера, Адолфа Вагнера и Луја Брентана. Они, као и други учинци хај
делбершких студената, биће предмет посебних истраживања.
СГУДЕНТИ ИЗ
Бр ИМЕ

СРБИЈЕ
ПОРЕКЛО

ФАК АДРЕСА

зитетима у Берлину и Минхену, а у годинама пред рат посебно у Паризу, тако

СТУДИРА

УНИВЕРЗИ

да је Хајделберг остао у сенци тих, у међувремену веома нараслих, школских

ТЕТИ

2

Stefanovic Ј. D.
Christic Kosta

Kn.iaschevaz
Belgrad

Ju
Ju

1899/1900. од 43 студента у Немачкој било их
54 српска студента ниједан није изабрао

з

Zacharieff

Belgrad

Ph

Schulg. 4

М

71

овај град за студије. Очито је да су Срби постепено губили интересовање за
ову угледну школу (иако, парадоксално, у последњој предратној години њихово
присуство је порасло). Узроке можемо тражити, најпре, у интересовању за веће
градске центре који су имали шире могућности за образовање и разнолике друге
културне садржаје. Можда је и изразита скупоћа живота у Хајделбергу утицала

4

Nenadovic
Geor1t А.
Nowakowitsch
Georg

Belgrad

Ju

Landg. 14

О

72 - 074

Negotin

Ju

Gaisbergweg 6

О

72

6

Djordjevits
Michael

Belgrad

Ju

Landg. 3

М

72 - О 73

7

lvanovitsch
Steoh. А.

Jagodina

Са

lngrims. 22

М

72

1

центара.

Почетком девете деценије

19.

века српски студенти у Хајделбергу су чини

Brunnen1t. 16
• Landg. 14

О

71- О 72
71-0 72

М

ли неппо мање од петине свих уписаних њихових земљака на немачким уни

верзитетима

(4

од

21),

школске

српске студенте да се упуте ка другим градовима.

Ипак, и из ове генерације је у Србију стигло неколико професора универзитета,
попут Александра Борисављевиhа, Божидара Николајевића, Симе Тројановића
и Милана Тодоровића, лекара Милана Радовановића, јавних делатника као што
је био Коста Таушановића, и других.
Црногорци су школовање у иностранству почели касније него сrуденти
из Србије. У Немачкој се 1864/1865. школске године уписује први црногорски
студент, и укупно је тамо до

1918.

године студирало

39

младића. 22 У просеку

Berlin z.s.
1872-1.s.1874

WassH

је само двоје, док пет година касније од

на пословично· сиромашне

ДРУГИ

5

Bon 1870
Minhen
1870/71
Minhen
1871/72;
Bon l .s. 1872

22 М. Д. Пејовиh, ,,Школовање омладине из Црне Горе и Боке, њихов утицај и дјеловање по повратку
у земљу 1848-1918" (Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду 1992).

23 По истраживањима М. Пејовића било их је шесторо и не наводе се њихова имена (н. д., 261).
24 Б. С. Николајевић, И:з м1щулих да,ш. Сеhања 11 докумен~ии, Беоrрад 1986, 324. Он га наводи хао

20 R. Riese, п. d., 27.

21

Вид. Љ. Трговчевиh, Студенти из Србије у Бону од
nea, ХХ, Београд 1990, 49-59.

1870. до 1914. године, Мещовиша ipa~a-Miscela-

Стјепу и пом~:~ње даје рођак италијанске краљице Јелене, која му је повремено слала новац. Такође,
помю_ье и хаЈделбершког ђака и свршеног лекара Сrанка Матановића, који је у време њихових
студиЈа био на пракси у клиници у Карлсруеу.

Годишњак за друштвену историју П/2,1995.
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8
9
10

11
12

13

Poppadic
Swetozar
Tauchanovits
Kosta
Zdravkovitsch
Mich. Ј.
Wucomanowits
Luca G.
Radowanowic
Milan
Popowic Michael

Negotina

Са

Steing. 10

О

Alexinaz

Ph

Mandelg. 26

М

73 -

Belgrad

Са

Neumarkt 4

О

74

Belgrad

Ph

Akademies. 1

О

Minhen 18711873.

73
О

74

75

Belgrad

Med

Mandelg. 19

М

75 - О 76

Semendria

Са

Grabeng. 2

М77-М80

Kraiшiewaz

Са

Bel!Uad
Belgrad

Ph
Са

О 80 - О 83
Hauots. 83
М 80 - М 81
Hauots. 83
Augustinerg. 13 М 81 - О 84

Belgrad

Са

Leopolds. 9 .

Љубинка Трговчевић, Сiиудентн itз Србије и Црне Горе у Хајделбер'iу

зо

31

Minhen
1874/1875.
Berlin l.s.
1871-z.s. 1874

32
33
34

Lazarewits
Cedomir
Ruzitschitsch
Nikan
Josimovits Geor2:
Asriel Moriz
Markowitsch

Belgrad

Ju

М

О

О

О

97 .. М 98
99 - О 900
99

93 95 М 95

Heumarkt 4

Belgrad

Ph

Heugasse 3

Schabatz
Bel2:rad
Semendria

Ph
Nat
Ju

Marstal! s. 9
Leooolds. 34
Fischmarkt 3

М

Belgrad

Ph

Leopolds. 43

О 99-М

О
О

94
97

1900

О

1902.

Ph

Lauers. 11

М83-O84

Belgrad

Che

Steing. 7

М83-O84

Schabatz

Ph

Landg. 7

О

85

Novacovitsch
Steohan
22 Milovanovitsch
Mich.[ael]

Belgrad

Ju

Haupts. 8

М

87 -

О

88

Belgrad

Ju

Dreikonigs. 12

О

89 -

М

89

23 Radu!owits
Mil.[orad] W.

Belgrad

Са

Haupts. 173

М

89 -

О

91

Minhen
1899/1900.
Minhen
1888/1889.
Minhen
1888/1889;
Berlin l.s.1900.
Dokt.
1891.

Са
Са

Haupts. 104
Ketteng. 13

М
О

89 - О 92
91 -

О

94

Dokt.

О

91 -

М

91

Ju

Bergheimers.
29
О. Neckars. 9

М

91 -

О

92

Belgrad

Ju

Leopolds. 18

М

92 -

О

93

Belgrad 25

Ju

Rohrbachers. 2

М

93 -

М

95

26 Popovic Borivoje

Belgrad

Nat

27 Schaptschanin S.

Belgrad

м.

Mi!.Гanl

29

Шс

Arsa

Kraqevo

Са

Ziegelg. 20

Be1grad
Golubac

Ph

In11:rims. 9
Nhm. Ladenb.
6

О

Са

39 Beli-Markowitsch
26
Milosch
40 Todorovits Milan

Sumrakovatz

Ju

Gaisbergs. 36

МО4

Beli-Markowitsch
Reoa
42 Georgewitsch
Boizdan
43 Wulkowitsch
Wasili-Wassa

Belgrad

Ju

Belgrad

Ju

Belgrad

Са

44 Vlaic Bozidar

Belgrad

41

Hajde!Ьerg

1895.

28 Petroniewitsch

Bugartschitsch
Laz.
37 Jowanowitsch М.
38 Blagojevits

М

Зб

Hajde!Ьerg

Belgrad
24 Wujitsch
Duschan А.
25 Barlowatz Zwetko Belgrad

25 При упису на Минхенски универзитет написао "Петка"

Вес

HajdelЬerg

83

Schabatz

21

Minhen

1895/1896;
Minhen z.s.
1896/1897 l.s.1898;
Berlin
1898/1899.
Dokt.

м.

14 Gvurits Dra1?o!iub
15 Wuitsch Paul V.
16 Protitsch
Duschan М.
17 Borissavljewitsch
A.Пeksandarl G.
18 Jovanovits
Michael Ј.
19 VictorovitsDrozdovsky
Michael
20 Trojanowits Sima

Minhen
1894/1895.

1897/1898.

W.Пadimirl

35 Nikolajewitsch
B.[ozidar]

191

Berlin z.s.
1891/1992.
Minhen
1892/1993.

90001

О

01

м оз

М

06 -

М

12

Briickens. 31

М

08 -

О

12

Neue Schlosss.

МО8-O09

24а

Ju

Uferstr. 24

а

О

М

09;
13 -

О

14

45 Radowanowitsch
Lazar

Alexinaz

Ju

Landfrieds. 8

М

10 -

О

14

46 Grosdanowitsch
Jovan

Кragujevatz

Med

GraЬeng.

М

13 -

О

14

26

У Берлину написао

Miliwoj

9

Minhen
1905/1906z.s.1908/1909.
Dokt. Minhen
1908.
Berlin
1905/1906.

Minhen z.s.
1900/1901-1.s.
1902.
Minhen
1907/1908;
Berlin z.s.
1909/1910-z.s.
1912/1913.
Minhen
1907/19081908/1909.
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47 Koulitsch Stoian
48 Stanojewitsch
Branislaw
49 Bogdanowitsch
Boschko
50 Lazarevits

Akademies. 6
Schulzeng. 14

М
М

13 13 -

Nepritschawa Ju

Schroders. 31

О

14

Vaqevo

Leopolds.

51а

О

14

Ouzitze
lwagniza

Med
Med

О
О

СТУДЕНТИ ИЗ

Ljublnka Trgovcevic

Serblan and Montettegrin students ir;, Heidelherg 1870•1914
Ju

Кlinzi

Ju

Schroders. 37

О

14

Кraqewa

Med

Werderstr. 31

О

14

ЦРНЕ ГОРЕ27

Бр

ИМЕ

ПОРЕКЛО

ФАК
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Matanowitsch
Stanko
Matanovic Dusan
Plamenatz Georg

Podbucovica

Med

Obere Neckars. 2

95 99/900
М 97 - О 98
О 97 - М 99
М 1901
М 1900 М 1904
О 04

4

PetrowitschStewo
Matanowitsch

Ceklici

Са
Ји

Plock 30
Neue Scblosss. l О

Wegosch

Ји

Unt. Neckars. 64

Cetiwe

Nat

Weы:osch

5

М

М

Zпnnitza

Draы:o

6
7

Martinowitsch
Nikschitsch
Michael
Matanovic MЉailo Cettinie

Med

Gaisbergs. 17

Ml0-O11

Med

Romers. 56

О

13

СКРАЋЕНИЦЕ:

О [Ostern] - летњи семестар
М [Мichaelis] - зимски семестар
Ju [Jura] - право
Са [Cameralia] - државноправне науке
Med [Мedizin] - медицина
Nat [Naturwissenschaften] - природне науке
Ph [Philosophie] - филозофија

27 Обе табеле ~у направљене на основу грађе из Универзитетског архива у Хајделбергу. Пописи
сrудената обЈављивани су за сваки семестар у Adressbuch der Ruprrecht-Carls-Universitat

in Heide!Ьerg,

коЈе садрже податке са именом студента, семестром у коме се први пут уписао, подацима одакле је

(He1'!1at un Vaterland), ш:га студира и адресом стана и именом газде у Хајделбергу. Од 1905. године
издаЈе се PersonaJ-Verzetchшs derRuprecht-Karls-Universitat in HajdelЬerg са истим подацима, али се од

1906/1907. уместо неодређеног Heimat (rце студенти уносе или место роl)ења »ли место сталног

боравка) уводи рубрика место рођења. У групу података о студијама на другим универзитета.
Боравак на универзитету обележен је уписом првог и уыисом последњег семестра. Део података

{име газде, држављ~нство, називи других универзитета) је избачен или скраhен, док су остали
пренети као што СТОЈИ у ориmналу.

This paper is а continuation of the earlier research of SerЬian students at the HeiUniversity.
In the period observed the HeidelЬerg University maintained the reputation of а
Iiberal and cosmopolitan center, and hence attracted renowned professors and numerous
foreign students; foreign students accounted for 10-20% of total enrollment. Among them,
students from the Balkans accepted for some 5%. Several Serbs, Romanians and Greeks
enrolled each year; Bulgarian students were recorded from 1883, while the first student
from Montenegro-(there were seven of them) enrolled in 1896.
Within this period а total of 52 students from Serbia enrolled, which is far less than
in the previous period (66 between 1844 and 1870). Young men fгom SerЬia were gradually
losing interest for the studies at this university, so that more than 67% remained there for
only one or two semesters. Only nine studied three years or longer. Five students finished
their studies with doctorates in philosophy, while seven graduated at the law school. Most
of these students studied philosophy (27) and law (20), in addition to five medical students,
while only three studied natural sciences (after the separation of these courses from the
School of Philosophy in 1890). This shows that the majority of students continued to
choose studies that later enaЫed the employment in governmeпt service.
Тhе paper contains а tаЫе with the number of students from the Balkans and two
lists of students from Serbia and Montenegro, with their namt;s, faculty, home address in
HeidelЬerg, number of semesters and studies at other foreign universities.
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Summary

14
14

Miodraы:

51 Michailovitsch
Ranko
52 Miladinowitsch
Zioko

Љубинка Трговчевић,

Милић Милићевић, Социјално й.орек.ло официрско'i кадра..

Милиh Милиhевиh

355.332 (497.11) ,,1850/1901" 000.316
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Основни проблем код таквог проучавања представља недостатак извора. 1
Архива Артиљериске школе, доцније Војне академије, нестала је током Првог
светског рата. Додуше, постоји могућност да је ипак сачувана, али у неком од
архивских фондова у Бечу.

У овом раду је статистички обраt;ено више од пет стотина биографија.
Потпун број, ток.ом
са

Социјално порекло официрског
кадра школованог у Србији
од 1850. до 1901. године

XIX, на Војној академији, школованих официра, закључно
1249. То значи да располажемо официрима из свих класа

класом, износи

32.

у проценту од

41 %.

Биографије официра ХХХП класе, захваљујући споменици

издатој у њихову част познате су нам

100%.2

То је значајно због два разлога.

Први је историјски, пошто је чињеница да је ова класа стасавала на самом пре

лому векова

(1899-1901.

год.). Други је статистички. Доступна нам је једна ве

лика класа (192 официра) коју је могуће упоредити са просеком пређашње 31
класе.

Укупан број доступних биографија питомаца, тј. официра, поделили смо

Айсiiiракшум: Предмеш исшраживања аушора усмерен, је на йроверу

у три групе. Прва група је у раздобљу од 1850. до 1875. године или, гледано по
класама, од 1. до 12.3 Друга група су класе из времена од 1880. до 1898. године.
То су класе од 13. закључно са 31. Трећа група састављена је од једне, већ по
менуте, XXXII класе. Разлог овакве поделе је вишеструк. Прво: познато је да

ранијеi схвайiања да је официрски кадар школован у Србији шоком

XIX века йореклом са

села. На основу йознавања месша рођења вшие

од йейi сшоiиина офиц~tра, шшо чини 40% укуйноi броја, аушор
доказује да је двошреhинска веhина кадра везана за iрад, а не за
село. Главни разлоi оваквоi стања

ayiuop

објашњава сисйiемом

средњтиколскоi образовања, везаним уйраво за iрадску средину.

Једно од доста честих општих места, заправо уверења, у нашој, посебно
војној, историографији, је да је српска војска потицала из најширих народних
слојева, односно да је она по својој социјалној структури била сељачка. Када
се говори о војсци из доба Првог српског устанка, регрутованом или пак у рат

ним случајевима мобилисаном мушком становништву наведено уверење могло
би се прихватити као тачно. Другим речима, Србија је током XIX века била
сељачка земља, па је такво социјално стање имало свој одраз и међу војницима.

Питање које се ипак намеће је да ли би се такво схватање без икаквих
ограда могло пренети и на официрски кадар који се током друге половине

XIX

века школовао у Србији. Ранији аутори су били склони да на основу биографија
или мемоара четворице наших официра, будућих војвода, будући да су они по
тицали из сељачке средине, прогласе то као опште правило. Према томе, пи
томци су били сељачког порекла, а свој грађански статус стекли су тек доби

јањем официрског чина, тј. после завршетка Војне академије. Ипак, већ био
графије, односно мемоари самих војвода наводе на сумњу. Наиме, војвода Ра

је Србија Берлинским конгресом 1878. године добила територијална прошире
ња. Самим тим дошла је у посед већег броја градова и села које раније није
имала. Други разлог поделе проистиче из самог система војног образовања.
Артиљеријска школа, основана 1850. године, законом из 1880. постала је Војна
академија, са две школе - нижом и вишом. Дужина трај ања тих школа се вре
меном мењала и износила је од две до пет година. Још је важнија чињеница
да тек од те, 1880. године почиње редован упис питомаца. у ранијем периоду,
овде везаном за нашу прву групу, било је година када уписа није било (1852,
1853, 1854, 1857, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1867, 1868, 1870, 1872, 1873.). Отуда
разлика у броју година и броју класа.
Статистички гледано, анализирали смо већи број елемената. Први и нај
важнији елемент било је питање где је питомац рођен, тј. да ли је уопште рођен
у Србији? У случају да је рођен у Србији, испитано је да ли је рођен у селу
или граду. Потом је у мањем броју познатих случајева испитивано из какве је
породице, односно социјалног порекла, с тим што смо за официрске синове има
ли потпуне податке. Према томе, тежња је била да се не иде само на репре

зентативан узорак већ да се обради што већи број случајева.
У првој групи, као што смо већ рекли, налазе се официри из првих 12.
класа. Место рођења познато нам је код њих 73 од 189, што чини 39%. Од на
ведених 73-64 (или 88%) рођени су у Србији. Њих 9 (или 12%) рођено је ван

домир Путник није пореклом са села, већ из учитељске породице из града и

то Крагујевца. Према томе, остаје нам да проверимо да ли је наведено схватање
тачно и ако јесте, колико.

\. Сйоменш1а йедесешоiодшињш1е Војне академије 1850-1900, Београц 1900. гоц; Сйомени14а седамде
сешйешоiодишњице Војне академије, Београд 1925; Ј. Новитовиli, Сй.омен1ща щйинулих ийомрлих
аршиљераца у ратовима 1912-1918. zодине, Београц (б.r.); Сйомен1ща Мачков Камен, уредио Р. Д.
Марковић, Шабац 1932; Сйоменица lfll йрославу шесдесешо2одишњи14е краљеве iарде 1838-1898,
Београд 1898; Сйометща йо'i1ту11wс и умрлrа официдра у рашу 1912-1918, Бео град 1932; СйQмени14а
ХХХП класе Вqјне академије 1901-1935, Београд 1936; Службени Војни лисш 1881-1914; Рашник
1879-1914.

2

Сйомени14а ХХХП класе Војне академије 1901-1935, Београц 1936.

З

У периоду од 1876. до

1879. Артиљедријска школа због рата није уписивала питомце.

Годишњак за друштвену историју П/2,1995.
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Србије. Од оних рођених у Србији већина,

ветника често су меlју питомцима. Међу именима официра налазимо и име Бра

будућих официра дао је Београд

нислава Лонткијевића (ХХШ класа), сина пољског племиhа пребеглог у Србију

око

после

36%

градске деце или са

42 (или 66%) је из града. Највише
15. То значи.да је престоница учествовала са
25% од укупног броја нама познатих официра.

Милић Милићевић, Социјално йорекло официрског кадра..

(Када бисмо и узели статистичку вероватноћу, па по њој рачунали да сви за

које не знамо место рођења потичу са села, Београд би опет дао

11 %.

Као што

је познато, београдски живаљ не чини толики проценат становништва Србије
у то доба. Године 1866. Србија има 1,2 милиона становника, а Београд 24.768.
Године 1874. у Србији живи 1,35 милиона становника, а у Београду 27.605. Према
томе, београдско становништво чини једва 2% становниппва Србије). Од гра
дова следе Крагујевац

9,

Пожаревац

5,

Неготин

4

и Шабац

3.

1848. године. Војнички позив постајао је с временом привлачнији и за
официрску децу. Почевши од XV (1882-1885) немамо више ниједну класу без
бар једног официрског сина. Од 869 питомаца 79 или 9% били су официрски
синови. Тhедајући по класама, види се да постоје велике разлике. У

(1881-1884) немамо ниједног сина официра.
XXV (1892-1895) класи имамо их толико да

XIV

класи

Насупрот томе у XXI (1888-1891) и
је практично сваки шести питомац

потицао из официрске куће.

Остали градови

Трећу групу, као што смо на почетку рекли, чини само једна, ХХХП класа.

192 завршена питомца, односно официра, то
XIX веку. Илустрације ради, првих 12 класа дало је 189 официра,

у Србији су у просеку давали једног до два питомца. Питомци пореклом са

По броју од две стотине уписаних и

села у знатној су мањини. Има их свега 22 (или 34% ). Гледано по окрузима,
највише су дала села Рудничког 5, Пожаревачког 3. Села Београдског, Крагу
јевачког и Ћупријског округа д:ала су по 2 питомца.
.Са аспекта породичног порекла влада велика шароликост. Питомци се

је највећа класа у

љачког порекла, као што само место рођења говори, у релативно су великом

командапг Активне војске био је велико повећање броја официра. Стога су ХХХ,

броју. Ипак по биографијама других, видљиво је да има веома много деце из

XXXI и највећа XXXII класа уписане
(89), XXXI-112, XXXII-192, укупно 393

чиновничких породица свих нивоа.

Meljy

њима су официрска деца права рет

кост. Једини чији је отац официр је Петар Антић, питомац тек
класа је уписана

1869.

IX

њихове синове у том периоду није био одвећ привлачан. Оrање у каснијем раз
добљу, као што ћемо видети, доста ће се изменити. Место рођења питомаца из друге групе познато нам је у нешто мањем

броју. Од укупно 869 свршених питомаца имамо податке за њих 242 или 29%.
Као и у претходној групи, мада у још већем проценту, већина, од 98% родом

4

потичу са територија суседних двеју царевина. Код

181 (или
са 23 (9,5%) поново

тројицу мање него ова једна. Бројност те класе може се објаснити преком по

требом војске Краљевине Србије за старешинским кадром. Једно од главних
тежиппа реформе српске војске

класе.4 Та

године, што значи да је прошло скоро двад:есет година

од оснивања Артиљеријске школе. Очигледно је да официрски позив очева за

је из Србије. Само

'lj.

1897-1900.

године, у доба када је краљ Милан био

у овом периоду најмногобројније (ХХХ-88
или 394).5

Обележја која су имале претходне класе, мање-више настављају се и сада.

97%, поново је највише. Град поново даје
147 или 79%. (Поново за статистичку вероватноhу. Србија
тада има 2.493.000 становника од којих је у градовима 14%. Београд тада има
мање од 70.000 становника што није ни 3% Србије а даје 16,5% од укупног броја
Питомаца родом из Србије, више од

већину. Из града их је

питомаца. По броју становника први је Београд, па Ниш, Крагујевац, Лесковац

и Пожаревац). Београд даје 31 официра, следе Пожаревац 14, Ниш 10, Крагу
јевац 9 и Ваљево 7 питомаца. Што се тиче села највише ове године (1899.) дају
она из•Моравског

6

а затим из Крагујевачког и Ваљевског округа, по

5.

Офи

"отечествених синова" преовлађују поново деца роl;ена у граду. Њих је

цирских синова има нешто мање него у просеку раније две групе. Свега их је

По броју питомаца Београд са 55 (23%) и Крагујевац
држе прва два места. (Ако поново позовемо у помоћ статистичку вероватноћу

8,

76%).

и по њој узмемо да су сви за које немамо податке местом рођења са села Београд
би опет дао више од 6%. Године 1884. у Србији живи 1.901. ООО, а у Београду
35.483 становника. То значи да Београдско становништво у Србији сада чини
само 1,86%. Видно је да ни у том раздобљу немамо ни приближно поклапање
броја Београдског становништва и броја питомаца). На трећем месту није као

у ранијем раздобљу Пожаревац, већ градови Ниш и Ваљево са по
Градови Ужице, Пожаревац и Чачак дају по

7 питомаца.

слојева пошто је војно образовање било не само бесплатно већ се током шко
ловања добијала и плата. Супротно томе, као што смо навели, деца министара,
државних саветника или намесника, људи врло угледних, а самим тим и бога

7,

тиј их, врло су честа. Биографије нам, пак, показују да има деце врло шароликог

питомаца предњаче

материјалног стања било из града или са села. Прави разлог таквог стања лежи

села Крагујевачког и Ужичког округа. Окрузи Крушевачки и Руднички давали

пре свега у географском, а са њим у вези и образовном фактору. За упис у

су мање,

питомаца. Видљиво је да и у тој групи има доста сељачке деце.

Војну академију било је потребно завршити одређени број разреда гимназије,

Међутим и овде се јављају и деца из најугледнијих и најбогатијих породица.
Примера ради, оба сина намесника Блазнавца, Војислав и Тихомир били су офи

па потом положити и пријемни испит који се од 1897. гоидне састојао од чак
19 предмета. 6 Стога су деца из града са гимназијом или бар из непосредне бли-

5

односно

било села било града. Пре се чини да би деца била листом из сиромашнијих

Према томе, проценти

Број питомаца, гледано према окрузима, доста се разликује. Док су у првој

14,

4%.

Наведени подаци наводе нас на питање како је уопште могуће да у Србији
у којој је у XIX па и ХХ веку више од 80% становништва потицало са села има
свега у просеку 1/4 питомаца сељачког порекла. Први хипотетички одговор који
бисмо могли узети у разматрање био би материјални фактор. Да је тај фактор
био преовлаlјујући налазили бисмо углавном или богату или сиромашну децу

13 питомаца.

по градовима готово су идентични као и у претходној групи.
групи предњачила села Рудничког, сада са

што чини само

цири. Исто важи и за сина Јована Ристића. Синови министара и државних са-

4

Сйомениr!а йедесешоiодишњице Војне академије 1850-1900, Београд 1900. стр.

125.

5

Исто стр.156-157.

6

СБl бр

18-19 (од 17.5.1897) стр. 374-379.
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зине тога града, без обзира ког су имовинског стања, неоспорно била у по
влашћенијем положају. Зато су питомци из Београда, Крагујев·ца или других
градова са гимназијама, били најчешћи питомци Војне академије. Пред сам крај

века, због образованости, више није било тако лако доспети ни до подофицир
ске школе. Док је у другој половини осамдесетих година (по устројству из 1886.

године) за пријем у подофицирску школу било довољно бити само писмен, уред
бе из 1898. и 1899. године захтевале су да будући питомац мора имати бар два
завршена разреда реалке. 7 Према томе школа,· односно њена близина била је
основни, наравно не и једини разлог зашто се сеоска деца јављају у тако малом
броју.
Подаци које смо навели односе се на другу половину

XIX

ГРАДОВИ:

бооi

гоад

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Беогоад

Пожаоеваu
Ниш
Коагviевац
Ваљево
Крушевац

које ћемо навести показују тежњу да војни питомци буду махом из градске сре

Смедерево
Књажевац

године. Као што је познато у доба прве

школа заправо, Војна академија, отворена је у Пожаревцу у децембру 1837. Ње
но постојање било је врло кратко. Пресељена је најпре у Београд, а затим у
Крагујевац, где је у јуну 1838. године и затворена. Не занима нас толико сам
историјат те школе већ потомци који су је похађали. Документ, односно списак
питомаца на срећу је сачуван. 8 Њега сачињавају 32 имена, међу којима је поред
осталих и име Димитрија Црнобарца. Од тридесет и двојице, 26 (или 81%)
рођено је у Србији, а 6 (или 19%) ван ње. Од рођених у Србији, већина, њих
17 (или 65%) било је из града, а само 9 (или 35%) са села. Највише питомаца
дали су Крагујевац 6 и Београд 5. Из овог је потпуно јасно да је наведена тен
денција везана за другу половину XIX века само последица оног што се јавило
раније.

7.
8.
9.

Чачак

3.5%

2.5%

Зајечар

4

2.5%

2%

Петровац

3

2%

1.5%

2

1.3%

1%

1

-

-

Неготин
Ћуприја
Вел. Гоаnиште

10.

Обреновац
Пирот
Алексинац

11.

Плана
Сврљиг
Лапово и*

• Лесковац,

Аранђеловац, Шабац, Голубац, Краљево, Лозница

Прокупље, Сопот, Свилајнац, Мајданпек

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ХХХЈЈ КЛАСА

ОКРУЗИ:

97.5%
2.5%
21%
79%

1.
2.
3.
4.

Мооавски
Ваљевски

6
5
5

Београдски
Кnvшевачки

4
4

Руднички

3
3
2
1
1
1
1

Крагујевачки,

Ужички

5.
6.

Пожаоевачки
Врањски
Пиротски
Тимочки

ЗЗУ, к 42, стр.

5

5%

Јагодина

грађанско.

7

4%

16.5%
7.5%
5.5%
5%
3.5%
3%

Параћин

демије није значио промену статуса у смислу преласка из сељачког у грађански
сталеж. Њихово порекло и пре доласка у Војну академију било је уmавном

192
187
5
40
147

vкvпно%

21%
9.5%
7.5%
6%

Воање

На основу свега реченог може се закључити да питомачки, каснији офи
цирски кадар Кнежевине и Краљевине Србије уmавном није био са села. На
супрот досад постојећем уверењу, код већине официра, излазак из Војне ака

on

31
14
10
9
7
6

Ужице

века. Подаци

владавине кнеза Милоша дошло је до покушаја организовања војне школе. Та

на град%

~

дине, која почиње заправо и пре

1850.
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242, исти К 53, стр. 80, исти стр. 480, исти к 54, стр. 291.

8 Види, Р. Марковић, ВQјска II наQружање Србије кнеза MitлQшa, Београд 1957, стр. 288-289.
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СИНОВИ ОФИЦИРА ШКОЛОВАНИ У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ.(1850ГОПИНЕ)

1901.

класа

бр.

официра

IX

XXVIП

20
20
15
10
21
26
19
29
48
50
47
57
51
65
54
65

XXIX

77

XIII
XV

XVI
хvп

XVIII
XIX
хх

XXI
XXII
ХХШI

XXIV
XXV
XXVI
XXVII

ххх

у бр. официрских

1
1
1
1
1
2
3
4
8
4
5
3
9
7
2
4
5
12
7
8

88
112
192

· XXXI
XXXII

класе:

:

село:

1-12

5
5
7
10
4
8
16
14
17
8
11

5
18
11
4
6
6
14
6
4

О

1850.. О 1901. ГОДИНЕ КЛАСЕ 1-32
13-31
32.
42 66%
181 76%
147 79%
22 34%
57 24%
40 21%

ПИГОМТТИ РОЂЕНИ У БЕОГРАIIУ (на основv познатог бnoia)
класа:

Sшnmary

Milic Milicevic

%

МЕСТО РОЂЕЊА ПИТОМАЦА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ (АРТИЉЕРИЈ-

СКЕ ШКОЛЕ УПЕРИО
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класи
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1-12
13-31.

32.

15 (23%)
55 (23%)
31 (21%)

Social background of officer cadre educated in Serbia jrom 1850 to 1901
One of the deeply rooted opinions in our historiography is that the officer cadre
~ucated in Serbia Ьetween 1850 and 1901 сате largely from rural communities. This
claim is seriously contested Ьу the recent scientific research. According to Ьiographies of
over 500 cadets future officers, who account for about 40% of the total number, certain
characteristics are clearly discerniЫe. Above all, two thirds and sometimes even three quarters of officers were born in towns. Belgrade, the capital of SerЬia, provided the majority
of cadets, far above the number that тау Ье expected demographically. Similar pattem is
observed in other cities and towns. Ву contrast, rural population, which Ьу the end of the
19th century accounted for over 80% of total population, provided only one third of the
officer cadre.
This in itself shows that officers did not move from country to town only when
they enrolled in the Military Academy, but lived there earlier. Тhе main reason for this
Jies in the system of secondary education, which was organized as а rule in urban areas.
As the consequence, children in towns had greater opportunity for military education for
officer ranks than children born in the country.
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356.33 (,;=20) (497.11) ,,1915/1916"
ка рата

1914.

у Лондону, обавештавала британску јавност о тешком положају

земље одакле долази. Успешна одбрана у рату против Аустроугарске исцрпела
је малу Србију до граница сопствене издржљивости. Потом су многе невоље и
болести навалиле на измождену земљу. Недовољно развијена војна и грађанска

Социјална, национална и старосна
•

санитетска служба у Србији била је неспремна за нови, изненадни рат. Словен
ска солидарност са Србијом у Балканским ратовима, исказана у медицинској
помоћи, није могла да буде, због разумљивих разлога и опште европске за

структура медицинске Јединице

раћености, поново прва у хуманом делу. Исти је случај и са савезничким зем

др Берија у Врњачкој Бањи
1915 -1916. године

гледала да првенствено обезбеди сопствене потребе. Србија је стога, у почетку

љама на почетку Првог светског рата. У медицинском погледу свака је земља
рата, била ослоњена углавном на своје снаге и резерве. Бројни рањеници, из

беглице и ратом угрожено становништво били су, у оштрој зими, изложени беди
и зарази. Болестима опхрван народ, представљао је већу бригу за државу од
стрепње да би се ратни сукоби против једном истераног непријатеља из земље

Айсшракi"iiум: УСрбију је у йlоку 1915, као сшручна йомоh у борби
йроiиив велике ейидемије шифуса, само из Велике Бришаније сiиигло
више од 600 медицинских радника. Бџли су сврсшани у 17
мед~щинских јединица, једн.ој војномедицинској мисији, а радили су
и као независни йоједин.~~и - ,добровољно, хонорарно или йод
уговором ангажовани за срсйки саншиеш. Рад је йосвеhен сшрук
шури једне од важнијих йривашних бришанских медицинских

јединица у Србији. Бави се највећим делом йодацима из
йрофесионалн.ог живоша медщ(инскоz особља које је сачињавало
једин.ицу. Уједно н.ам ошкрива иден~иишеш њен.их члан.ова, utшo је
значајно и за схвашања о другим бришан.ским медщџ~н.ским
јединицама у Србији. Тако~е, ойисани су мошиви и начин йос~ианка
јединице, као и њен рад.

могли поновитц. Здравствену несрећу је требало предупредити обилном и хит
ном санитетском акцијом. Отуда је влада захтевала савезничку медицинску по
моћ и са захвалношћу прихватила помоћ из иностранства.
Својим старим пријатељима брачном пару Бери госпођа Грујић је, на њи
хову молбу, објаснила начин како да помогну Србији. Болница у којој су радили
Џемс и Френсис Меј Бери, иако једна од већих болница, била је изостављена
из распореда ратне службе. Професор Бери је желео да корисније употреби
своје богато хируршко искуство. Осим тога, радило се и о савезнику коме је
потребна помоћ. Србија је била право место за непосредније учешће у рату, а
тиме и за nећи савезнички допринос у њему. Супружници Бери одраније су
познавали прилике на Балкану. Путовали су 1904. године у Србију и били при
сутни на церемонији крунисања краља Петра у Београду. У Србији су имали
и своје личне пријатеље. Осећај да могу да помогну, морална начела и прија
тељске везе са Србијом условили су њихово деловање. Руковођен саветима го

спође Грујић, професор Бери је за месец дана отелотворио своју замисао о по
моћи Србији. Комплетно опремљена медицинска јединица за самостални бол

Настанак јединице и одлазак у Србију
Медицинска јединица, коју је организовао и у Србију довео
професор и хирург Краљевске беспла'!Ће болнице у Лондону

1915.

године,

(the Royal Free Ho-

spital), др Џемс Бери (James Berry), део је

велике савезничке хуманитарне помоћи
Србији у Првом светском рату. Хуманитарна помоћ стизала је у Србију двојако:

као помоћ савезничких влада и друштва Црвеног крста, и као помоћ приватних,
за помоћ Србији створених одбора. Беријева медицинска јединица, својом осо
беношћу, издвајала се од других, бројних савезничких медицинских јединица у
Србији 1915. године. Иницијативу за њено стварање покренула је Американка,
госпођа Мејбел Грујић, 1 супруга српског дипломате Славка Грујића, ондашњег
начелника Министарства иностраних дела Краљевине Србије. Она је, од почетОва енергична и способна жена својим неуморним рацом у Великој Британији, Америци и неутрал
ним земљама запацне Европе учинила је немерљив допринос Србији. Беспримерни су њена по

свећеност и патриотизам. Велика савезничка помоћ Србији у Првом светском рату добрим делом
обезбеl)енаје њеном заслугом.

нички рад кренула је на свој пут 19. јануара 1915. године.2
Беријева двадесетшесточлана јединица била је приватно основана, али је
подржана и потпомогнута и званично. За остварење предвиђеног плана уста
новљен је одбор,3 са задатком да сакупља добровољне прилоге и потребан са
нитетски материјал за рад у Србији. Одбор, у намери да делује независно, није
остао и усамљен. Фонд за помоћ Србији у Лондону (the SerЬian Relief Fund), до
делио им је хиљаду фунти, што је достизало скоро четвртину укупних трошкова

2

Ј.

Berry, F, Мау Dickinson Berry, W. Lyon Blease и цр. The Story ој а Red Cross Unir i11 Sе1·Ыа, London, стр,

19. у даљим напоменамаRеd Cross U11it inSerЫa.
З

Одбор су сачињавали рођаци, пријатељи и колеге брачног пара Бери. Председник одбора био је

Жорж Хабарц, а његови чланови: племић Дикинсон, брат госпоl)е Бери, члан британског парла
ыента и с улогом краљевог саветника; сер Артур Еванс, археолог, проналазач Кнососа на Криту,
познавалац Балкана, роl)ак госпоl)е Бери; сер Френсиз Леналц Барат, члан британског парламента

и члан Одбора Краљевске бесплатне болнице; др Сесил Џол, колега Беријевих из Краљевс~е
бесплатне болнице; rocпol)a Канинг; госпоl)ица Так; В. Хилтон, лични секретар професора БерИЈа;
Р. Барат секретар Краљевске бесплатне болнице, уједно и одбора ове медицинске јединице.

Архив Србије (у цаљим напоменама АС) , Министарство иностраних дела (МИД), Политичко
одељење (ПО) , Санитет (С)/ 33, Фасцикла (Ф)

XXI 1364-366.
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јединице.4 Као веhи и искуснији Фонд за помоћ Србији дао им је и корисне савете.
Британско друштво Црвеног крста припомогло их је болничком опремом и сани
тетским материјалом. Истовремено одобрило им је употребу знака Црвеног крста
и рад под њиховим окриљем. Тиме је олакшан транспорт робе и обезбеђена даља
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Ту су стекли и нови полет у испуњење сопственог плана. Њихову понуду за
рад, послату преко госпође Грујић, српска влада је оберучке прихватила. Потом
је цео пројекат стварања српске медицинске јединице изведен у року од три
седмице. Од великог броја пријављених, стручних и нестручних људи, спремних

Британска влада је такође

да пођу у Србију, Беријеви су сачинили избор по свом критеријуму. Особље

имала разумевања за њихов подухват. Ослободила је војних задужења медиrџшске

медицинске јединице изабрали су по мерилима високе стручности, искуства и

сарадња у с-,шбдевању санитетским материјалом у

Србији.5

сестре ~је су позване да се придруже јединици.6 Влада је обезбедила и бесплатан
превоз Јединици до Солуна.7 Двоје вођа је јединицу желело да назове Срйска једин.ица

Краљевске бесйлашн.е болнице, одакле је потекла и замисао о њеном стварању, нај
више чланова одабрано и приложене крупне донације за њен рад. Одбор Краљевске
бесплатне болнице није дозволио тај назив, највероватније да би се избеrnа одго
~орност, и сагласно томе последице, у случају заробљавања јединице у Србији.& Она

Је због тога добила неутрално име Анiло-срйска болница. У Србији је била познатија
као ,,Беријева мисија", а .у Енглеској као ,Јединица Краљевске бесплатне болнице".9
Пловидба Атлантиком и Средоземним морем, на паробродима Адмиралитета, од ен
rnеске луке Евонмаута до Солуна, с дводневним одмором на Малти, трајала је два
десет ~ана. Јединица је у Солуну од српског генералног конзула Винтровића дознала
за своЈе коначно одре~ште. 10 Да би се претоварила 21 тона болничке опреме и робе,
с брода на воз, било Је потребно дводневно задржавање у солунској луци. На путу
до_ Врњачке Бање, јединица је задржана још у Нишу, у разговору са представющима
наЈвиш~ власти и званичницима Српског друштва Црвеног крста. На своје одредиште

стигла Је

11. фебруара 1915. године.
Састав јединице

Послу окупљања своје медицинске јединице Беријеви су приступили врло

озбиљно: Претходно су у Паризу покушали да се укључе у америчку шему при

спремности за болнички рад у Србији. Имали су разлога да се поносе, како су
сами објаснили, сачињеним избором12 . Јединица је у свом двадесетшесточланом
саставу имала два изузетна хирурга, специјалисту за рендген, врсног анестезио

лога и четири медицинске сестре из најугледнијих лондонских болница. Остали
чланови јединице имали су разне квалификације, а сви су, били лични познаници

Беријевих, или су их препоручили Беријеви пријатељи.13 Meljy бројним савез
ничким медицинским јединицама у Србији 1914 - 1915, састав медицинске једи
нице професора Берија био је најпрофесионалнији. Он је стручно одабран,
првенствено за хируршки рад с тешким рањеницима. Јединица је била и савре
мено опремљена за сложене хируршке операције. 14

У стручном погледу јединицу су сачињавали: петоро доктора, двоје хи
руршких помоћника, девет медицинских сестара, пет добровољних болничарки,
четири добровољна болничара и кувар. Првобитни састав јединице постепено

је попуњаван новим члановима, почевши од априла

1915, у више наврата. 15 Тако

је први састав јединице готово потпуно измењен. Окупацију Србије и Аустроу
гаре у Врњачкој Бањи у јесен 1915, поред брачног пара Бери, дочекало је још
само двоје чланова из првог састава. 16 Иако је особље јединице мењано у четири
наврата, у њеном бројном саставу било је увек око двадесет и шест чланова.

То подразумева да су све измене планиране и да су извршене уредно. Укупан
број свих чланова Беријеве јединице био је педесет и четири. По изменама особ

пошто су Американ~и имали више добровољаца но средстава за издржавање
њиховог рада у СрбиЈи. Борав~к у Француској, међутим, није био узалудан, јер

ља које су вршене, већином од априла до јуна 1915, разликују се, условно, два
састава јединице. Други састав се стварао почевши од првих измена у априлу
месецу. Заробљавање у Врњачкој Бањи 10. новембра 1915. и повратак у Ен
глеску 18. фебруара 1916. дочекао је двадесет и један члан другог и четири

су испунили други разлог своЈе посете: обавестили су се о француским иску

члана првог састава јединице. Добровољни болничар другог састава јединице

купљања и слања санитетске помоћи у Србију. Могућност сарадње је пропала

ствима и упознали су се с радом Британаца у организовању болница у ратним

условима. У Паризу су и ангажовали прве чланове своје медицинске јединице.11

4 Хиљаду фунти је по тадашњем званичном валутном курсу бпло двадесет и пет хиљада дюtара (однос
1 фунта: 25 динара) . Red Cross Unit in SerЬia (у следећим напоменамаRСU) , стр. 13.
5 Исто.
6

Исто стр.

12

Исто.

14

Јединица је имала спрему за компликоване хируршке операције , рендген апарат и др. потребне
уређаје. У погледу медицинске опреме већина британских медицинских јединица била је самостал

на и није се ослањала на српско снабдевање. Британци су помогли српском санитету и обилном
испоруком санитетског материјала попуњавајући и испражњена складишта болница и магацине
Српског друnггва Црвеног крста. Исто стр.

15

био Је запнтересован за њихов nроЈекат. Он је јединицу професора Берија и препоручио Адмира
литету.

Исто стр.

9

Исто.

10

Исто стр.

11 Петорица чланова кој_и су радили у болниц~ смештеној у хотелу Мажестик у Паризу, састали су се
с осталим чла'!овима Ј единице проф. Берща у Солуну, пошто су из Француске у Србију путовали
копном-преко ЈОШ незараliене Италије. Исто стр. 11-12.

-

- главна
- лекар,

хирург, лекар, пет сестара, две болничарке и

болничар; у септембру троје - хирург, бол~ичар и болничарка. У септембру јединици се придружило

11 троје Британаца у обиласку српских избеглица - свештеник и две социјалне раднице. Види
стр. 291-292. Прилог - списак свих чланова јединице.

18.
20.

29-30.

Измене особља и1IШе су следећим редом: у априлу је стигло шесторо нових чланова
медицинска сестра, три медицинске сестре, болничар и болничарка; у мају шесторо

радиолог и четири болничарке; у јуну десеторо

RCU стр. 12.

8

17.

13

15.

7 Пре~седник Савета медицинских школа, Акшiнд, тада и државни подсекретар спољних послова,

Исто стр.

16

RCU

Медицинска сестра госпођица Вест и добровољна болничарка госпођа Елдред, док брачни пар
Гордон, цобровољни болничари нису сачекали непријатеља. Они су напустили јединицу 7. аЈЭ.густа,
да би се поново вратили

27.

септембра и остали с јединицом до ЗО. октобра. Тада су одлучили да

крену на пут самосталног повлачења кроз Србију, Црну Гору и Албанију до албанске јадранске
обале. Доживљаје су оппсали у књизи The Luck ofThirteen, објављеној у Лондону 1916. Исто.
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избегао је заробљеништво, пошто је на пут повлачења кренуо са осталим бри

Бартлит и Гор су радиле са Британским друштвом Црвеног крста у Енглеској,

танским медицинским радницима придруженим српској војсци. 17 Из списка чла

Француској и Белгији 1914, где су их заробили Немци и држали два месеца у
заробљеништву. Госпођица Бартлит је одликована Белгијском медаљом Црве
ног крста. Племкиња Колборн имала је богато ратно искуство, од Бурских ра
това у Јужној Африци, до немачког заробљеништва у Белгији, почетком Првог
светског рата, била је носилац Јужноафричке ратне медаље. Од добровољних
болничарки, госпођа Елдред служила је као медицинска сестра у Буреком рату
у Јужној Африци. Међу добровољним болничарима Гвин, Хауард и Швинд сте
кли су велико ратно искуство радећи за Француско друштво Црвеног крста у
Паризу (у хотелу Мажестик) и по разним местима у Француској.21

нова Беријеве јединице (у прилогу на крају текста), првог и другог састава,
могуће је уочити следеће разлике: у првом саставу била су осморица мушкараца

(двојица хирурга, интерниста, хируршки помоћник и четворица добровољних
болничара), у другом петорица (хирург, тројица добровољних болничара и
свештеник). Жена је у првом саставу било осамнаест (два доктора, хируршки
помоћник, девет медицинских сестара, пет добровољних болничарки и кувари

ца), а у другом двадесет и три (три доктора, хируршки помоћник, девет меди
цинских сестара, осам добровољних болничарки и две жене у обиласку избе

rnица). У поrnеду брачног стања, у првом саставу било је четрнаест госпођица,
у другом саставу њих шеснаест, а за три лекарке другог састава јединице није
познато брачно стање. У првом саставу су била три брачна пара. 18 (Овим су
исцрпљени сви структурални подаци, који су могли да буду уочени о другом

саставу јединице. Даљи текст се бави подацима које су о себи оставили чланови
медицинске јединице, која је у групи, на челу с професором Беријем, стигла у
Србију - први састав). Просек година старости чланова јединице био је тридесет

Задовољавали су, као целина, и један од услова српске владе, постављен
иностраном медицинском особљу за долазак у Србију. Услов се односио на поз
навање једног страног језика, осим матерњег, по могућству немачког или фран
цуског. Три четвртине чланова јединице служило се једним од та два језика.
Лингвистичком знању јединице, њени чланови придодали су познавање следећих

и пет. Тај просек се уочава и у разлици у годинама, између најстаријег и_најм

језика: италијанског, шпанског, холандског, норвешког, велшког, дијалеката
афричких племена, малај ског и српског. Свеукупно узевши, та јединица, у кој?ј
се говорило на свим светским језицима и помало језиком домаћина, била Је

лаlјеr члана јединице. Најстарији члан госпођа Бери имала је педесет и осам

полиrnотска. 22 Не мање важно од ратног искуства, било је и познавање земље

година, док је најмлађи члан, студент медицине Норис, имао двадесет и три

којој се служи. И у том погледу јединица је била спремна. Поред Беријевих,
Србијом су путовали и госпођица Робертсон, главна медицинска сестра једини
це, као и племкиња Колборн. Неколико година раније племкиња Колборн била
је, краће време, на служби у Британском посланству у Београду.23
Јединица је по националном пореклу својих чланова, изузимајући двојицу
Американаца, била британска. Од двадесет и шесторо чланова било је: петнае
сторо Енглеза, четири Шкотланђанке, четири Иркиње, једна Велшанка и по

године. 19 То су били зналачки изабрани људи у најбољим годинама за своја за
нимања. Госпођице у јединици биле су у зрелијим годинама, најмлађа је имала
двадесет и седам година, а· најстарија четрдесет и четири.2°

Многи од чланова јединице имали су ратно искуство. Од доктора су хирург
Бери и анестезиолог госпођа Бери служили претходно у војној болници у Лон
дону 1914. године. Интерниста и рендгенолог др Вилијамс радио је пет месеци

у војној болници у Паризу (у хотелу Мажестик), и у другим француским ме
стима, где се упознао с ратном хирургијом. Хируршки помоћник Норис стекао

менути Американци. Протестантске вероисповести било је двадест и четворо
qланова, а преостало двоје католичке вероисповести. 24 Јединица је званично наз

је ратно искуство у енглеским болницама и у Британском друштву Црвеног
крста. Радио је и у Француском друштву Црвеног крста у поменутој болници
у хотелу Мажестик (Majestic) и другде. Од медицинских сестара; главна сестра,
госпођица Робертсон је, у Првом балкансом рату, радила у једној софијској бол
ници. Наредне године неколико месеци је радила под окриљем Црногорског
друштва Црвеног крста, у болници Књаз Данило на Цетињу, и два месеца је

вана енглеском (Енiлеско-срйска болница), мада су њени оснивачи желели да
је назову именом болнице одакле долазе. Њен назив је логичан с обзиром да

провела у мисионарском раду у Скадру. Била је главна сестра у Првој војној

медицинске јединице које су долазиле из Лондона, приватно послате (Фонд за

болници у Лондону

1914. године. За свој рад одликована је медаљом Бугарског

друштва Црвеног крста и Даниловом златном медаљом. Госпођица Пирс је од
почетка рата радила у Краљевској морнаричкој болници у Плимуту. Госпођице

17

18

је јединица опремљена приватном иницијативом у Лондону, њено седиште било
је у лондонској болници (the Royal Free Hospital), и већина чланова била је ен
mеског порекла (процентуално 57.7%).25 За становништво краја у коме је радила
јединица је била општепозната као енглеска мисија. У Србији су, иначе, све
помоћ Србији опремио је за Србију пет медицинских јединица 1914 - 1915, а
било је у Србији и других приватно послатих медицинских јединица), или зва
нично (две медицинске јединице Британског друштва Црвеног крста иједна вла
дина мисија Краљевског војномедицинског корпуса 1915) називане увек енгле

Лајон Близ, добровољни болничар Беријеве једин~ще, човек извwредноr посматрачког дара и
аутор занимљивих запажања о каракп:ру Срба (у своја четири поглавља књиге The Story of а Red
Cross Unit in Serbla), повукао се заједно с брачним паром Гордоя. Види поглавље: The escape ofthe

ским мисијама. 26

Three, RCU, стр. 205-226.

21

Исто.

Поред Беријевих и други хирург Пентинг, био је са својом женом, добровољном болничарком у

22

Исто.

23

Исто.

Од четири Иркиње у јединици, две су биле католи'{ке, а две протестантске вероисповести. Исто.
О називу јединице 11иди текст напомена 8 и 9.

јединици. Трећи брачни пар су, већ поменути, Гордон-добровољни болничари јединице.
АС, МИД, ПО, С, Ф

XXI / 369-395.

19

Исто.

24

20

Брачно стање педесетшестогодишње племкиње Флоренс Колборн нам није познато. Исто.

25
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Податке о својој јединици др Бери је у априлу 1915. послао председнику
српске владе Пашићу. Из података је могуће сагледати социјалну структуру је
динице.27 Руководилац јединице и одговорни за све њене трошкове у Србији,
професор др Џемс Бери (James Berry), рођен је у Кингстону у Канади, 4. фе
бруара 1860. године. Образовање хирурга стекао је у Ви:тгифт школи Лондон
ског универзитета и у болници св. Бартоломеја. Имао је високо место у бри
танском друштву, будући да је био члан: Краљевског хируршког колеџа Енгле
ске, Краљевског медицинског друштва, Лондонског медицинског друштва, Ме
дицинског факултета Универзитета у Лондону, био је лауреат Медицинске ака
демије у Паризу; а ван свог лекарског сталежа био је члан: Друштва љубитеља
старина, Геолошког друштва и потпредседник Букс археолошког друштва. Про
фесију хирурга и саветника из те медицинске области обављао је тридесет и
три године у Лондону. Радио је на месту професора хирургије и шефа Хируршке
клинике Краљевске бесплатне болнице Лондонског универзитета, затим као хи
рург саветник: Нове болнице за жене, Александра болнице за децу и Краљевске
Бакс болнице. Био је члан Савета, и раније секретар, Хируршке секције Кра

ске. Раније је предавао хемију у Гаје болници у Лондону. Дуги низ година ради~
је у Корнволу на месту операционог хирурга. Био је запослен у Краљевској
Корнвол болници. 30 Четврти члан јединице, њен ~ендгенолог интерниста био
је др Ерн.сш Јулисис Вилијамс (Emst Ulysses WiЉams). Рођен Је у Џорџтауну У
британској колонији Гвајани (где је његов отац двадесет и пет г~дина био ге

љевског медицинског друштва. Такође је раније био професор анатомије и ·па

Србија. Након великих путничко

тологије на Краљевском хируршком колеџу Енглеске и хирург Маунт Вернон
болнице за грудне болести и имао је неколико важних задужења у лондонској
болници св. Бартоломеја. 28 Члан оснивач и други одговорни шеф јединице, Бе
ријева супруга др Френсиз Меј Дикинсон Бери (Frances Мау Dickinson Berry) по
реклом је из више британске класе. Рођена је 22. априла 1857. у Пенсвику у
Енглеској. Образовала се за лекара и анестезиолога у Медицинској школи Кра
љевске бесплатне болнице Универзитета у Лондону. У британском друштву има
ла је чланство у Савету анестезиолога Краљевског медицинског друштва, затим
у Удружењу дипломираних жена, чији је председник била од 1909. до 1911. го

посветио се потпуно рендгенологији и електротерапеутици. ПрофесиЈу
рендгенолога обављао је у краљевској бесплатној болници Универзитета у Лон
дону и у Квинс болници за децу. 31
Последњи члан докторског тима јединице била је госпођица Дороши Чик.
(Dorothy Chick) са задужењем кућног хирурга и паталога. Рођена је 7. септембра
1887. у Лондону. Лекарско образовање добила је на Кембриџском У_НИверзитету
и Краљевској бесплатној болници Универзитета у Лондону. Имала Је и диплому
Краљевског лекарског колеџа Енглеске. На Универзитету у Кембриџу бавила
се и научним радом. Лекарску каријеру је тек отпочела. 32
Студент медицине при самом крају својих студија Доналд KJ?ei Норис
(Dona!d Craig Norris) рођен је 23. септембра 1892. у Лондону. Учио Је на Уни
верзитетима у Кембриџу и Лондону и у Лондонској болници. _Био_ је изу~етан
студент, више пута награђиван за своје радове, на основу КОЈИХ Је добиЈао и
високе стипендије. Јединици се придружио као хируршки помоћник.33 Као други

дине; била је председник Универзитетске секције Лицеум клуба, председник

Марлибон огранка владиног локалног удружења жена и члан Медицинског фа
култета Универзитета у Лондону. У двадесетпетогодишњој професионалној де
латности имала је многа задужења: анестезиолог и предавач из предмета ане

стетика у Краљевској бесплатној болници Лондонског универзитета,· анестезио
лог Александра болнице за децу, лекар у Бермондси клиници за бебе, лекар
Друштва за бригу о малоумним, '-Шан. владиног Осигуравајућег одбора за Лон

!

нерални хирург Колоније),

1.

септембра

1880.

године. Зав~шио Је лондонски

Кингс колеџ, као више пута награђивани студент. Стекао Је и дипло~ Кра
љевског лекарског колеџа Енглеске. У професионалном сталежу био Је члан
Краљевског хируршког колеџа Енглеске. Врло млад постао је лекар (1902) и
променио је многа задужења: кућни хирург болнице Кингс колеџа, Краљевске
бесплатне болнице и болнице св. Џона и Елизабете, затим сениор резидент ле
кар у Маунт Вернон болници за грудне болести и неколико других ма~е ва~их
послова. Потом је био хирург на пароброду прекоокеанске компаниЈе, с ~ЈОМ

је доста пропутовао по Истоку, посетивши Индију, Кину и Јапан. После Је от
путовао у Мексико као хирург Марапил компаније кафе, и док је тамо радио
имао је потпуну медицинску контролу над облашћу земље, великом ~ао цела

- медицинских

искустава, у тридесетОЈ годи~и

(1910)

хируршки помоћник пошла је госпођица Кеш.лин Хејзел Парк.ина!н (Kathleen

Hazel

Parkisnoп). Рођена је

28.

фебруара

1882.

у Лондону. И она Је била при

дон, и испитивач из медицине у Управи лондонске грофовије. 29 Други хирург

крају медицинских студија.Образовала се на Лондонском универзитету и ло~

јединице био је др Лоренс Крисшофер Пеншинг (Laurence Christopher Panting).
Рођен је 8. октобра у Стафорду у Енглеској. Студент Оксфордског универзитата,
на коме је магистрирао и докторирао. Образовао се и у Гаје болници у Лондону.
Био је члан Краљевског лекарског колеџа Енглеске, Краљевског хируршког ко
леџа Енглеске, Хемијског друштва и Краљевског медицинског .друштва Енгле-

донској Медицинској школи за жене Краљевске бесплатне болнице. Радила Је

26 Порец наведенихјециница, из Британије у Србију су 1915, од битнијих стигле jr,u четири медицин

у поменутој болници, Болници за болесну децу у !1ондону, и у Њукас1;1 бол!_l~ЦИ-~
Тhавна медицинска сестра јединице била Је госпођица Софща СшЈУарш
Ајвин Робершсон (Sophia Stewart Irvine Robertson). Ро_ђена је 1_5. _марта 1882. У
Клакманану у Шкотској. Британско Министарство ВОЈНО, за КОЈе Је радила, доз

волило јој је да се придружи јединици после специјалног захтева професора

ске јединице. Овог пута из Единбурга, у организацији Болнисџ~ шко~иских жена за службу у
uносiиранс~иву (Scottish Women's Hospitals forForeign Service) кренула је веh крајем 1914. мецицинска

јединица у Крагујевац, а 1915. послате су у Србију још три пољске болнице. ·Qсобље ових јединица
сачињавале су искључиво жене. У Србији су биле познате као мисије шкотских жена.

27 АС, МИД, ПО, С XXI / 364-395. У Прилогу су дате кратка историја и биографије ,mановајединице.
28

АС, МИД, ПО, С, Ф, XXI / 370.

29

АС, МИД, ПО, С, Ф

XXI / 371.

30 Исто Ф XXI / 372.

31

Исто Ф XXI /

32

Исто Ф

XXI / 374.

33

Исто Ф

XXI / 375.

34

Исто Ф

XXI / 376.

373.
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Милан Грба, Социјална, национална it сйlаросна сinрукшура

Берија и једног члана британске владе. Дуго година радила је на истакнутим
местима као професионална медицинска сестра. Обучавана је за своју профе
сију У Краљевској болници за децу у Единбургу и у болници св. Вартоломеја
У Лондону. Била је главна сестра у једном од одељења Хируршке клинике про

је

31. јула 1888.

у Вику у Шкотској. Завршила је Вик академију и школу у Кра

фесора Берија у Краљевској бесплатној болници. Радила је и у Источнолон
донској болници, а била је и члан Удружења медицинских сестара св. Бартоломеј
болнице. 35 Друга медицинска сестра за коју је професор Бери тражио осло
бађање од дотадашњих дужности у британском Адмиралитету, била је го

болници у Сафоку, Породилишту града Лондона и Квинс болници.43
Петочлану секцију добровољачких болничарки предводила је госпођа Ел
си Елдред (Elsie Eldred). Рођена је 24. маја 1882. у Ирској. Била је супруга лекара

љевској бесплатној болници, где је и радила као медицинска сестра. 42 Госпођица
Кашрин Елизабе~и Beciu (Cathrine Elizabeth West) рођена је 31. августа 1876. у
Андерхилу, Барнет у Енглеској. Спрему медицинске сестре постигла је у Општој

запосленог у Централној Африци, и како због рата није могла да се врати у

~пођица Џонс Пирс (Jones Pearce). Рођена је 3. фебруара 1881. у Карфилију у
Јужном Велсу. Образовала се у Кардифу и у Болници за заразне болести у

Африку, пријавила се за службу у Србији. Образовала се у Александра школи

Њупорт Монмаутширу и у Краљевској бесплатној болници у Лондону. У по
следњој болници била је главна сестра у операционој сали, због чега је и позвана

сестру у Лондонској болници. Више година је предавала и радила као медицин
ска сестра у Енглеској, Ирској, Британској Колумбији, Јужној Африци, Цен
тралној и Западној Африци.44 Госпођа Кора Џозефин Гордон (Cora Josephine
Gordon) рођена је 9. марта 1880. у Бакстону у Енглеској. Уметник и илустратор,

да се прикључи јединици, а потом и главна сестра једног одељења на хирурушкој
клиници професора Берија. Била је и ноћни надзорник Болнице града Лондона
за грудне болести. Пре приступања јединици налазила се на дужности резервне
медицинске сестре Морнаричке болнице у Плимиту. 36 Медицинска сестра го

и Колеџу Краљевског универзитета Ирске у Даблину. Обучила се за медицинску

заједно са супругом, такође уметником, придружила се јединици као добровољ
на болничарка и медицинска сестра. Образовала се на Лондонском универзи

спођица Флоренс Мерион Баршлиш (Florence Marion Bartleet) рођена је 1. марта
1875. у Лондону. Ова искусна медицинска сестра завршила је четворогодишњу

тету и била је дипломац Краљевске музичке академије у Лондону. Била је члан
Друштва уметника декоратера у Паризу, где је живела с мужем. 45 Госпођица

обуку у болници св. Томаса у Лондону. Радила је као сестра за ванболничке
пациЈенте у Квинс болници за децу, била је вршилац дужности главне сестре
У болници св. Џорџа у Лондону, потом главна сестра Азила с 420 кревета, а

Дороши Кејйi Окули

(Dorothy Kate Oak1ey) рођена је 16.

априла

1871. у Лондону.

Завршила је приватну школу, и делимично се обучавала за медицинску сестру

ну.371:'оспоl)ица Лилиан Ивлин Гор (Lilian Evelyn Gore) рођена је 13. марта 1885.
у БраЈтону. Медицинска сестра с дугогодишњим стажом, обучавала се у Дечијој
болници Пендлбури и у св. Џорџ болници у Лондону, у чијем је хируршком

у Ист Гринстид болници и Краљевској бесплатној болници у Лондону. Од почет
ка рата ангажовала се у Црвеном крсту и пријавила се за службу у Србији као
медицинска сестра. 46 Госпођа Џејн Аzнес Петиинi (Jane Agnes Panting) рођена
је 31. августа 1871. у Ланкширу у Енглеској. Образована је на Шарлота инсти
туту у Единбургу. За службу у Србији пријавила се као испомоћ медицинским

одељењу радила. 38 Племкиња Флоренс Колборн

сестрама и јединици уопште. Стекла је одређених искустава помажу.ћи супругу

дужност медицинске сестре обављала је у Диспанзеру за туберкулозу у Лондо

(the

HonoraЫe

Florence

Со!Ьоmе)

ћерка лорда Ситона, рођена је 19. октобра 1859. у Даблину. Најве.ћи део свога

(др Пентинг, други хирург јединице) у његовој хируршкој пракси. Добро је поз

живота посветила је социјалном раду у Лондону, као и у пружању неге сиро
машнима. У тренутку формирања јединице била је менаџер Бороу школе у Лон
дону.39 Госпођица Лина Скош Барбер (Lena Scott Barber) рођена је 1. новембра

навала вођење домаћинства. 47 Госпођица Ина Мери Сшивенсон

1875. у Беланону у Ирској. Завршила је средњу и вишу школу у Канзасу у Аме
рици. Обуку медицинске сестре завршила је у Енглеској, у Краљевској болници
у Шефилду и у Челзи болници у Лондону, где је дуги низ година радила у свом
~озиву. 40 Госпођица Mapiapeiu Мод Харли (Margaret Maud Harley) рођена је 12.
Јуна 18~8. у Бандо~ Корку у Ирској. Звање медицинске сестре добила је у Кра

venson)

рођена је

1887.

поред осталог истакла и као изузетан спортиста. Била је првак Шкотске у бад
минтону, а за Шкотску је играла и хокеј на трави. Пре доласка у Србију, радила
је као добровољац у Британском цруштву црвеног крста. Краће време је радила
и као медицинска сестра у Стирлинг болници и Краљевској бесплатној болници
у Лондону. 48
За кувара јединице пријавила се ћерка некадашњег лондонског бискупа,

љевскоЈ бесплатној болници у Лондону, а имала је и сведочанство Централног

госпођица Лусија Крејшон

одбора бабица. Каријеру је наставила у Изолационој болници за заразне боле
сти у Свиндону у Енглеској, а пре преласка у Србију била је ноћни надзорник

Образована је на Кембриџском универзитету

и сестра Луишам болнице.41 Госпођица Џеси Садерленд

(Jessie Sutherland) рођена

{Ena Mary Ste-

у Индији. Образована је на Челтенам колеџу, где се

41

Исто Ф

XXI/ 383.
XXI / 384.

42

Исто Ф

35

Исто Ф ХХ!/ 377.

43

Исто Ф XXI /

36

Исто Ф

XXI / 378.

44 Исто Ф XXI / 386.

37

Исто Ф

XXI / 379.

45

Исто Ф XXI /

38

Исто Ф

XXI / 380.

46

Исто Ф

XXI / 388.

39

Исто Ф XXI /

381.

47

Исто Ф

XXI / 389.

40

Исто Ф

XXI / 382.

48

Исто Ф

XXI / 390.

385.

387.

(Lucia Creighton). Рођена је 26. јула 1874. у Оксфорду.
(Newham College), где је добила
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почасни докторат из историјске теме (Historical Tripos). Студирала је кулинарство
на Батерси политехничкој школи, од које је добила Диплому економије домаћин
ства. Пре поласка у Србију бавила се социјалним радом углавном у Лондону.49
У добровољном болничарском делу јединице били су: Јан Гордон (Јап Gordon) рођен 11. марта 1882. у Беркширу у Енглеској. Завршио је Малборо колеџ
и Труро рударску школу. Занимање рударског инжењера и металурга, (био је
менаџер једног рудника на Малајском полуострву), заменио је уметничком по
зивом. Живео је са женом (добровољном болничарком у јединици) у Паризу и
бавио се графиком. 50 Вилијам Твин (William Gwin) рођен је 19. јануара 1880. у
Сан Франциску у Америци. Живео је у Паризу, где је завршио Национални
музич~ кон~вераторијум. По занимању био је певач, а када је избио рат зане
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његове колеге уметници у јединици, и он је напустио своје занимање да би се

посветио раду у Црвеном крсту за време рата.52 Френциз Херберш Швинд

(Fran-

~is Herbert Schwind) рођен је 14. новембра 1869. у Ланкширу у Енглеској. Био
Је земљопоседник и мировни судија. Бавио се управљањем сопственим поседима
и био је судија Енглеске међународне изложбе коња. После отпочињања рата
посветио се раду у Црвеном крсту у разним местима Француске. Радио је и за
Унију жена Француске.53
~тручни делови састава медицинске јединице професора Берија по нацио
налноЈ припадности изгледали су овако: петоро доктора Енглеза; двоје хи

руршких помоћника Енглеза; девет медицинских сестара, од којих две Шко"
тланђанке, три Иркиње, Велшанка и три Енглескиње; пет добровољних бол
ничарки, од којих две Шкотланђанке, две Енглескиње и Иркиња; кувар је била
Енгл~скиња; четворица добровољних болничара, од којих двојица Американаца
и двоЈица Енглеза. За службу добровољних болничара и болничарки узете су

особе у зрелом животном добу, најмлађи болничар имао је двадесет и седам
година, а болничарка двадесет и осам. Добровољци су биле добро образоване
личности, разних професија, широких занимања и различитих знања. Остатак
јединице био је професионалан. Социјални састав и друштвени положај чланова

ове медицинске јединице сличан је структури других британских медицинских
јединица, које су радиле у Србији. У одборе свих друштава, створених с циљем
савезничке помоћи, као и у саставе њихових болничких јединица на терену,
ушли су обични људи Британије из свих друштвених класа. Припадници виоске
британске класе били су најчешће у одборима и као њихови угледни чланови
водили су бригу о подизању фондова, прикупљању разноврсне робе и санитет-
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ског материјала, и финансирању рада у Србији. Међутим, нису оклевали да, као
руководиоци, администратори или лекари медицинских јединица, и сами непо
средно пружају помоћ. Своје високе функционере у Србију слали су и британска
влада и Британско друштво Црвеног крста. Из састава Беријеве јединице види
се још и то да су се људи различитих профсија :и имања, по избијању рата,
одвајали од својих дотадашњих занимања да би несебично и патриотски помогли
својој и савезничкој земљи. Многи од њих, вршећи савесно племениту службу,
нису дочекали мир, коме је њихов рад у својој бити био и посвећен.
Јединица професора Берија, изузетно квалитетног стручног састава спремно

је дочекала сва искушења и своје задатке у Србији обавила је беспрекорно.

Рад у Србији

марио Је ~ОЈ рад и посветио се раду у Црвеном крсту Француске.51 Четврти

уметник у Јединици Сесuл де Блакијер Хауард, по занимању вајар, (Cecil de Blaquiere ~oward) рођен је 2. априла 1888. у Клифтону у Канади. Живео је у Паризу,
и био Је члан Националног друштва лепих уметности, Друштва јесењег салона
и Жилијен академије, од које је добио Медаљу прве класе за свој рад. Као и

u старосна cilipyкiuypa .

Јединица је у организационом смислу, као и друге медицинске јединице у
северној Србији, радила под директном командом Санитетског одељења Врхов
не команде, а формално је била прикључена српској резервној болници у

Врњачкој Бањи.54 Српски санитетски официр званично је вршио функцију
начелника свих болница, страних и српских, у Врњачкој Бањи. То је подразу
мевало његову одговорност за опрему, снабдевање и уопште администацију свих
болница. По војним санитетским правилима ниједна већа хируршка операција
у страној болници у Србији није могла да се изведе без знања и сагласности
одговорног српског санитетског официра. У стварности, пошто би се Срби уве
рили у стручност дотичне савезничке медицинске јединице, она би добила
савршено слободне руке у свом раду. Савезничке медицинске јединице у јужној
Србији, односно у позадини, биле су у делокругу српске владе, тј. санитетског
одељења Министарства војног.

Беријева јединица створила је прави здравствени центар у Врњачкој Бањи
оснивањем пет болница од додељених зграда и санитарним уређењем околине.
Прва болница звана "Терапија" била је r:лавна хируршка болница са савремено

опремљеном операционом салом за најсложеније операције, радиолошком ка
бинетом и др. ,.Терапија", бивша хидротерапеутска зграда, имала је топлу воду,
це1nрално грејање, електрично осветљење, модерна купатила и парну перио

ницу. Била је једна од највећих болница у Србији ван Београда. У њој су не

говани сви тешки рањеници које је јединица преузела из осталих болница у
Бањи. Имала је педесет и пет постеља. Друга болница је била смештена у
Државној кафани и имала је шездесет и осам постеља. Служила је за пријем
рањеника за време док се не окупају, дезинфикују и очисте од вашију. Заједно
с Беријевим, у тој болници је радило и особље медицинске јединице Британског
друштва Црвеног крста. За трећу болницу искоришћена је школска зграда, има

ла је четрдесет и пет постеља и у њој су неговани лакши рањеници и рекон
валесценти. Четврта болница "Вила Меркур" са деведесет и девет постеља

49
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служила је, такође, за негу лакших рањеника. Пета болница "Барака" саграђена
је од дрвета о трошку јединице, имала је четрдесет постеља и била је потпуно
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уређена као болница, намењена искључиво оболелима од тифуса и других за
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разних болести.55 Јединица је основала још једну болницу у вили ,,Атина" углав-

54 RCU, стр. 22.
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ној улици места. Имала је осамдесет постеља, а прве пацијенте примила је тек
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вели су воду изврсног квалитета из околних извора до главне болнице, али и

у октобру. 56

за пролазнике на путу; адаптирали су један од топлих извора за купање паци

Број пацијената у болницама медицинске јединице професора Берија је
варирао. У просеку било их је око три стотине свакодневно. Четири дана после
Беријеве јединице, у Врњачку Бању је стигла и четрдесеточлана медицинска

јената; у своје болнице примали су и ванболничке пацијенте, сеоско и градско

јединица Британског друштва Црвеног крста под руководством капетана Бене
та. Осим сарадње на истом послу, у напред споменутој болници у згради Држав

становништво. Предузети јавни здравствени радови великог замаха одговарали
су задатку да се колико је год могуће побољша опште стање у граду. Када је

исушено мочварно тло близу "Терапије" власник виле у истој долини приметио
је да никада раније није било мање болесних од маларије. У главној улици Бање

ништа заједничко у погледу постанка и организације рада. Јединица капетана

очишћен је одводни канал и у њега је скренута вода с јавне чесме; конструисан
је и одводни јарак за улицу најподложнију блату; саграђено је и обновљено једа

не кафане и другде, јединице професора Берија и капетана Бенета нису имале
Бенета била је друга медицинска јединица Британског друштва Црвеног крста

наест дрвених мостова у разним деловима града; поправљани су путеви; органи

у Србији. Прва, под руководством др Барија (Howard Barrie) већ је радила у
Скопљу. Као у Скопљу, тако и у Врњачкој Бањи и другим од зараза угроженим
крајевима у Србији, српске власти су новопристигле медицинске јединице
смештале у центре, у којима су већ радиле савезничке јединице. Разлози зашто

зовано је прикупљање и спаљивање ђубрета итд.58 Највећи британски допринос
Србима, већином немарним према заједничкој околини, био је у лекцији о орга
низованој чистоћи.59 Најскупљи и најбоље планирани санитарни рад Беријеве је

је појачаван здравствени рад у већим српским градовима: Скопљу, Нишу, Кра
гујевцу, Ваљеву и др. местима, па и Врњачкој Бањи, били су у већој угрожености

дрвену колибу, која је стајала на блатњавом земљишту поред. реке, облапљена

градова од зараза, њиховој претрпаности избеглицама, а довољан разлог био

градњу кланице је очигледан, други мотив је био да се искористе беспослени летњи

је и тај што је у њима било солиднијих зграда, које су могле да се преуреде и

месеци и уз помоћ великог броја заробљеника да се уради нешто корисно за град,

да служе као резервне болнице, због недовољног броја већ постојећих сталних
болница.

и трећи мотив била је природна жеља чланова јединице да оставе нешто иза себе,

Беријева јединица је у Врњачку Бању стигла у време разбуктале епидемије

нице, којих је било мало у то доба, по неким британским сазнањима постојале су

динице била је изградња нове градске кланице. Она је требало да замени велику
вишегодишњом прљавштином и животињском крвљу. Беријев главни мотив за из

као сталну успомену на свој боравак. у Србији. Радови на изградњи модерне кла

пегавог тифуса у целој земљи. У борби против епидемије пегавог, повратног

само три функционалне кланице у Србији, нису довршени до уласка Аустроугара

и трбушног тифуса она је учествовала локално, но професор Бери је сарађивао

у Бању у новембру

са осталим медицинским стручњацима да се пошаст заустави и глобално. Већ

протеза за обогаљене војнике. Тиме су успели да омогуће неколицини Срба и Ау

21.

фебруара учествовао је на првој конференцији британских медицинских је
диница у Србији, одржаној у Британском посланству у Нишу. Нацрт меморан

стријанаца да ходају без помоћи дрвених штака. 61

дума који је послат у Лондон, Фонду за помоћ Србији и Британском друштву
Црвеног крста, сачинио је професор Бери заједно .с Хауардом Баријем, шефом
прве јединице Британског друштва Црвеног крста. Овај меморандум допринео
је сјајном одзиву и великој помоћи британских грађана Србији. Бери је био

су учествовли српски савезници Британци, Руси, Французи и неутрални Аме
риканци, а којима је леп допринос дала и Беријева јединица, пропали су у не
мачко-аустроугарско-бугарској инвазији на Србију у јесен 1915. године. Прили

присутан и на другој британској конференцији

вама, у нестрпљивом и узбуђеном очекивању савезничких трупа из Солуна. Уме

1.

априла у Нишу, када је пу

1915.

rодине.б() Најсмеmrји подухват јединице била је израда

Изузетан болнички рад и отпочета санитетска реформа у земљи у којој

ком посете Нишу чланова Беријеве јединице град је био свечано окићен заста

ковник Хантер, шеф Мисије Краљевског војномедицинског корпуса (Мисија
британске владе) објавио предузте мере за опште сузбијање тифуса у Србији.
Учествовао је и на важном састанку шефова британских медицинских јединица

потврђиване су са свих страна. Британски комесар сер Пеџет је,

са британским комесаром за санитетски рад у Србији сер Раф Пеџетом, 27.
јула у Крагујевцу, када је расправљано питање њиховог даљег остајања у зем
љи.57 Тада је одлучено да се остане упркос томе што, услед дугог затишја на
ратиuпу, није било довољно посла за све британске болнице у Србији. Прева

дицинске јединице повлаче с војском како би се сачувале за даљу службу. 62 Убрзо
се показало да у метежу неорганизованог повлачења није било могуће обезбе
дити превоз за све британске болнице. У повлачењу са севера и југоистока на
запад земље, и Врњачка Бања је у једном тренутку постала тесно место избе

гнуло је мишљење да ће нова непријатељства неизбежно избити и на јесен, и
да је због тога њихово присуство у земљи још неопходно.

глиштва. Функционери Санитетског одељења и других одељења министарства

Осим болничког посла Беријева јединица се бавила и здравственим
уређењем околине. У почетку сами, касније уз обилато коришћење рада ау
строугарских заробљеника, изградили су многе дезинфекционе направе; спро55

АС, МИД, ПО, С, Ф

56 RCU, стр. 109.
57
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сто савезника стигле су неповољне вести о продору непријатеља у Србију,
8. октобра,
обавестио све британске болнице о жељи српских војних власти да се све ме

у пратњи породица и пријатеља потражили су уточиuпе у Бањи. У пренасеље-
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ном месту кроз које су се кретале колоне избеглица, појавио се убрзо недостатак
намирница и осетила зима и глад. Од Британаца склониште у Бањи потражили
су: Пеша јединица Фонда за йомоh Србији (познатија као Друга јединица бри

танских фармера, који су за њено опремање прикупили новац), која је преузела
бригу о болници у "Вили Меркур", затим јединица Болница ии-сошских жена,
којаје краће време радила у болници у "Вили Атина", као и неколицина чланова
јединице Одбора за йомоћ рањеним савезници,иа (the Wounded Allies Relief Committee).63 У немогућности да се организовано и безбедно повуку са својим бол
ницама и пацијентима, јединице професора Берија, Британског друштва Црве
ног крста и Фонда за помоћ Србији остале су у Врњачкој Бањи. Четворомесечно
заточеништво британске медицинске јединице провеле су у измењеним услови

ма рада. Аустроугарске окупационе власти брзо су почеле с размештањем бол
ничких пацијената незнано куда, као и са њиховом масовном интернацијом. Ти
ме су Британце убрзо оставили без посла. Према британским медицинским је
диницама у Бањи непријатељ се односио коректно. Права медицинских радника

по Женевској конвенцији су поштована и Британци су средином фебруара 1916.
преко Београда, Будимпеште и Беча послати у неутралну Швајцарску. Послед
ња британска јединица, која је уз топли српски испраћај напустила Врњачку
Бању, била је Беријева јединица, Бројне српске избеглице у Бањи морале су
по уредби окупатора да се врате у место свога пребивалишта. Врњачка Бања
и околина, после бурних догађаја, остала је са староседеоцима да проводи време
у изолацији. Србију, административно подељену на аустроугарску и бугарску

окупациону зону, чекали су дуги и тешки дани окупације.
После повратка у Лондон 1916. професор Бери, његова супруга и други
чланови јединице објавили су књигу о свом раду у Србији (The Story of а Red
Cross Unit in SerЬia). Књига је посвећена принцу престолонаследнику Алексан
дру, ,,који је својом војном вештином, енергијом и способношћу учинио пуно
за своју земљу и за савезничку ствар". Књига је посвећена и Србији са жељом
поетски изреченом у два стиха:

"Србија као Феникс умире
већа Србиј а да се уздгине"

( that SerЬia, like the Phoenix, dies
А

Greater Serbia to arise). 64

Френсиз и Џемс Бери су наставили да пружају своЈу помоћ Србима, као
актив~и чланови Фонда за помоћ Србији и Британског друштва Црвеног крста,
до краЈа Првог светског рата. Учествовали су у организацији и прослави српског

нацио_налног празника Видовдана у Енглеској (Kossovo Day) у јуну и јулу 1916,
а краЈем исте године професор Бери је с медицинском јединицом Британског
друштва Црвеног крста отпутовао у Добруџу, где су се припојили Српској ди
визији. Професор Бери добио је племићку титулу

1925.

године. За успомену на

рад британских медицинских јединица Краљевина Југославија је подигла 1935.
године у Врњачкој Бањи чесму названу "hot spring". Општина Врњачка Бања

63

исто, стр.

64 RCU.

199-200.
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је иницијативом др Жарка Вуковића

12.

октобра

1985.

поставила спомен-плочу

британским медицинским радницима у њиховом месту.

Леди Бери је умрла у својој 77. години, 1934. Наредне године сер Бери се
оженио др Меј бел Инграм, чланом другог састава Беријеве медицинске јединице
(види под бројем 35 у Прилогу) Сер Бери: је умро у својој 86. години, 1946.
Друга леди Бери је умрла у својој 99. години, 2. марта 1987, сазнајемо из не
кролога једног енглеског листа.

ПРИЛОГ
Списак чланова јединице
име

датум доласка

у Бању

1. James Berry, шеф и главни хирург јединице•
2. F. Мау Dickinson Berry, лекар и анестезиолог•
3. Laurence Е. Panting, други хирург јединице
4. Ernest Ulysses Williams, радиолог и лекар
5. Dorothy Chick, кућни хирург
6. Miss К. Parkinson, хируршки помоћник
7. Mr. Donald С. Noпis, хируршки помоћник
8. Miss S. Irvine Robertson, г.лавна сестра јединице
9. Miss Lena Barber, медицинска сестра
10. Miss Florence Bartleet, медицинска сестра
11. Hon. Florence Со!Ьоmе, медицинска сестра
12. Miss Julia Gore, медицинска сестра
13. Miss Margaret Hurley, медицинска сестра
14. Miss Annie Ј. Pearce, медицинска сестра
15. Miss Jessie Sutherland, медицинска сестра
16. Miss Catherine West, медицинска сестра•
17. Mrs. Elsie Eldred, болничарка јединице'
18. Mrs. Cora Ј. Gordon, болничарка
19. Miss Dorothea Oakley, болничарка
20. Mrs. Ј. Agnes Panting, болничарка
21. Miss Ena М. Stivenson, болничарка
22. Mr. Јап Gordon, болничар јединице
23. Mr. William Gwin, болничар
24. Mr. Cecil de В. Howard, болничар
25. Mr. Francis Н. Schwind, болничар
26. Miss Lucia Creighton, кувар јединице
27. Mr. Walter Lyon Blease, болничар
28. Miss Harriot Davies, главна сестра јединице'
29. Miss Agnes Miller, медицинска сестра
30. Miss Ruth С. Thomas, медицинска сестра',
31. Miss Susan Hall, медицинска сестра'
32. Miss Margaret Barber, болничарка'
33. Miss Annie Ј. Dickinson, болничарка•
34. Miss Margaret Hyett, болничарка'

11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11, 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
12. 5. 1915.
12. 5. 1915.

датум одласка

из Бање

18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
9. 5. 1915.
27. 5. 1915.
5. 5. 1915.
26. 4. 1915.
26. 4. 1915.
9. 6. 1915.
9. 5. 1915.
26. 5. 1915.
9. 6. 1915.
26. 5. 1915,
9. 6. 1915.
9. 6. 1915.
9. 6. 1915.
18. 2. 1915.
18. 2. 1915.
30. 10. 1915.
19. 5. 1915.
9. 5. 1915.
9. 5. 1915.
30. 10. 1915.
1. 10. 1915.
26. 4. 1915.
27. 5. 1915.
19. 5. 1915.
30. 10. 1915.
18. 2. 1916.
20. 7. 1915.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
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МаЬе1 Ingram, хируршки
помоћник и радиолог•

35. Miss
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

А. Helen Boyle, лекар јединице
Miss Ethel М. Thackeray, болничарка
Miss Е. Mary Walters, болничарка
Ada McLaren, хирург јединице•
Isobel Inglis, лекар•
Miss Fanny Amott, медицинска сестра•
Miss Alice Brock, медицинска сестра•
Miss ElizaЬeth Cameron, медицинска сестра•
Miss Mary Е. Griffin, медицинска сестра•
Miss Gertrude М. Hammond,
:медицинска сестра'

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mrs. Dorothy Cowen, болничарка
Mrs. Olive Jourdain, болничарка
Mr. Herbert Jones, болничар•
Miss Ria Murray, болничарка•
Mr. George Lingner, болничар•
Ј. В. Chirstopherson, хирург•
Rev. George Simpson, у обиласку
избеглица•

53. Mrs. Medeline Sandeman,

5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.

18.
15.
15.
20.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

2. 1916.
8. 1915.
8. 1915.
7. 1915.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.

23.
23.
23.
28.
6.
13.
13.

6.
6.
6.
6.
9.
9.
9.

1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.

18.
16.
21.
18.
18.
18.
18.

2.
7.
9.
2.
2.
2.
2.

октобар

1915.

18. 2. 1916.

октобар
октобар

1915.
1915.

18. 2. 1916.
18. 2. 1916.

1916.
1915.
1915.
1916.
1916.
1916.
1916.

у обиласку

избеглица•

54. Mrs. Sarah Branson,

12.
28.
28.
28.
23.
23.
23.
23.
23.
23.

у обиласку избеглица•

* Заробљени у Врњачкој Бањи од 10. новембра 1915. до 18. фебруара 1916.
Укупни трошкови јединице од јануара 1915. до 7. марта 1916. износили су
апроксимативно 6.633 фунте. Тај износ утрошен је на опрему, материјал, храну,
одржавање болница, изградњу бараке, одећу и др. За плате професионалних
медицинских сестара и једног млађег лекара издате су 902 фунте. Изградња
кланице коштала је око

423 фунте, и она је финансирана из посебног фонда.

(Списак чланова јединице и завршни обрачун налазе се на страницама 291-293
на крају књиге).

Summary

Milan Grba

Socia~ national and age structure о/ Dr. Berry's medical unit
in Vrnjacka Вапја 1915-1916
Berry's unit is а segment of the major British medical engagement in the al!ied
country. British private and government aid has greatly contributed to the improvement
of deploraЬ!e health situation in Serbia and with its professional engagement was directly

Милан Грба, Социјална, национална и сшаросна ciilpyюuypa
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involved in the prevention of а big typhus epidemics in winter 1915. Professor Berry's
medical unit set up а significant medical center in Vmjacka Banja. In а country with
undeveloped heaJth organization it estaЫished five hospitals, but also provided medica\
services to nшnerous outpatients. Its work was highly praised, particularly surgical department and treatment of severely wounded. Besides medical work, it also undertook to
create а safe environment. The unit's experience and knowledge was helpful in major
sanitary campaigns in SerЬia. Later, during the military collapse, though it was captured
Ьу the enemy, it managed to continue its work for а few additional months.
The social background shows that the unit engaged representatives of all British
social classes.. The unit was British, with predominantly English staff, but as other British
units, it also included members of other nationalities. АП its members were experienced
medical workers, chosen Ьу professional criteria, as indicated Ьу the average age of the
unit. Except professional, memЬers of the unit possessed various other skills, and many
of them also had war experience. Composed in such а way, the unit performed its task
in SerЬia brilliantly.

Небојша Поповић, Независни Орден Бене Берит ...

Небојша Пойовиh

УДК
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061.23 (=924)(497.1) ,,1911/1940"

***
Мрежа Независног реда Бене Берит развила се и на овом простору. Док

Независни Орден (ред) Бене Берит у
Краљевини Србији и Краљевини.
СХС (Југославији) 1911 - 1940. године
Айсшракшум: У шексiиу се iовори о настанку и деловању јеврејске

је у Европи основни подстицај појави бенеберитизма био антисемитизам, овде
у Србији главни повод била је намера да се ублаже антагонизми измеlју локал
них Сефарда и Ашкеназа. 2 У Београду

19.

јануара

1911.

године окупили су се

најугледнији и најутицајнији појединци међу београдским Сефардима и Ашке
назима и одржали оснивачки састанак бенеберитске ложе "Србија". Састанку
је присуствовао

21

оснивач: Адолф Решовски, Аврам Озеровић, Аврам Левић,

Адолф Штерн, Александар Нахман, др Букус Алкалај, др Букић Пијаде, Бенко
Давичо, др Давид Алкалај, др Исак Алкалај, Игњат Шланг, Јаков Давичо, Ни
сим Бенаројо, Рафаел Финци, др Самуел Попе, др Соломон Алкалај, Фридрих
Попе, Фердинанд Мајер, Хајим Алкалај и Шемаја Демајо. 3 Уз поменуте бео
градске Јевреје, у оснивању ложе "Србија" битну улогу је имао и Зигмунд Бeprn,

иншернационалне орiанизације Независни Орден (ред) Бене Бериш
на јуiословенском йросшору у йериоду од 1911. до 1940. iодине. Реч
је о елишној јеврејској инсшишуцији.

велетрговац из Берлина, први председник бенеберитске ложе "Монтефјори" у
Берлину. Бергл је био присутан на свечаној инсталацији ложе "Србија"
бруара

1911.

8.

фе

године. 4

Већ у првој години рада осетили су се позитивни резултати деловања ложе

Независни ред Бене Берит је интернационална јеврејска организација која
се неретко поистовећује са организацијом слободних зидара. Настала је

1843.

године у Њујорку под именом Independent Order B'nai B'rith (Независни ред Си
нови Савеза). Хенри Џонс, оснивач организације, доселио се из Хамбурга у Њу
јорк. Упознао се са огромним тешкоћама на које су наилазили јеврејски досе
љеници у Америци. Изворна сврха ове организације била је саветодавна и фи
нансијска помоћ јеврејским усељеницима у Америци. Јевреји различитог
друштвеног статуса, професија и верских схватања, организовали су се у тзв.

зборове

(,,lodges").

Убрзо се показало да је почетни циљ преузак, те је из нових

задатака и циљева проистекла и лозинка Ордена, која he се задржати до данас
- доброчинсшво, брашска љубав и слоiа. Доброчинство према сиромашнима и

невољнима, братска љубав меlју члановима Ордена, а слога измеlју група и стру
ја у Јеврејству. Орден је брзо ширио своју мрежу и утицај. У Америци, у свим
градовима са већом концентрацијом Јевреја, постојале су бенеберитске ложе.
Крајем прошлог века из Америке се та организација проширује на Европу, а

потом и на Азију. Прва европска бенеберитска ложа инсталирана је у Берлину
1882. године, а у Палестини 1888. године. Орден је настојао да чвршће повеже
Јевреје у целом свету, с намером да пробуди у учврсти осећај заједнице меlју
Јеврејима, без обзира на њихову географску, језичку, верску, политичку и било
коју другу припадност. ,Ложе нису самостална локална друштва, него станице
једног светског Ордена, основате понајбољим Јеврејима у циљу да уједине нај
бољше позитивне јеврејске силе и снаге свијета на рад око најузвишенијих је
врејских и човечанских циљева." 1 Од чланова ложа се захтевало да "социјално
мисле и социјално делују". Једно од основних начела било је и "све за друге,
ништа за себе".

у смиривању сукоба измеlју београдских Сефарда и Ашкеназа. Балкански ра
тови су омели рад ложе, а у току Првог светског рата ложа "Србија" је обу
ставила свој рад. У том раздобљу, од

до

1920.

године на челу ложе се

У међуратном периоду ложа "Србија" је у континуитету радила на ширењу
бенеберитске организације у Краљевини. Приликом једног сусрета београдских
и загребачких Јевреја, у мају

1927.

године, београдски бенеберити дали _су ини

цијативу за оснивање бенеберитске ложе у Загребу. Свечана инсталациЈа ложе
"Загреб" одржана је 20. новембра 1927. године, а инсталатор је био др Соломон
Алкалај, ментор београдске ложе "Србија". Ложа "Србија" је била матица ложа и за бенеберитске ложе формиране у Сарајеву 1932. године - ,,Сарајево",
у Новом Саду

-

1933.

године

-

,,Др Соломон Алкалај" и у Суботици

1934.

године

,,Матнад Јад". 5 Изузетак међу југословенским ложама била је бенеберитска

ложа "Менора" у Осијеку, чију су инсталацију извршили загребачки бенебери
ти. Све ложе са југословенског простора потпадале су под XI дистрикт Неза
висног Ордена Бене Берит, са седиштем у Истамбулу. У јесен

1933.

године за

гребачка ложа је покренула иницијативу за оснивање југословенске Велике
ложе, односно посебног југословенског Дистрикта. Ложа "Србија" је подржала
ту иницијативу, али подсећајући ца услов да је формирање посебног Дистрикта
условљено са постојањем најмање пет ложа. Убрзо потом основане су већ по

менуте ложе у Новом Саду и Суботици да би потом председник ложе "Србија"
упутио писмо у Инстамбул "Великом Председнику г. Ниј еги" са захтевом да се
одобри оснивање југословенске Велике ложе. 6 Након уобичај ене процедуре зах-

2

АЈ 100- 24- 91

(982-983); Историјат ложе "Србија" поводом 25. rодишњице постојања саопштен на
1936. rодине.

седници ложе ,Др Соломон Алкалај" у Новом Саду ЗО. децембра

З

1 Архив Југославије (АЈ); фонд 100, кутија 28, фасцикла 110, документи· (6-9).

1911.

налазио Адолф Решовски, познати београдски рентијер.

AJlOO -23 - 72 (450); Списак 21

4

Ненезиh Зоран,

5

АЈ

оснивача.

,, Масот1 у Ју'i.ос.лавији (1764-1980) ", Београд 1984; стр. 238-239.

100 -23 - 68 (250-252) и АЈ 100 - 23 - 69 (271).
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тев је одобрен. У Великој сали Јеврејског дома у Београду 27. октобра 1935.
године обављена је инсталација, проглашење и избор часништва "Велике ложе

по дин.

НОББ Југославије XVIII дистрикта". У часништву су се нашли већином бивши

ских институција. У низу председника ложе "Србија" сусрећемо др Исака Ал
калаја, истовремено Врховног Рабина Краљевине, др Букић.а Пијаде, једног од
међуратних председника београдске јеврејске општине и сл. 16

и актуелни председници свих југословенских ложа. Од београдских Јевреја ушли

су Арон Алкалај, Исак Алкалај, Игњат Шланг, Иван Кон, Хајнрих Флајшер,
др Цезар Кајон, др Рафаило Маргулис, Павле Винтерштајн, Јосиф Холендер
и на месту председника др Букић Пијаде.

120. -

у сврху потпомагања јеврејских избеглица". 15 Већина чланова бе

неберитских ложа налазила се у вођствима локалних и југословенских јевреј

Активности бенеберитских ложа финансиране су из различитих прихода,
попут: уписнине, редовног приноса члановца, дарова, записа, такса за путне и

Радом бенеберитских ложа управљао је тзв. Одбор часника који су сачиња

отпусне листове, камата и др.П У периоду док се на челу ложе налазио Арон

вали: преседник, потпредседник, тајник (записничар), тајник (дописник), бла

Алкалај, генерални секретар Државне Хипотекарне банке, ложа је код поме

гајник, маршал, чувар и ментор (по правилу претходни председник). Ложе су
имале своје посебне одборе: Одбор за просветне и културне циљеве, Финансиј
ски одбор, Одбор за социјалну и каритативну делатност, Одбор за похађање
болесника, Одбор за испитивање кандидата, Кандидациони одбор, Одбор за по
мирење, Суд части и Одбор старатеља. 7

нуте банке положила на штедњу

100

хиљада динара. 18 Према извештају "брата

благајника", поднетом на редовној годишњој скупштини ложе "Србија" 11. ок
тобра 1939. године, укупна имовина ложе је достизала вредност од 675.399 ди
нара (од чега у готовом новцу 644.399 динара). 19
Прикупљена новчана срества бенеберитске ложе су усмеравале за потпо

Из преписке Велике ложе ХVШ дистрикта са бенеберитским комитетом
у Лондону, вођене тридесетих година, сазнаје се да у југословенском Дистрикту
има око 300 "Logenbruder". 8 Највећи број чланова био је окупљен у ложи "Срби

магање локалних југословенских и међународних установа и акција. Ложе су

ја", према податку од јуна 1936. године било их је 124.9 Новосадска ложа ,,Др
Соломон Алкалај" у време оснивања бројала је 21. члана 10 Суботичка ложа

у акцији збрињавања битољске јеврејске сиротиње, највеће јеврејске социјалне

"Матнад Јад" у време свечане инсталације бројала је 24 члана. 11
Педесети параграф "Правила" бенеберитских ложа предвиђао је да "Члан

готово свакодневно пружале социјалну помоћ за коју су се обраћали и појединци
и установе. Владало је мишљење да су бенеберитске ложе понеле највећи терет

трауме у међуратној Краљевини. Извори показују да су бенеберити далеко више

помогли рад ,,хахшара" (станица за припрему исељеника у Палестину) него би
ло која јеврејска организација на југословенском нивоу. За хахшару "Краљев

удружења може бити само онај који је пунолетан, часног карактера и беспре

брег" суботичка ложа је из свог буџета приложила

корног гласа, који разуме и цени значај хуманих тежњи и спреман је да се за

издвојио свега

њих свом силом заложи, те да их потпомогне. Члан ложе мора бити у могућно

намењене спровођењу "палестинске акције". Према статуту фонда "Керен Ха
јесод" од 40 чланова Управе Фонда, њих дванаесторица су били представници

сти да себе и своју породицу уздржава достојно своме положају и да без по
тешкоћа може плаћати приносе, који се од њега траже". 12 Оваква одредба ука
зује да је приликом примања у чланство ложе владала висока селективност.
На тај начин бенеберитске ложе су постајале елитне јеврејске институције. У
њихове редове улазили су најугледнији међу Јеврејима, без обзира на своју по
литичку, верску или било коју другу унутарјеврејску оријентацију. Подаци го
воре о високом образовном нивоу чланова. У ложи "Србија" се

1933.

године,

међу 124 члана, налази деветнаест лекара, шеснаест адвоката, дванаест банкара
итд. 13 Од 24 оснивача суботичке ложе, шесторица су индустријалци, а по чет

АЈ

100 -23 - 67 (238-241).

АЈ

100 - 28 -110.

g

АЈ 100 - 26 - 107; Преписка са Европским комитетом ББ у Лондону.

АЈ 100- 23

- 68 (250-252).

11 АЈ 100- 23 - 69 (271).

12

АЈ

100 - 28 - 110.

динара, док је СЈВО

АЈ

16

Према документима Фонда масонских ложа, у оквиру кога се налазе и документа о бенеберитски1,1

100 -24- 78 (180); Циркулар члановима ложе "Србија".

ложама, у међуратном периоду су на месту nрецсецника ложе "Србија" били:

-Адолф Решовски, рентијер, (19.1.1911 -28. 4.1920)
·
- цр Исак Алкалај,Врховни Рабин, (28.4.1920-26.2.1921)
- др Соломон Ашсалај, лекар, (26.2.1921 - 3.3.1926)
- др Букиh Пијаде, 11екар, (3.3.1926-12.3.1930)
- Иван Кон, професор, (12.3.1930-18.3.1931)
- Хајнрих Флајшер, извозник, (18.3.193.1 - 1.3.1933)
-Арон Алкалај,ген. сек. Државне Хиnотекарне банке, (1.3.1933 - семnтембар 1934)
- др Цезар Кајан, лекар (септембар 1934- 26.2.1936)
- др Рафаило Маргулис, лекар, (26.2.1936- 23.2.1938)
- Павле Винтерштајн, адвокат, (23.2.1938 -1.3.1939)
-Јосиф Холендер, адвокат, (1.3.1939 • 5.8.1940)

9 АЈ 100-28-111 (333); Списак чланова ложе "Србија" од 1.јуна 1936. године.

10

7500

Бенеберити су имали запажен утицај и на фондове

15

материјалном статусу чланства говори и одлука Велике ложе, с краја тридесетих
година, ,,на основу које свака ложа има доставити Великој ложи од сваког члана

7

20

бенеберитских ложа (по два из београдске, загребачке и сарајевске и шесторица
из Велике ложе". 21 Тридесетих година су се појавиле иницијативе појединих бе
неберита да ложе започну да и саме оснивају каритативне установе под соп-

ворица лекари, адвокати и трговци, уз једног директора банке итд. 14 О солидном

6

3000 динара.

17

АЈ

100-28-110.

18 АЈ 100-23 - 62 (13).
19

АЈ

13 FreidenreichH. Р., ,.ТhelewsofYugoslavia", Philadelphia, 1979, р.122.

20

АЈ 1ОО - 24 - 79

14 АЈ 100 - 23 - 69 (271).

21 AJlOU-25-96.

100- 23 - 74 (744).
(1137).
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ственим покровитељством. Ложа "Србија" је пружила одлучујућу финансијску
и организациону помоћ за изградњу Јеврејског дома у Београду.
Уз разна социјална давања, рад бенеберитских ложа обележило је и ме

ценарство кад су у питању била уметничка гостовања и приредбе. Ложе су фор
мирале и "Фонд братства и доброчинства" из кога су средства усмеравана за
помоћ осиромашеним члановима ложе "без њихове кривице" и "удовицама по
којних чланова Ложе, односно њиховој малолетној деци". 22
Према првом параграфу "Правила" ложе: ,, ...циљ је удружењу, да у сагла
сности са основним начелима Ордена здружује истомишљенике Јевреје на рад
за најузвишеније идеале и циљеве човечанства и у том циљу тежи за тим, да
своје чланове оплемени душевно и морално, да гаји међу њима дух слоге, брат
ства и части, да гаји науке и вештине, да помаже болесне и оскудне чланове,
њихове удове и соричад и да изван круга чланова реда гаји најчистију љубав
према ближњем ... Ложа ће се старати, да се код чланова Ложе и у ширим кру
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чак шта више ни да се види, не мора да се обеси о велико звоно, али зато мора

њено дејство да се осети свуда и у свим правцима јеврејског живота".27
Упркос креду "доброчинство, братство, слога", интерперсонални односи

унутар ложа нису били увек и свуда беспрекорни. Већ у првим годинама по
стојања, новосадска ложа "Др Соломон Алкалај" запала је у кризу унутрашњих

односа. Писмо угледног загребачкг бенеберите др Јулија Фишера упућено Ве
ликој ложи у априлу 1937. године сведочи о том проблему: ,,•.. Моја бенеберит
ска дужност налаже ми, да Вам

-

уколико Вам то није познато

-

скренем по

зорност на прилике унутар редова наше новосадске посестриме. Како из сигур:
ног врела знадем; односи између два круга угледне и истакнуте браће у таквој
се мери заоштрише, да постоји опасност најнепријатнијих последица: Иступање
једног овјећег дјела браће, а у даљој конзеквенцији, не знам чиме још".28 О
могућим поремећајима говори и податак о-непостојању записника са састанака

новосадске ложе од

27. јануара до 5.· маја 1937. године. Кризе су се јављале и

говима Јевреја развије и одржи свест о томе, да сви припадају оrпптој заједници
јеврејског народа". 23

у ложи "Србија". Хајнрих Флајшер, београдски извозник, председник Ложе у

Како смо.већ раније поменули, бенеберити су заузимали високе позиције
у осталим јеврејским организацијама и деловали кроз њих, али су такоl)е не

рада Ложе износи следеће: ,,Братска љубав и слога у току последњи~ година

посредно деловали и међу јеврејским становништвом, најчешће у форми јавних

браћом се не осећа присност и срдачност, односи су конвенционални, коректни,

предавања са препознатљивим темама и насловима - ,,Јеврејски проблем", ,,Лу
тања Јевреја по свету" и сл.
Основна активност бенеберитских ложа била је у оквиру затворених са

ватио одлуку Одбора часника; да се за извесно време не уводе нови ~шавови ,

станака чланства. Састанци ложе "Србија" су се по правилу одржавали двоне

дељно. Састојали су се од два дела: првог, радног и другог, на којем су се
одржавала предавања, уз често присуство "сестара", тј. супруга чланова ложе.
Предавања су се кретала у оквирима јеврејских проблема: ,,О значају бенебе
ритског реда", ,,Јеврејство у огледају хемије", ,,Мојсије", ,,Леон Коен, сликар",

,,Хаим Нахман Биалик" и сл. Тридесетих година давани су и "брифинзи" о тре
нутном стању Јеврејства у свету.24

периоду од

1931. ,11;0 1933. године, на састанку Ложе 19. маја 1937. године у оцени

нису биле на пожељној висини, чак је била и врло непожељних догађаЈа. Међу
али не срдачни и братски. Овај однос доводи до слабе фреквенције и недовољног
интереса за наш ·рад" .29 На истом састанку Флајшер је са одобравањем прих
све док се атмосфера не побољша. У записнику наилазимо и на забелешку:
"Сва браћа учесници у дебати сложила су се са излагањем брата експредседника
Хејнриха Флајшера, да у нашој Ложи постоји криза братства, недовољна при
сност у односима међу браћом и недовољно материјално жртвовање за постигнуће ложиних циљева."30
_
· Кодекс понашања; а и "Правила", предвиђала су да "расправа о политич

ким и религиозним питањима у Ложи није дозвољена". 3r Питања отварана и

Правила рада ложа садржала су и одредбу по којој "сваки члан мора све
послове Ложе, били ови личног или стварног карактера, чувати као највећу
тајну. Ниједан члан Ложе не сме предмет Ложе претресати ван Ложе у присуству
нечланова".25 Затвореност рада образлагана је на више начина: ,,У нашем Ор
дену је дискреција један од првих услова за хармоничан рад. Нисмо ми никакав

претресана на састанцима Ложе односила су се угла~ном на актуелно стап:е
Јеврејства. И поред чињенице да су бенеберити у свакоЈ прилици истицали своЈу
општејеврејску оријентацију, као и чињенице да су у последњи план потиски

тајни савез, нити имамо у свом деловању шта да тајимо. Наше је деловање
дискретно, а не тајно. Добро дјело мора да нас испуњава задовољством, а није
нам стало да се оно истакне у јавности. Да би се могла очувати дискреција
нашим је члановима строго забрањено да ма шта од онога што се у Ложи ради

доминирало једно од ових сrрујања. Фрајде:НраЈхова констатује_ да Је _.,сасвим
предвидиво, да загребачка ложа има ционистичка гледање, сараЈевска Је на се

вана разноврсна унутарјеврејска оnределења чланства (интеграцион~сти, се
фардски 'националисти, ционисти), у различитим_ периодима, у ~ожа~а Је често

фардским позицијама, а ложа "Србија" на југословенском стајалишту".

32

или говори изнесе у јавности...". 26 Или попут следећег става: ,,Рад Ложе не мора

27 АЈ 100 - 23 - 74.
28 А.Ј .100-24 - 90 (883); Писмо др Јулија Флајшера, члана ложе "Загреб", упућено Великој_ложи 26.
априла 1937. године; Највероваmије ца је др Флајшер сазнао о догађајима у новосадстсоЈ ложи од
члана новосадске ложе др Фердинанда Л устиrа, који је тих цана боравио у 3 агребу.

22

АЈ 100 - 28 - 110.

23

Исто.

29

АЈ 100 - 24- 79 (191-192).

24

АЈ

100- 28-114.

30

Исrо.

25

АЈ

100 - 28-110.

31 AJ l00 - 28-110.

26

АЈ100- 24

- 88 (775).

32 Freidenreich, с. d., р. 124.
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Бенеберитска идеја је настала у XIX веку, када је као доминантно решење
јеврејског проблема словила асимилација. У првим децијама ХХ века било је

већ потпуно прихваћено да више не постоје никакве могућности за националну
асимилацију. У продору је била, и све више освајала јеврејске установе и ор
ганизације ционистичка идеја. Унутар овдашњих бенеберитских ложа отварала
се расправа о односу бенеберитизма према ционизму. Изношена су различита
гледишта, али су се сви бенеберити слагали у једном - да бенеберитизам, пре
свега, представља метод рада, а никако идеологију или покрет попут ционизма.
Бенеберитизам није своју снагу усмеравао на постизање једног конкретног ци

Небојша Поповић, Независни Орден Бене Вериш ...

ски дистрикти више не постоје, румунски такођер, пољски и цариградски та- ·

r<0ђер не раде ... Заједница ванамериканских дистрикта са седиштем У л:он~ону
слабо ради и она не шаље свог делегата у Вашингтон (у припреми Је оила
скупштина Велике ложе у Америци • прим. аут.)".37 Југословенске бенеберите
убрзо је сустигла судбина европских бенеберита. На основу закона о удруж~њи

ма, зборовима и договорима, Министарство унутрашњих послова донело Је 5.

августа 1940. године одлуку о распуштању Велике Ложе за Краљевину Југосла
38
вију XVIII дистрикта Н.О.Б.Б. и свих ложа учлањених у Велику ложу.

ља, већ је тежио да Јеврејство својим деловањем оспособљава за извршење
веляких историјских задатака. Бенеберити су сматрали да етички препород мо

***

ра да претходи националном.

Однос бенеберитизма према ционизму и овде је током времена еволуирао
од противљења и нерасположења, преко разумевања, до симпатија у последњој

фази односа.
Интеграционисти међу овдашњим бенеберитима често су износили замер
ку да је карита'!ивни рад потиснут од ционистичког, а ционисти су, попут др
Штајндлера, одговарали са податком да је за десет послератних година издато
у каритативне сврхе "на Истоку 45 милиарди динара, а за Палестину свега једна
милиарда". 33 Др Јосиф Холендер, београдски адвокат, један од последњих пред
седника ложе "Србија", стизао је у свом неслагању са ционизмом и до предлога
да се целокупна ,,палестинска акција" мора одложити. Било му је одговорено
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На самом крају закључимо да су овдашњи бенеберити_заузимали, по пра
вилу, високе и утицајне позиције у јеврејским локалним и Југословенским ин

ституцијама, што даје основ за реалну претпоставку да су у бе~ебер_итским
ложама веома често претходно доношене битне одлуке, везане _за ЈевреЈску за
једницу у Краљевини. Бенеберитске ложе пред~а~љале су на таЈ н~чин - елитну
јеврејску институцију, која је окупила најзначаЈНИЈе припаднике заЈеднице неза
висно од њихових личних определеља.

,да се може одложити један скуп, један посао, једна добротворна акција, али
не и један национални покрет". 34 Судећи према записницима са састанака ложе

"Србија" може се наслутити да је на позицијама Јосифа Холендера била већина
часника и чланова и да ционисти до краја међуратног периода нису постигли
превагу у овој бенеберитској организацији.
Овдашње бенеберитске ложе водиле су интензивну преписку са јеврејским
појединцима и институцијама ван земље. Стални контакти су одржавани са
Европским комитетом Бене Берита у Лондону, са Израелским хуманитарним
друштвом у Бечу, као и Јеврејским хуманитарним друштвом у Кракову. Ин
формације су биле непрестано размењиване са Judische Te!egraphen Agentia (Је
врејска телеграфска агенција), која је имала седишта у Лондону, Њујорку, Па
ризу, Прагу, Берлину, Варшави и Јерусалиму. 35 Постојала је и стална комуни
кација са европским бенеберитским ложама. Велика Ложа Краљевине Југосла
вије била је иницијатор скупа представника европских бенеберитских ложа
одржаног у Женеви у августу 1939. године. 36 Председници појединих ложа писали
су препоруке за чланове који су се исељавали из земље.
Крајем тридесетих година, као и свеукупно европско јеврејство, и европска

бенеберитска организација је запала у кризу. У једном извештају из маја 1938.
године констатује се да ,,... осим чехословачких, југословенских и бугарских Ве
ликих ложа, данас у Европи готово не постоје Велике ложе. Немачки и аустриј-

33

АЈ

34

Исто.

35

АЈ

100- 23 - 74 (668).
100- 26- 107.

Зб Исто.

Summary

Nebojsa Popovic
Jndependent Order Вепе Berit in the Kingdom of Serbla and Кingdom of
SCS/Yugosшvia 1911-1940

Independent Order Bene Berit (B'nai B'rith) is ап_ international Jewis~ ~rganization,
often misidentified with Freemasonry. Created in 1843 ш New York, the or1gшal p~rpose
of this organization was consulting and financia\ aid to Jewish immigrants to Amenca. In
the following decades this organization's scope of work and network expanded.
Тhе network of the Independent Order Bene Berit developed in this regi_on as. ~ell.
While in Europe the main impetus for the emergence of Bene Beritism was _ant1-Sem1t1sm,
the main motive in Serbla was to reduce antagonism between \ocal Sephardun and ~shkenazim. The most distinguished and influential among фе Belgrade Jew~ gather~d ш Belgrade on 19 January 1911 and held the founding session of the Bene ~епt "Serb1a" Lodge.
In the period between two world wars the "Serbla" Lodge was continuously ~ngaged ш
the expansion of the Bene Berit organization in the Кi.ngd?~. о~ SCS (Y~gos!av1~)- Almost
а\1 other Bene Berit lodges have been installed at the ш1t1at1ve of this one: ш Zagreb
37 АЈ 37. 22 .179 (496); Извештај Министарском савету са Трећеr редовног састанка ложе "Србија"
одржаног дана 21. маја 1938. године.
38 ,,Весник Јеврејске сефардске вероисповедне опшrине", Београд, бр. 21, од 1. сеЈПембра 1940.
-године, стр. 8.
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(,,Zagreb,, Lodge 1927), in Sarajevo (,,Sarajevo,, Lodge 1932), in Novi Sad (,,Dr. Solomon
Alkalai" 1933) and Subotica (,,Matnad Yad" 1934). The exception was the Osijek lodge
,,Мenorah,,, whose ceremonial installation was performed Ьу the Zagreb Bene Berit orga•
nization. In OctoЬer 1935 the installation, proclamation and election of officials of the
,,I.O.B.B. Grand Lodge of Yugcs!avia ХVШ Disctrict" took place in Belgrade. The Bene
Berit organization gathered about ЗОО members in the Кingdom between the wars. When
admitting new members, they were highly selective, and only the most reputaЫe among
the !оса! Jews were admitted to membership. Most of the local Bene Berit members also
occupied high and influential positions in other Јоса! Jewish and Yugoslav institutions,
which gives rise to а realistic assumption that important decisions relevant for the Jewish
community in the Кingdom were first taken in the Bene Berit lodges. Bene Berit lodges
therefore represented the elite Jewish institution. The rules of the lodges contained а provision that "апу member must safeguard all affairs of the Lodge, either of personal or
real character, as the biggest secret,,. Beneberits insisted that their activity Ье regarded as
discreet rather than secret. Despite its motto "philanthropy, fraternity, harmony,,, interpersonal relations within the Iodges were not always impeccaЬ\e. The membership in the
lodge was not subject to restriction due to political, religious or апу other intra-Jewish
personal orientation. However, despite the fact that Bene Berits took every opportunity to
stress their all-Jewish orientation, while various intra-Jewish inclinations (integrationists,
Sephardic nationalists, Zionists) were suppressed, in various periods опе or the other of
these factions dominated. Тhus, for exarnple, the attitude of Bene Berits toward Zionism
evolved in Serbia from opposition and disapproval, through understandingto sympathy in
the last stage of relations. Ву the end of the 1930s, the European Bene Berit organization,
as the entire European Jewry, faced а crisis. Naturally, the Yugoslav Beneberits shared the
fate of the European ones. According to the Law on Associations, Conventions and Agreements, the Ministry of Interior passed а decision оп 5 August 1940 оп disbanding of the
"N.0.B.B. Grand Lodge for the Кingdom of Yugoslavia XVIII District" and of all the
lodges within its scope.

Арсен Ђуровиh

УДК

908 (497.11

Крагујевац)

О друштвеном животу
Крагујевца почетком
1935. године
Айсшракшум: Крагујевац је йролазио кроз различише фазе tвoia
развоја. У йосмашраном йериоду,' ]935. zодина, анализом досшуйнџх
исйi,оријских извора обухваhени су мноiи сеiменши друшшвепоi
живоiиа: социјална сшрукшура, урбани развој, кулшујщ здравствене

·

йрилике, школсшво и йолишички миље града.

Крагујевац је исцисао пет векова историјског постојања. Почетком чет
врте деценије ХХ века град дожив~ава велике промене у привредном, урбаном
и духовном смислу, услед динамичног развоја различитих индустријских грана,
великог прилива становништва из целе земље, чиме он добија значајно место

на миграционим трансверзалама· кретања. станопиiптва.

За статус Крагујевца је изузетно важан био догађај увођење диктатуре

6.

јануара 1929. године, услед које су настал~ значајне промене у унутрашњем
уређењу Краљевине СХС. 1 Он је тада изгубио статус седишта Шумадијске обла
сти, а у његовој надлежности нашла су се два среза: Крагујевачки и Гружански.
.

' .

.

.

Становништво и социјална структура

У демографском раз'воју града јаси.о се издвајају два периода: први 1846
- 1900, други 1921 - 1931. То се најбоље види из следеће 'табеле2:
Гопина

Броi становника

1846,

2.376
6.386

1866.

Број кvlia

639
1.404

Закон о називу и подели Краљевине на управна подручја од 3. октобра 1929. ,.Сл.ужбене нов1те"
бр. 232 од 5. октобра 1929. године. Краrујевацје територијално припао дунавској бановини, чије је
седиште било у Новоы Саду. ·

2

··

·

Историјски архив Шуыадије (у даљем тексту ИАШ) Крагујевац, фонд Поглаварство града Крагу

јевца

1839-1941, ЈУ/5, Записник са састанка ужег стручног одбора за преглед новоr регулационог
XXXI, 7, види В. Милен,ковић, Четири одборске седнице крагујевачке
општине за доношење регулационог rшана вароши од 1927-' 1931. годш~е, Сшанишша, Крагујевац,
1991, 141-156.
плана града Крагујевца
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1884.
1890.
1900.
1921.
1931.

9.083
12.669
15.586
15.664
27.249

1.594
1.958
2.315
2,482
5.004

Из ове табеле види се да се град нагло развија све до 1900, уз одређени
застој у време балканских ратова и Првог светског рата (1914-1918) (због ве
ликог страдања становништва), да би поново наставио развој у послер-атном
периоду

1921-1931.

Овако велики проценат раста становништва у послератном периоду може
се тумачити напретком пољопривредне производње, а

npe

свега развојем Вој

но-техничког завода и развитком града као обласног, административног и про
светног центра.

Према попису становниппва из 1931. године, Крагујевац је имао 27.429
становника3

РАДНИЦИ

ВОЈСКА

ЂАЦИ

ТРГОВЦИ

ЧИНОВ-

и

ници и

ПРОФЕСИЈ

%

13715
50

2743
10

2743
10

4114
15
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ватни стамбени објекти.
Тадашња општинска управа, на челу са председником општине Алексом
Обрадовићем, показала је велику одлучност и разумевање кључног проблема

развоја града, када је израду новог плана развоја поверила архитекти Михаилу
Радовановићу, проф. Техничког факултета у Београду. Други познати крагује
вачки градитељ тог времена био је архитекта Раде Милосављевић. Посебно је
вредно поменути да је Крагујевац тада имао за градитеље архитекте образоване
на најпознатијим универзитетима Европе. Тако је арх. М. Радосављевић
завршио специјалистичке студије на Сорбони, а арх. Р. Милосављевић провео
је извесно време на усавршавању у Енглеској. Треба истаћи да у Крагујевцу

тих година бораве и стварају руски архитекти (емигранти): Коваљевски, Залога,
Рашевски, Зељевски и др 11 • Такав узлет у домену архитектуре биће прекинут
почетком Другог сщ:тског рата.

Уређење, изглед и однос према парковима као хортикултурној делатности,
одраз су културног нивоа једне урбане средине. Питање подизања паркова било

1935.

године, пре свега због наглог

индустријског развоја, а самим тим и угрожавања здравља ондашњих житеља

ЗАНАТЛИЈЕ СЛОБОДНЕ

27429

...

натски дом8 , Ловачки дом9, Споменик палим Шумадинцима 10 , као и бројни при

је веома актуелно у Крагујевцу почетком

СГРУКТУРА СГАНОВНИШТВА КРАГУЈЕВIIА 1931. ГОПИНЕ
УКУПНО

Арсен Ђуровић, О друни«веном животу Краzујевца

4114
15

града. Међутим, то питање је било значајно за град, утолико више што је у
току првог светског рата био уништен велики парк и познато излетиште
,,Кошутњак" 12 • После рата Крагујевчани су посветили велику пажњу одржавању
постојећих и уређењу нових простора за паркове. Осим одржавања варошког
парка, засађене су нове саднице на скверу испред зграде Окружног начелства1 3,
затим код крста, а обновљен је и парк код споменика Палим Шумадинцима.
Општинска управа свесна да постојећи паркови не могу задовољити потребе

Урбани развој града
Још је Законом о месгима од 16. јуна 1866. године утврђено да се вароши
у Кнежевини Србије могу развијати само према утврђеном плану. Крагујевац
је добио први регулациони план развоја 1891. године, којим је предвиђени град
ски простор обухватао око 270 хектара, што је одговарало броју од 27.000 ста
новника, да би због наrnог развоја града и повећаног броја житеља, био донет
Генерални регулациони план 1931.4

Град се од 1930. године изграђивао у духу Модерне архитектуре интерна
ционалног стила, као и други градови Краљевине Југославије (Београд, Загреб

и др.). Објекти подигнути у стилу Модерне имају вредности, свакако, и као по
јединачне грађевине и као трајан део урбаног миљеа града. ТИ високи домети
Модерне били су пре свега Бојаџиhа млин5, Силос и неки објекти војно-тех
ничког завода6 , затим зграда ОШ "Ђура Јакшић", Дом Пожарне дружине7 , За-

града, одлучила је почетком

1935.

године да приступи уређењу општинског по

седа у Шумарицама, са површином од

440.000m2 ,

са циљем да се тај слободан

простор постепено претвори у главни градски парк. Положај тога парка, благо

22 хектара већ постојеће храстове шуме, као и
са извором воде ,за пиће, пружао је Крагујевчанима погодности за одмор и ре
креацију. То удружење је у Шумарицама подигло свој дом и уједно свој "ловачки
парк", у коме су одгајали фазане, зечеве и другу дивљач. Циљ удружења био
је да у Шумарицама створе ,,мали Шенбрун", у коме би школска омладина могла
издигнутог изнад града, са око

наћи довољно "материјала" за своје студије. Нажалост, само неколико година
касније тај парк био је једно од највећих стратишта Другог светског рата. За
нимљиво је поменути да је у Крагујевцу почетком марта

1935. године, покренута

иницијатива да се у спомен Блаженопочившег краља Александра

I Ујединитеља,

подигне један парк који би био рукосад свих тадашњих ученика основних и сред

њих школа. Парк је требало да се подигне на простору Вашаришта или Ста-

Данас хотел "Дубровник"

3 ИАШ, наведени фонд, технички извеwтај, XXXI, 8.

8

4 Мр В. Трифуновић, Појава модерне архитектуре интернационалног стила у Крагујевцу између два
светска рата, Сшанишша, Крагујевац 1991, 59.

9 Подигнут је на простору данашњег Спомен парка у Шумарицама, почетком 1930.
10

Подигнут је

5 Млннје подигнут у Х1Хве1<:у, а 1929. изграђен је нов капацитет.

11

Мр В. Трифуновић, наведено дело, 71 ..

6 Наведени објекти су у европском рангу модерних ИндУстријских грађевина.

12 Глас Шум_адије бр. 217 од 3. фебруара 1935. године.

7

Данас Ватрогасни дом.

13

1933. год11не, ауторско цело Антона Август11нчића.

Данашања зграда Окружног и Општинског суда.

232

Годишњак за друштвену историју 11/2,1995.

новљанског поља. Вест о овој иницијативи донео је овдашњи недељник

"Thac

Шумадије" 14 •

Здравствене прилике
После Првог светског рата у Крагујевцу се, према статистичким подацима,
наталитет ос1Ћаривао прираштајем од

36 новорођених

на

1.000

становника, док

је смртност била знатно мања, тј. 18 умрлих на 1.000 становника 15 . Највећа бо
лест, па према томе и смртност, била је од туберкулозе и тифуса. Главни узроци

такве стопе смртности могу се објаснити недостатком здраве пијаће воде, ка

нализације, влажним становима у рејонима радничких и "дивљих" насеља. Про
сечна смртност становништва Крагујевца за период

1923-1933. година од тубер
кулозе износила је 23,4% од броја умрлих за годину дана, од тога на децу млађу
од шеснаесте године било је 9% 16• Здравствене прилике у граду знатно су се
поправиле почетком 1935. године, са завршетком изградње водовода у Грошни
ци, као и са изградњом канализационе мреже. О здрављу Крагујевчана бринули

су се запослени у Бановинској болници са

180

кревета 17 • Шумадијској сталној

војној болници, Окружном уреду за осигурање радника и Дому народног здрав
ља. Ипак, у то време јавност је упућивала опште критике општинској управи

због неадекватне буџетске политике и, са друге стране, давању предности ин
вестицијама које нису доприносиле побољшању здравствених прилика. Тако, на
пример, општинска управа је издвојила знатна средства за калдрмисање улица,

док је истовремено на само пола метра испод површине земље пролазила не
регулисана канализациона мрежа, што је са сваком новом кишом стварало ве

Арсен Ђуровић, О дру1иШвеном живоiиу Крагујевца
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незапосленима)20, ,,Милосрђе", ,,Племенитост", ,,Крагујевачко женско друштво",
Добровољна ватрогасна чета", ,,Потпора", (Друштво за борбу против туберку
лозе), Крагујевачки болеснички фонд2 1, друштво за заштиту незбринуте деце
,,Књегиња Зорка"22 • Осим наведених друштава, својим радом посебно су се исти
цали чланови Соколске жупе са седwлтем у Крагујевцу. Она је у свом саставу
средином априла 1935. године, окупљала 24 друштва23 са подручја Дунавске, Мо
равске и Дринске бановине. На челу управе Соколске_ жупе налазио ~е директор
Женске учитељске школе Милоје Павловић. Жупа Је одржала своЈу · годишњу
скупштину са пригодним програмом, 14. априла 1935. године у Свилајнцу.
Културни живот у Крагујевцу почетком 1935. године био је веома разно
врстан, богат програмима са различитим културним садржајима који су могли
задовољити укус и потребе овдашњег живља. Тако је 2. и 3. марта 1935. године
свечано обележена стогодишњица оснивања Књажевско-србског театра и 70годишњица познатог комедиографа Бранислава Нушића.24, уметничким програ
мом у сали Соколског друштва. На програму је било више хорских тачака, на

пример "Хвалите Господа" од Биничког у извођењу хора "Краљевић Андреја".
Бранислав Нушић је у преподневном програму одржао говор са темом "О сто
годишњици српског народног позоришта". У поподневном програму о умет

ничком раду Нушића говорио је Милоје Павловић, а потом је изведен Нушићев
позоришни комад у три чина "Обичан човек". Цена улазница за преподневну
представу износила је

5

динара по особи, док је за поподневну представу цена

била нешто виша, износила је за први ред

8,

а за други

5

динара. Цене улазница

и нису биле високе, ако се узме у обзир да је месечна плата запослених У

лике комуналне проблеме у граду и указало на један од примарних проблема
хигијенских и здравствених прилика у то време 18 •

општинској управи била у распону од 800 до 2000 динара, колико су зарађивали
стражар и шеф у тадашњој општини25 •
Ондашњи културни живот, међутим, осенчавале су полупразне сале. Не
дељник Јавно мњење26 20. априла 1935. донео је тим поводом на насловној стра

Културни живот

ни веома полемичан текст Тиослава Матића са насловом "Наш ћифтизам". О

У Крагујевцу су у периоду између два светска рата деловале бројне кул
турне и друштвене институције: Народни универзитет (основан

1923),

Градско

позориште (основано 1923. са именом Академско позориште), Народна библио
тека. Осим наведеног позоришта, у граду су деловала још два позоришта: По
зориште Соколског друштва (основано 1929) и Позориште питомаца Војноза
натлијске школе (основано

горчен због недовољне посете концерту Хора подмлатка Јадранске страже из
Сплита, назвао је своје суграђане "Нушићевим малограђанима", који су изгу
били смисао за праве вредности, и због тога "потхват остаје као недоношче,
како друштва са вишим циљевима само вегетирају, како приредбене дворане
остају празне и поред најпопуларнијих цена, како се пева, држи предавање, сви

ра, рецитује пред празним столицама и хладним зидовима".

1930).19

У назначеном периоду наставило је са радом културно-просветно друштво
"Бродел" (основано 1901) и други. У Крагујевцу су такође деловала бројна
друштва социјално-хуманитарног карактера: ,,Кора хлеба" (друштво за помоћ

20 Ово друштво се погрешно наводи у литератури под именом "Кора".
21 Фонд је основан 1892. године у циљу узајамног пом~гања својих чланова за случај бол~сти и смрти.
у раду фонда почетком 1935. године учествовало Је 47 чланова различитих професи1а: адвокати,
лекари, трговци и др.

22
14 Глас Шумадије бр. 226 од 10. априла 1935. године.
15

ИАШ, исто, 9.

16 Глас Шумадије бр. 194 оц 04.08.1934.
17 У овој болни!Џ{ лечен је велики број болесника из околних градова па је пред тадашњим градо

Глас Шумадије бр. 218 од 10. марта 1935. године,на насловној страни доноси вес: о ангажовању овог

друштва на оснивању дечијег обданишта, како би се збринуо велики брОЈ деце, углавном из
сиромашних породица.

23 Јавно мњење број 20, од 20. априла 1935. године.
24 Јавно мњење број 10, од 3. марта 1935. rодиl!е.

18 Јавно мњење број 8 од 19.2.1935. године.

25 Глас Шумадије бр. 218 од 10. марта 1935. године П. Марковиh у свом делу Београд и Европа
1918-1941., навод1:1 податак даје просечна зарада београђана била 1.225 ди11ара, види П. Марковић,
наведено дело, 36.

19 Др Б. Стокић, Кра'iујева11 у усшанку II револуцији 1941, Крагујевац 1981, 19.

26 Јавно мњење бр. 20, од 20. априла 1935.

начелником Алеском Обрадовићем, постављено питање подизања нове болнице.
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У то време бројне манифестације у Крагујевцу биле су посвећене убијеном
краљу Александру Карађорђевићу. Тако је Крагујевачко женско друштво почет
ком априла, са_ својом занатском школом приредило "вече" посвећено успомени
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над књигом, а после школских часова треба средити и преписати многобројне
белешке". Затим додаје да је "Министарство (просвете) забранило хватање бе
лежака, али јединица и двојка су моћније и од министарства". На крају текста

на погинулог Југословенског суверена27 . Те вечери изведен је пригодан умет

уводничар каже: ,,да би било добро да се и код нас угледају на баварског ми

нички програм, у оквиру кога су позоришни комад "Ратникова вереница", из

нистра просвете и на енглеска хумана друштва и да нашу школску омладину

вели чланови позоришног и музичког одсека Соколског друштва

-

Матица.

Разноврсности културне понуде града доприносиле су вечери "колективне
рецитације", у режији др Војислава Вучковића, која је по ондашњим културним
мерилима представљала уметничко стваралаштво високих вредности, а била је

~еома прихваћена у тадашњој културној јавности. Занимљиво је поменути да
Је то ?ила друга манифестација посебног вида рецитовања у Краљевини Југо
славиЈи.

Биоскопски репертоар је на својеврстан начин повезивао Крагујевац са
ондашњим уметничким токовима у Европи. Недељник Јавно мњење, најавио је

тада на својим страницама пројекцију два филма: ,.Дон Жуан" и "Бура". Те 1935.
године, Крагујевчани су могли гледати један од познатијих тонских филмова
,,Дон Жуан" у биоскопској сали ,,Пивница", грејући се уз огромну тучану пећ,
смештену у углу сале. Тај филм режирао је Алекс·андар Корда, са Дагласом
Фербанск?м у насловној улози. Други филм са тадашњег репертоара "Бура"
снимљен Је према драми А. Н. Островског и спадао је у жанр мелодраме. Тај

филм, као и многи други руски филмови који су били снимљени на основу дела
руске класичне књижевности

XIX

века, имао је високе уметничке вредности.

Шта су читали Крагујевчани у новинама
Прегледајући сачуване примерке меlјуратне штампе у Крагујевцу, може
се уочити да два најугледнија недељеника Глас Шумадије28 и Јавн,о мњењеz9, до

спасу од оволике учености, а да им се да више могућности и да снаже своја
плућа и тело сnортом"31 •
Крагујевчани су 10. априла 1935. године могли прочитати у Гласу Шумадије
чланак о Грчкој револуцији, коју аутор чланка тумачи "као велику катастрофу
грчког народа, која га је врло јако материјално и морално оштетила и задржала
његов напредак". Аутор узор револуције не види искључиво у жељи Венизелоса,
да узме "власт у своје руке", већ их повезује са спољном политиком Грчке. Даље,
аутор оптужује Венизелоса да је још приликом стварања балканског споразума
био против њега. Па се на крају текста пита "да ли је стари борац са Крита
постао издајник своје отаџбине и балканске заједнице за рачун неке стране си
ле"з2.

Такође је занимљив чланак у истом броју Гласа Шумадије од 10. априла,
са насловом "Шведски парламент залаже се за децу". Тај чланак односи се на
расправу коју је у Шведском парламенту отворио вођа конзервативаца, указу
јући при том ,,на рапидно опадање народа (наталитета)". Да се народ "спасе од
изумирања", он је предложио хитне мере и помоћ "свим фамилијама које имају
више деце". У даљем тексту се каже да "чак иг. Мусолини указује на опасност
која прети од недовољне популације". Затим се у тексту указује на проблем
опадања наталитета и на нашим просторима и као разлог наводи се да до сма

њивања наталитета не долази "само од тежње жена да не

paljajy,

да би остале

лепе и да са мање брига проводе живот", већ да та "тежња долази много више
из економских разлога''3 3 _

носе веома занимљиве вести о значајним политичким, привредним, културним
и спортским догаlјајима у Краљевини Југославији и Европизu_

.
Је

3.

О проблемима просветне политике у Баварској и Енглеској расправљало
марта ;935. године Јавн,о мњење у тексту са насловом ,,Једно поређење"

на насловноЈ страни. Уводничар у том тексту наводи наредбу баварског мини

стра ,?расвете која обавезује све школе да смање наставни програм да би "тако

}јаци имали више времена за спорт и културно-политичке манифестације
Трећег Рајха". У даљем тексту говори се о противљењу Енглеских хуманих
друштава да се ђацима до дванаесте године старости задају домаћи задаци због
истих разлога, тј . .,да би се могла посветити спорту и телесном и друштвеном

васпитању". Уводничар се даље пита: ,,а како је код нас", и наводи да је "на
рочито средњошколска омладина по цео дан проводи у затвореном простору

27

Глас Шумадије бр.

Школство
Крагујевац је почетком

1935.

године био просветни центар .Шумадије. У

њему су постојале две мушке гимназије34 , у којима су учили ученици из целе

Шумадије. Велики допринос подизању општег образовног нивоа својим радом
дали су и Женска гимназија. Женска учитељска школа са интернатом, Војно
занатлијска школа (у овој школи је било ученика из целе Југославије), затим
Женска занатска школа, Грађевинска и пољопривредна школа35 • Такође су
значајну улогу у образовном процесу на нижем узрасту имале четири основне

школе: Горња основна школа, основна школа у Радничкој колонији, Палилулска

основна школа и основна школа "краљ Петар IГ'

222 од 10. априла 1935.

28 Глас Шумадије био је орган крагујев_ачке општине. _ТТрегледали смо сачуване бројеве за период
1931-1935. Пример1Џ1 овог листа чуваЈу се у Народној библиотеци у Крагујевцу.

31

Јавна мњење бр.

29 Јавно мњење било је не~ависно гласило._Анализирали смо сачуване бројеве за период 1933-1935.

32

Глас Шумадије број 226 од

Власник овог листа био Је познати краГУ,Јевачки штампар Никола Николић.

30 Осим наведених листова, у Крагујевцу, излазили још "Јавна реч, Народна самоуйрава (орган
месечног одбора ЈРЗ у периоду 1936~1939), Ойшйirтске новrте (службени орган Градског погла
варства од 1935-1939), Од1ек Шумадще (од 1936-1941), Свешлосш (први број изашао 1935. године).

10 од 3. марта 1935. године.
10. априла 1935. године

33 Глас Шумадије бр. 226 од 10. априла 1935. rодине.
34

Прва мушка гимназија свечано је

35

Др Б. Стокић, наведено дело,

19.

1933. године прославила стогодишњицу постојања.

Годишњак за друштвену историју П/2,1995.
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Од значајних школских активности почетком

1935. године издваја се тра

диционална прослава дана Светог Саве. Прослава је одржана у свим овдашњим

школама. Главна прослава уз водоосвећење и резање славског колача, била је
у Мушкој реалној гимназији, а домаћин славља био је градоначелник Алекса
Обрадовић. Уочљиво је било да су све школске прославе одржане у знаку још
присутне жалости за убијеним краљем Александром. Посебно занимљив про

грам изведен је у Женској гимназији, где је после светосавске и државане химне,

беседу одржала проф. Савка Вуковић са темом "Св. Сава по. историји и леген
ди", док је ученица шестог разреда Радмила Ђорђевић извела рецитал "Монолог
Савин". Та свечаност је искоришћена за учлањивање нових чланова у Фонд
сиромашних ученица, из кога су углавном набављана одела за сиромашне учени

це. Том приликом су нови добротвори фонда постали Михајло Илић, директор
Женске гимназије у пензији са улогом од 4.000 динара и извесни Кушпетић, ~оји
је у име своје сестре уплатио 200 динара. Као посебан проблем у тадашњем
крагујевачком школству појавио се недостатак простора у Мушкој mманзији
(прва и друга су спојене 1929. године), јер се број ученика повећавао из године

Арсен Ђуровић, О дру1щ11.веном живо111.у Краiујевца

пољу, које су организоване почев од

ком

1935. године имала 29 одељења са 1.200

ном града одређена је и локација зграде за другу гимназију на Вашаришту, али
до изградње ипак није дошло.

1930.

године. Овај новоподигнути

присуствовао је и бан Дунавске бановине, којој је тада Крагујевац територијално
припадао. Поред великог броја трка и изложби, друштво је често организов~ло
забаве за своје чланове и пријатеље Юiуба39 • Посебно интересовање КраrуЈез
чани су показивали за бициклистички спорт. Своју активност остваривали су

у оквиру клуба "Орлић", који је приступио оснивању задруге за набавку делова
и израду јефитних бицикала за своје чланове. Занимљиво је да је цена бицикла
била висока и износила је 700 динара, али је задруга организовала куповину
бицикала по повољним условима на више рата за своје чланове. На другој ре
довној скупштини одржаној 7. априла 1935. године у хотелу "Империјал", иза
брана је нова управа, коју су такође сачињавали представници ондашњег кра
гујевачког естаблишмента411

Политички миље града
уочи избора

Због тога се као ургентно

поставило питање изградње нове школске зграде. У складу са генералним пла

јуна

хиподром био је један од модернијих у земљи. Првој трци одржаној на њему,

у годину, поготову после укидања гимназије у Раљи. Мушка гимназија је _почет

ученика36 •

13.
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маја

1935.

године

Политички живот града карактерисала је веома полемична, повремено

жучна расправа између представника режима и Удружене опозиције (Сељачко
демократска коалиција и Србијанска опозиција), која се водила преко тадашње
штампе. Полемика је понекад имала црте благе ироничности и цинизма, у усло

Спортски живот
Спортски живот у Крагујевцу карактерисало је деловање великог броја

вима великог притиска режима Богољуба Јевтића на опозицију. Атмосферу у
граду уочи избора од 5. маја 1935. године одсликава и песма која се појавила
на насловној страни недељника Јавно мњење41 •

спортских друuлава из различитих спортских грана. Сразмерно ондашњем бро

ГЕЈАЧКА ПЕСМА

ју становника, велики број Крагујевчана укључио се активно у рад многих спор
тских друштава. Истакнуто место имали су фудбалски клубови "Млади радник"

Један геџа мисли

и "Шумадија", затим Шумадијско обласно коло јахача "Кнез Михаило", Стре

да му мандат личи

љачка дружина "Шумадија", Аероклуб, Шаховски клуб, Крагујевачки велоси

Па народу виче

педски спорт клуб "Орлић", и други. Од наведених спортских друштава издво
јили би смо Шумадијско обласно коло јахача "Кнез Михаило" и Крагујевачки
велосипедски спорт клуб "Орлић", у чијим управама је деловала ондашња кра
гујевачка елита, коју су сачињавали угледни лекари, адвокати, банкари, профе
сори, индустријалци, директори, официри, трговци и други. Шумадијско обласно

Оди благо чичи
Направићу вама
друмове и пруге

А још поред тога

коло јахача "Кнез Михаило", основано 1889. године37 , окупљао је најуrnедније

спремам лажи друге

представнике крагујевачког јавног живота . Крагујевчани су своје слободно вре
38

ме радо проводили посматрајући коњске трке на хиподрому у Становљанском

Све ћу ја створити
Шта год људи траже

36

Глас Шумадије број

217 од 03. фебруара 1935. године.

37 ИАШ, Фонд Коњски клуб "Шумадија", ф. Препис Правила Обласног Шумадијског кола јахача
,,Кнез Михаило".

38

У управу клуба ушли су: Милан Јовановић упавник ВТЗ, Андра Станојевић, рентијер, Милош

Чомић, директор акционарског млина, Ђорђе Наумовић, трговац, Велимир Вељковић, ге1-1ерал,
Љубомир Милојевиh,мајор, Бранислав Вељковић, трговац, др Мирослав Јеличић, Миодраг Павло

39 Види в11ше о томе, Б. Радовановиh, Шумадијско обласно коло јахача "Кнез Миха11Ј10", Сшантuйю,
Крагујевац 1991, 23-33.
40

Винковић, пуковник, Жарко Гавр11Ј1овиh, поручник, Јакша Божић, економ из Бадњевца и Славко

Пор. (Глас Шумадије број 226 од 10. априла 1935.).

За председника клуба изабран је Милорад Мојсо:ловиh, адвокат, за потпредседника Драr:(тин

Гужвић, чиновник, а за секретара Сава Маринковић и Милета Васиљевић, чиновници, те блага1ник
Света Михаиловић" помоћник благајника Стаменко Петровић, мајор.

вић, индустријалац, Милоје Радов11ћ, рентијер, др Вељко Јанковић, ветеринарск11 капетан, СтјепаЈЈ

41

Јавно мњење број

20 до 20.

априла

1935. године.

238

Годишњак за друштвену историју 11/2,1995.

Арсен Ђуровић, О дру1щивено1,1 живоiиу Кра'iујевца

...

239

Сви људи давно и давно знају

Не вреди посланик
Којн да лаже

Да је за сваког доброг сељака

Геџа сваког лаже

Нико не чује што Геџа звони

Опасно друштво мафија вака.
Чак и своју жену

Паметни већ су постали они

Ко је против лажи

И тако кита варошких газда

Нека г.ласа "Бену"42

И оних што се шире по селу

Слику о начину вођења предизборне кампање допуњују и два прогласа
Удружене опозиције, који на различит начин сведоче о ондашњем политичком
мишљењу. Први у форми стиха уз благу иронију исмејава режим и позива
грађане да свој глас дају опозицији, а други представља класичан предизборни

Скупа с брадатим Геџом на челу

проглас под насловом "Одговор опозиције", из кога се могу сагледати односи
унут~р саме опозиције, затим однос према владајућем режиму, као и програм
КОЈИ Је нудила бирачком телу тадашња опозиција4з

Ал сад тамо народ викну им доле

НИ ГЕЏУ НИ ЦИЦИЈУ
ВЕЋ ОПОЗИЦИЈУ
Ове недеље креће из града

Адвокат Геџа са целим штабом
С професор Војом с Миланом кметом
И других слугу читавом четом
Ту је и Солцгајс Алексин паша

Станковић Момир краљ свих лакташа
Мафија ова сва је за владу
Ал у село им прићи не даду
Јер због кумова и због банкара
Народ оголе

-

оста без пара

И сад је пошло то друштво цело

Да нашем сељи пева опело
Поворка цела кренула друмом

С брадатим Геџом Којића кумом
Петровац гледа ову параду
Ову дружину што тражи владу
Из Милановца кренули с њима
Живадин, Тодор и Мијатовић
Десимировац сав је уз Веља

Њему је целом једина жеља
Да се освети за лажи просте

Зато не прима кумовске госте
У Лужвицама срејовом крају

42 Реч је о најугледнијем крагујевачком политичару у међуратном периоду адвокату Драгољубу
Миловановићу Бе~и, председнику Окружног одбора Демократске странке, касније лидеру
Удружене опозици:Је ~рема режиму др Милана Стојановића (1935-1939). Стрељали су га Немци 20.
октобра

1941. у КрагуЈевцу.

43 Оригинали ових прогласа чувају се у ~сторијском архиву у Крагујевцу, у Збирци поклона и откупа,
а поклон су угледне предратне крагУЈевачке породице Милосављевић.

Даље ка селу Чумићу јуру
Ал им се више не жури

Да буде добро Богу се моле
Нећемо Геџу, Среју цицију

ГЛАСАМО СЛОЖНО ЗА ОПОЗИЦИЈУ.

ОДГОВОР ОПОЗИЦИЈЕ
Данашњи владајући политичари на својим зборовима јавно и отворено на
падају опозицију и питају: ,,Шша хоће ойозиција; какав је њихов сйоразум и у

чему се сасшоји њихов йроiрам?"

Ми одговарамо: Опозиција жели да се у овој земљи заведе ред и закони
тост; да се свачија права поштују; да се кривци за упропашћивање народне имо
вине позову на одговорност; да народ својом слободном вољом бира себи прет
ставнике, а не да му се намеће овај или онај: кум, пријатељ или рођак; да на
родни претставници полажу народу рачуне о своме раду и да воде народну по

литику, а не своју; да се народу омогући да у тражењу својих права не мора да
тражи препоруку овога или онога човека, већ да свачија права буду подједнако
цењена без обзира јели он сиромах или богат, јели занатлија или радник, јели
чиновник или трговац; да се велике царине смање на оне ствари које су народу
најпотребније (на пример пољопривредне справе); да се нађе добра прођа зем
љорадничким производима: пшеници, стоци, живини и др. и да се питање дугова

реши једном за увек, а не да се на томе питању праве политички капитали.

Даље нас питају: ,,Шша

he

биши сушра ако ойозиција добије веhину и

Мачек заш.ражи одвајање Хрвашске".
Ми им одговарамо: Ако Мачекова листа добије већину, она ће онда на
стојати да у дело спроведе све оне ствари који смо горе побројали а народно

и државно јединство још чвршће веже. Јер је свакоме јасно да сваки споразум
више користи него непосразум, а споразум већине народа, који је данас удружен
у опозицији, најбоља је залога народнога јединства.
То је једно. Друго, њему (Мачеку, као и осталим Хрватима) никада ни на

ум неће пасти да затраже поновно ропство под туђином, које су имали до ује
дињења нашега народа. Јер је детињски мислити да би неко више волео да
буде роб него слободан човек. То је за сваког здравог и паметног човека до

вољно и сувишно би било ма и једну реч више о томе проговорити. А да би
ти било још јасније, ми те народе питамо: да ли има и једноi човека, који је
некада био слуiа, а сад йосшао свој човек, да би желео йоновно да буде друiоме
слуiа.
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И најзад, Касациони суд не би потврдио листу Д-р Мачека, да није и ов
за државно јединство.

БАШТИНЕ
НERITAGES

Зато земљорадници, радници, занатлије, трговци и сви ви који живите од
свога зноја, не дајте да вас више лажу и заваравају. Доста је било тога. Они
су таквом својом политиком натерали све нас да се данас удружујемо противу

свих који о нама мало воде рачуна, па нас још окривљују и оптужују што смо

Мирослав Јовановиh

постали свесни и сами хоћемо своје интересе да бранимо. А ми зато будимо

одлучни и збијмо се још чвршће. Да им не гори под ногама и да нас се не
плаше, они нас неби ни споменули, а камо ли жучно нападали.

Сви ви којима се обраћамо упамтите ово: ВоЬсшво ойозиције: ЉУБА ДА
ВИДОВИЋ, ЈОЦА ЈОВАНОВИЋ, Др ВЛАДИМИР МАЧЕК и СПАХО, га
ранција су за то да ће се остварити све оно што је горе речено. Јер њихова

Један заборављени међаш - ,,Преглед
битке Косовопољске ..." Василија
Суботића или прва Српска

светла имена нису до данас ничим упрљана, нити су се, када су били на државној

управи користили својим положајима и за себе на рачун народа одвајали тешке
милионе као што су то чинили многи други.

Стога петог маја сви без разлике гласајте за листу Др Мачека, јер су ње
гови другови и -сарадници у овим изборима једини и прави претставници на

•

психоисторија

родних жеља. То су вође који ни у најтежим данима нису изневерили народ, па
ће и у будуће с њиме делити зло и добро.
ЖИВЕО СВЕСТАН НАРОД!

ЖИВЕЛА БРАТСКА СЛОГА!
ЖИВЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА!
Године

Summary

Arsen Durovic
Sociol life in Kragujevac in early 1935
The first mention of Кragujevac dates back to the 15th century. During its historic
development it passed through various phases, from the military center, Turkish province,
capital of the Principality of Serbla (1818-1841), to а modem city at the beginning of the
fourth decade of the 20th century. The paper reviews social life of this t.:ity from а specific
angle, unpracticed in historic science so far. А comprehensive analysis of availaЬ!e historic
sources covers all segments of social life: population and social composition, urban development of the city, health situation, education, sport life, а review of articles in the
press and political environment in the city at the beginning of 1935. At this time, this
town with 35,000 inhabltants gradually developed into опе of the cornerstones of the overall
social development in the Кingdom of Yugoslavia, producing generations of exceptional
scientific talents, whose work gave valuaЬ!e contriЬution to the development of science
and culture in the region. This was all taking place at the time of major social changes
in Europe after representatives of totalitarian ideologies саше into power Mussolini in
Italy and Hitler in Germany.

1840,

у Новом Саду у штампарији, или како се тада говорило "пи

сменима Павла Јанковића Цесарско-Краљевског приватног типографа", штам
пана је књига Василија Суботића - ,,Преглед бишке Косовойољске и јуначког

дела Обилиhева израђен йо йраву Народа, Ешики, Психологији и йо обшше
валадајуhим у време дozalja ови мнењима". 1 Одмах се може уочити_да је реч о
делу крајње неуобичајеном и за време у коме је настало и за културу народа
коме је писац припадао. Међу првима у српској историографији, ако не и први,
покушао је Василије Суботић да комбиновањем метода различитих друштвених

наука свестраније тумачи и разумева прошлост.

Сразмерно рано, према свет

ским стандардима, користио се термином "психологија", а међу Србима је био
први који је тај термин, а не стандардне, ,,наука о души" или "наука о осећањи
ма", истакао у наслову свог рада, двадесет година пре но што је Михаило Хри
стифор Ристић трећу књигу свог Сисшема целокуйне философие, насловио
,Дсихологија емпирична". 2 Први је у српској култури уз помоћ психологије туОва књига, као и већина књига у то доба, штампана је слаuе11осрпским правописом који је био
неуједначен у употреби низа словних зиакова. Из тог разлога, као и ради лакше техничке обраде
текста изврunши смо транслитерацију словеносрпске ћирилице на савремену ћирилицу. Исто с~о
учинили и у другим случајевима где су дела, штампана слаuеносрпским правописом: ВасилиЈе
Суботић, Преzлед бишке Косовойољске и јуначкоz дела Обилиhева rtзpafjeн йо йраву Народу,

Ешnки, Пcraoлo'iurt, rt ii.o обшшевладајуhrш у време дozafjaja ови мнењима, Нови Сад 1840, 118 +
(26). (у цаљем тексту: В. Суботић, Пре'iлед бишке Косовойољске... ).

2

Михаило Христифор Ристиh, С11сшема целокуйне фrtлософие књ. ПЈ. Психолоmа емпирична,
[Сремски] Карловци 1859, 219.
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мачио историјске догађаје и личности. Готово век пре но што су то, под очитим

подсетити да би данас, након два века континуираног развоја српске историо

угицајем популарности психоанализе у Европи, чинили Емил С. Петровић, у
својој студији о Карађорђу,З и Драгољуб Бранковић у својим радовима о пси

графије, анализа (непостојеће) српске историјске библиографије јасно показала

хологији Његошевих спевова и поезије уопште.
У цаба када је Василије Суботић писао своје дело, комбиновање метода
4

различитих друштвених наука није било уобичајено чак ни у развијеним свет
ским историографијама. Ипак, још од Волтера и Монтескјеа, преко Мишлеа,
де Куланжа и Конта, до Бекла, Пирена, Бера и др., у оквирима европских исто

риографија развијају се напори и обликују историографски правци који настоје
да изучавања прошлости прошире са политичке и војне историје, на целину

да су наслови из друштвене историје права реткост, да се радови о историји у
којима се интердисциплинарно користе знања и достигнућа различитих
друштвених наука појављују као, ретки и раштркани, изузеци који потврlјују
опште правило, а да дела у којима се повезују и комбинују знања историогра

фије и психологије представљају готово ексцесне појаве.

Због свега тога, посебан значај има поновно откривање и вредновање (за
борављених) дела, поготово из

19.

века, која представљају прве покушаје

проучавања друштвене историје и прва интердисциплинарна тумачења прошло

графске методе са методама и достигнућима других друштвених наука. Такав

сти. Посматрано из те перспективе, дело Василија Суботића, које није удосто
јено помена чак ни у ретким историјама српске историографије,5 заборављено

свеобухватан преображај (дела) светске историографије, постао је нарочито ин

и занемарено готово век и по, добија велику важност за нова разумевања раз

тензиван крајем

воја српске историиографије и српске културе уопште.

друштвене историје. На том путу је неминовно дошло до повезивања историо

19.

и почетком

20.

века и могуће га је пратити до данас.

Насупрот светским токовима развоја историјске науке, српском историогра

18, 19. и 20. века у потпуности је доминирао традиционалан приступ исто
рији, усмерен на •проучавања политичке и војне историје. Затварање српске исто
риографије у уске оквире традиционалистичких образаца поимања и изучавања

а) Василије Суботић и

фијом

прошлости последица је дисконтинуитета и заостајања у развоју и недостатака на
сталих услед огромне празнине у систематским историографским истраживањима
(од средине 15. до друге половине 18. века). Већ крајем 18. века било је јасно да
српска историографија, уколи~о жели досећи светске узоре, мора темељним и
обимним радом испунити неколико основних задатака: прибирати постојеће, от
кривати нове и критички ревалоризовати старе историјске изворе; попуњавати
бројне сазнајне "белине"; научном критиком преиспитивати многе заблуде и јасно
се одредити према предањима и народној традицији; и, најзад, мунициозном исто

рицистичком анализом формирати тачна и поуздана знања о националној исгорији.
Том великом задатку генерације српских историописаца, историографа и исто
ричара посветиле су цео 19. и већи део 20. века.
Услед тога је готово свако занимање за друштвену историју било марги
нализовано, упркос сјајним почетним импулсима које су давали нпр. Стојан Но
ваковић, Балтазар Богишић, Јован Цвијић или Владимир Дворниковић. У од
носу на основни задатак, проучавање друштвених феномена у српској историо
графији

19.

и

20.

века било је схватано као задатак од другостепене, па и

трећестепене важности, често осуlјивано на презир и злураде коментаре. Мар
гинализовање занимања за друштвену историју утицало је на смањивање ин
тересовања за изучавања друштвених феномена у прошлости и, самим тим, на

потискивање у заборав аугора који су се одлучивали да на тај начин истражују
прошлост. Такав однос довео је до тога да данас нити имамо изграђену тради
цију проучавања друштвене историје у оквирима српске историографије, нити
знамо који су се српски историографи бавили том проблематиком, осим у рет

ким случајевима какав представља Новаковићева студија "Село". Довољно је

3

Емил С. Петровић, Кара/јор/је. Психолои1ки йроф11л, Беоrрад 1931.

4

Драгољуб Браю,ови.ћ, Псrаолоzија у "Горском вr1јенt!У", Беоrрад

и.сти, Псшсоло'iија у

.,Лучи Микрокозма", Беоrрад 1936, 84.; исти, Пс1аоло1ик~1 оzледи о наш11м йеснццима. (И. Мажуранић, Бр. Радичевић, Ј. Јованоnиh- Змај), Беоrрад 1937, 194.

Кратак животопис Василија Суботића
ставника српске интелектуалне елите

·

(1807-1869) открива типичног пред
19. века, са хабзбуршких простора српског

расејања, који свој стваралачки врхунац доживљава средином века.

Свештеник, песник, преводилац, есејиста

- оличавао је интелектуални слој

тек формираног српског грађанства. Заплетен у снажна идејна и политичка
струјања свога времена, Суботић је био и сведок и учесник једне бурне и иза
зовне епохе у којој су се преплитали и сучељавали: утицаји и домети касног
просветитељства и класицизма (Орфелина, Рајића, Доситеја, Атанасија Стој
ковића, Мушицког и др.), са полетом националне еманципације оличене поли
тички двема револуцијама (Карађорђевом и Милошевом), а културно форми

рањем Матице српске (Митрополита Стратимировића, Георгија Магарашевића,
Јована Хаџића, Саве Текелије, Теодора Павловића и др.), и са борбеним идејама
тек зачетог романтизма (Вука Караџића и Бранка Радичевића). У духовном
поmеду, потпуно је припадао српском културном миљеу средњег Подунавља,
формираном у једној од интелектуалних матица средње Европе, између Беча
и Пеште. Био је, грађански, отворен за снажна идејна кретања, посебно за не
мачку филозофију свога доба, али је, истовремено, јаким спонама био везан за
важну и снажну, традиционалну националну институцију каква је била Српска
православна црква. У том колоплету различитих идејних струјања и стремљења,
у већој или мањој мери уклопљених у опште светске идејне токове и прила

гођених потребама политичке и. културне еманципације сопственог народа, Ва
силије Суботић је својим песничким и књижевним делом доследно истрајавао
на позицијама просветитељских и класицистичких пог.леда на свет, одлучно од

бацујући романтичарске и Вукове језичке "новотарије". Убрзо је доживео го
тово типичну судбину конзервативних интелектуалаца свога доба (попут Јована

5
1936, 52;

...

Уп. Каменко Суботић, ,,Приликом шездесетогодишњице Илариона Руварца. Повесно-психолошке

цртице", у: Лешойис Маш1ще срйске (даље: ЛМС), књ. 177, 1894, 108-144.; такође: Никола Радојчић,
,,Модерна српска историоrрафија", у: ЛМС, књ.
Пищи срйске uciuopuje 1-JV, Београд 1976-1994.

319, cn. 1, 1929, 39-53.; такође:

Радован Самарџић,
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Хаџића, Ђорђа Малетића или Петра Радовановића)

-

потиснут је на маргине

колективног сећања, а његово дело је, некритички, у потпуности одбачено.
Његов живот, сумарно описан у неколико редова, протицао је наизглед
без великих потреса. Рођен је

1. (12)

јануара

1807.

године у сремском селу До

бринци, у породици свештеника Аћима Суботића и његове жене Саре. Био је

старији брат познатог српског песника, интелектуалца и јавног радника

19. века,

Јована Суботића. По породичној традицији (будући да је 11 година био старији
од брата Јована), био је принуђен да постане свештеник. Његов млађи брат,
Јован забележио је у својим сећањима да је Василије ,,по нарави својој био
створен за војника", али да је на инститирање родитеља морао и да оде у
свештенике и да се ожени. Школовање је било усклађено са будућим животним
позивом. Завршио је најпре гимназију, а потом и богословију,

1828.

године, у

Сремским Карловцима. После тога је радио као учитељ у Панчеву, Митровици
и Руми, све до

1837.

године док није постао свештеник. Прва свештеничка

служба одговарала је његовој нарави и склоности ка војничком животу - 1837.
године постављен је за "војеног душепопечитеља" (војног свештеника) при пу
ку, архидукса Леополда, број

53,

б)

12 година, најплоднијих у његовом ствара
1848. године. Тада је постављен за пароха стејановачке парохије, а
наредне, 1849, премештен је за пароха земунске парохије. Ту је и умро, двадесет
година касније, у новембру 1869. године.6

лаштву, до

Испод штуре, углачане скице једног живота, могуће је, међутим, разабрати
човека распетог између сјајних интелектуалних домета, породичних недаћа и

...

и његово дело.

Василије Суботић се појавио релативно рано у српској културној јавности,
са

24 године, 1831,

када су му објављени први преводи са латинског, класичдих

римских песника Тибула и Овидија, у Лешойису Маш~ще срйске.Ј2 Три године

касније, 1834, у истом часопису објавио је своје прве оригиналне песме, и прве
преводе са немачког, песама Шилера, Клопштока и Гетеа. 13 Стваралачки нај
продуктивнији Суботић је био у време свог свештеничког службовања у аустриј
ској војсци,

1837-1848,

када је објавио своје најзначајније преводе, В. Т. Круга,

Хорација, Алксингера, Матисона и Лафонтена, 14 нове преводе Шилера и Гетеа,
највећи број својих песама, еrm.грама, басни у стиховима неколико есеја и бе
лежака о српским штампаним књигама

17. века, 15

потом и прву књигу, .,Преглед

битке Косовопољске ... ", 1840, и есеј "Језик књижевства и обхожденија", 1844.
године.Јб Након тог периода обојављивао је мање, а 1853. објавио је своју по
следњу књигу, спев "Образи живота или Совјети брижљивог отца невештој де
ци" ,17 и неколико мањих компилативних радова.
Његово целокупно дело било је, у различитим епохама, различито вред

хабзбуршке армије, смештеном у Петровара

дину. На тој дужности провео је
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новано. Преводилачки рад, готово по правилу, био је вреднован као важан до
принос српској култури 19. века, поготово преводи В. Т. Круга, Гетеа и Шилера.
Насупрот томе, његовој поезији и књижевном раду уопште, почетком 20. века
одрицана је вредност,Ј 8 да би савремени историчари књижевности, након нове
хронолошке систематизације српске књижевности 19. века, превредновали ње

гово дело и истакли вредности његове класицистичке поезије.1 9

трагедија и професионалних разочарења. Човека који је преводом "Основа
чисте естетике" Вилхелма Траугота Круга

1838-1839.,

српској културној јавно

12

филозофије". 7 Који је, међу првима, на српски преводио Гетеову поезију, после

умрла, тако да је дужи период свог живота проживео сам. 9 И свештеника кога

је четири пута црквени конзисторијум, предлагао за проту и четири пута ми
трополит и више црквене власти одбијали.Јо Крај живота дочекао је видно ра
зочаран. Јован Суботић сажео је његово животно разочарење у опору конста
тацију: ,,поп Васа остави у новембру 1869 године, сит свега, овај свет...". 11

1831, 61-63.; Овидије, ,,Из иројствених.

13 Уп. Василије Суботиh, ,,Блажено место, Лествица, Суза, Бесмертје, Љубов" (песме), у: ЛМС, бр.

37, 1834, 45-56.; такође:

Ф. Шилер, ,,Светлост и тоnлота"; Ф. Г. Клопшток, ,,Искупитељ"; Ј. В. Гете,
.,Посвјештеније", у: ЛМС, књ. 37, 1834, 63-71.

Пачића, а пре Јована Хаџића и Васе Живковића.~ Али и човека принуђеног да
се против своје воље ожени, да би му се жена убрзо тешко разболела и рано

Уп. Тибул, ,,Елегија на изобретење оружја", у:ЛМС, књ. 25,

Импермнестра Линкеју", у: ЛМС, књ. 25, 1831, 64-70.

сти, заправо, први представио "у целини изложен естетички систем Кантове

14 Уп. нпр. В. Т. Круг, ,,Основи чисте естетике", у: ЛМС, књ, 45, 1838, 1-35; књ. 47, 1839, 1-18; књ. 48,
1839, 1-30.; Хорације, ..На мецената", у: ЛМС, књ. 48, 1839, 83-86; исти, ,,Калиоnи", у: ЛМС, књ. 50,
1840, 99-102;исти, ,,Ода",у:ЛМС,књ. 51, 1840, 89;исти, ,,Ода", у:ЛМС,52, 1840,68-69;}. Б. Алксингер,
"Пролеће"; Ф. Матисон, ,,Детињство", у: ЛМС, књ. 55, 1841, 81-82; А. Лафонтен, ,,ОткровеЈше
острова Мадере", у: ЛМС, књ. 59, 1842, 104-133, и ЛМС, књ. 60, 1843, 106-128, итд.
15 Уп. В. Суботиti, ,,Курјак и лисица",,,Елефантилавче", ,,Крмача",,,ЛавиЕлефант" (басне),у:ЛМС,
књ. 58, 1842, 65-67, књ. 59, 1842, 52-53; исти, ,,Књига печатана от 1495", ,,Књига печатана от 1636", у:
ЛМС, књ. 64, 1844, 163-164; исти, ,,Стара печатана књига сербска", у: ЛМС, књ. 68, 1845, 155-159, и
др.

16
6

књ. XVII, св.

8, 1931-32, 592-600; књ. XVII, св. 9-10, 1931-32, 703-714. (даље: А. Шмаус, Василије

Суботиh, Венас4... ).

7

Драгиша Живковиh, Поче1411 cpiicкe књижевне кр11ш11ке

(1817-1860), Београд 1957, с.105.

(даље: Д.

А Шмаус, Василије Суботић, Вена11... , св.

9 Живо~и Ј. Субощс~hа ... , с. 44-45.

9-1-0, 1931-32, с. 707. У првом делу овог

народа, затим коришhење језичке баштине дубровачких писаца и најзад уnоредне анализе матер

Живковић, нав. дело ...).

8

Наведено према: А. Шмаус, Василије Суботић,Венац ... , св:

текста Суботиh се изјашњава против основних принципа Вукове реформе језика" против намета
ња народног као књижевног језика. Инсистира на нарочитим потребама књижевног језик а, којим
народни језик не може удовољити. Предлаже компромисно решење, по руском узору (Карамзин)
и изражава велику резерву према језику народних песама, јер сматра да су турцизми искварили
основе српског језика. Такође наводи и своје виђење изградње књижевног језика, које се у
основним цртама састоји у следећем: изучавање матерњег језика и блиских језика словенских

Уп. ЖивощДр-а Јована Субошиhа. Авшобиоzрафија. Први део, Нови Сад 1901, 38-41, 44-45. (даље:
Живо~и Ј. Субойiс1hа... ); Истим подацима оперише и: Алојз Шмаус, ,,Василије Суботиh", у: Венац,

њег језика са другим европским језицима, енглеским и француским. Други део текста посвећен је

8, 1931-32, с. 593; св. 9-10, 1931-32, с. 712.

шrrањима књижевног стила.

17 Василије Суботиtl, Обра:зиживоша или Совјеши брrtжљивоz omr~a неве~шиој деци, Земун 1853, 416.

10

ЖuвошЈ. Субошuhа ... , с.

41.

18

Уп. А. Шмаус, Василије Суботић, Венац... , св.

11

ЖuвощЈ. Субощuhа ... , с.

41.

19

Милорад Павић, Рађање нове срйске књС1ж:евносши. Исшорuја срйске књr1Жевн.осши барока, кла-

9-10, 1931-32, с. 703-707.
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У свим досадашњим анализама Суботићевог опуса једно дело је посебно
збуњивало аналитичаре и по правилу измицало било каквој систематизацији.

Садржајем и методологијом потпуно се разликовало од свега што је Суботић
и пре и после тога писао и радио. Покушаји да се оно оцени мерилима књижевне
критике нису давали никаквог резултата, јер то и: није био књижевни orneд,

већ једини Суботиhев историографски рад. Због тога је оно до данас остало
неоцењено и невредновано. Реч је, дакако, о Суботићевом интердисциплинар

ном огледу "Преглед битке Косовопољске ... ".

в) ,,Преглед битке косовопољске..."

1.

КОНКУРС.

1838.

године у броју

43

Летописа Матице српске објављен је

необичан, наградни конкурс. Теодор Павловић, тадашњи уредник Летописа, упутио

је јавни позив и молбу за "сваког способног, који се о Историји бави, Србљина",
да битку на Косову и посебно "јуначко дело Милоша Обилића исшинишо
исшражи" и да их ,,према темељним аргументима историјским, филозофским, пси

некле модификовани, као основни елементи наслова. Та чињеница не умањује
вредност садржаја његовог дела, али може помоћи да се схвати збуњеност
књижевних критичара приликом покушаја књижевне класификације овог рада.
2) КЊИГА. Данашње дилеме око покретачке идеје и оригиналносrи на
слова нису оптерећивале оновремене читаоце. Књига је, већ у најави, привукла
велику пажњу српске културне јавности. Пренумерантима, односно у претплати

како би се данас рекло, продато је 1019 примерака. Реч је о заиста великом
тиражу и према тадашњим (па чак и према данашњим) условима. 23 Највећи
број примерака (982) набавили су пренумеранти из градова и села Хабзбуршке
монархије у којима је живео српски живаљ, док је само 37 примерака продато
у Београду, односно тадашњој Србији.24
Пренумеранги су припадали свим социјалним слојевима, од високих државних
службеника и официра, преко свештенства и трговаца, до занат.пија па чак и сељака.25

23

- ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, Исйiорија најважт1ј11 йomtйi11чmt eвpoiiejcюt йрикљученија 18091821, Беч 1823. (1265 пренумераната)
- АВРАМ БРАНКОВИЋ, Пре'iледи ле1ио•шслено означение у царсшву 11сшор11е свемирне, Будим
1828. (318)
- ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, Кра~ика всемирна историја, Будим 1831. (550)
- СИМА МИЛУТИНОВИЋ- САРАЈЛИЈА, Иciuop1ta Сербие 1813-1815,Лајпциг 1837. (473)
- ИСИДОР СГОЈАНОВИЋ, Преодни11а свеойшiие uctТtopuje, Београд 1844. (344)

српској". Ономе који би дело, написано према наведеним условима, послао у ,,Ма
тицу" до краја те; 1838, године било је обећано да ће "примити као мали знак
безграничног признања 12 Царских дуката, које један, за корист и славу рода
живећи и умерети спреман Србин, од сиротиње своје за ту сврху Матици Српској

утицаја народног предања на дотадашњу историографију. 22
Конкурс "Матице српске" био је повод настанка дела Василија Суботића
и узрок његовог изненадног скретања у воде историографије. Истовремено,
услови конкурса одредили су опште оквире његовог рада и послужили му, до-

Довољно је упоредити овај број са бројем пренумераната за књиге оновремених истакнутих
историописаца, нпр.;

холошким и по .праву свих народа просуди и лепо описане" пошаље "Матици

од свег срца радо даје". 20 Иза читавог пројекта стајао је, дакле, неименовани до
бротвор.21 Теодор Павловић је, са своје стране, покушао да искористи ову прилику
да би се рашчистиле недоумице и сумње око Косовске битке и Милоша Обилића
које су се већ појављивале код наших и страних историографа услед јасно уоченог

24

Списак пренумераяата према местима:

2
37
18
15

Баноштоо
Беогnап
Бечеi ст.
Беч

s

Б~,нешево

5
2
41
1
14
4
2
13
10

Бешк"
Вашаnхељ
Вnшап

Вичt~ћ
Вvковао

с1щ11ама II йредроманiiiизма, Београд

1983, с. 330-331, 433, 481; такође и: Јован Деретић, Исiиорија
Срйске књижевносiii11, Београд 1983, с. 276.

Ђvоhево
Гnгvnевш,

20 Реч је о тексту ,,Примечание" (Напомена), потписаном са "Учредник", који је објављен на крају
текста Карла Петера Берлиа о Косовској битки, који је превео Теодор Павловиh. Уп. Карл Петер
Берли, ,,Косовска битка. Из К. П. Берлиј извода по Хамеру", у; ЛМС, књ. 43, 1838, 129-139.
(,,Примечение", стр.137-139.).

21

Интересанnю је да Никола Радојчић, који је писао о овом конкурсу, није повезао ову Суботиhеву
књигу са конкурсом, а и само расписивање конкурса је погрешно приписивао "Матици српској",

Добринци

ЈТnжавни 'ШНОВН1ХПИ

1

llnквени чинови

..

задату тему писао још само Теодор (Божидар) Петрановић (уп. Н. Радојчић, ,,Модерна српска

Гоаhанство

708.), али нисмо успели да откријемо да ли је Петрановићева дело објављивано као посебно издање

1

Панчево

87

Сvсек

Пеnnез

15
42
71
1

Стеiановпи

Петnоваnапин
Пешта

f'vботиште
Cvfioг~•a
Темишваn

Каоловап

31

Пиnош

Кочепин

6
12
14
14
40
9
79
12

Пивн•mе

5

Тител

rn.

2

Тnст

Кvпиново
Леnинш•
Маnтоl!ош

Мохач
Нештин
Нови

r.,.,

Ос(i)ек

!

.

1931-32, с. 708.). Одзив на сам конкурс није био велики. Извесно је да је, осим Суботића, рад на
43; А. Шмаус, Василије Суботиh, Венац... , св. 9-10, 1931-32, с.

Каnлов.

Qrhиниои и воiнипu
1

Просвета vкvП!{о

историографија",ЛМС, 319, 1, 1929, с.

Илок

rn.

б

40
9
109

Паланка

Пnивина глава
Рvма

Сегепин
Сnбобnан
Силбаш
Craп"n

4
16
,6
4
1
10

9
3
1
18
1,
54
6

Чеnевиh
Чанап

Шибеник
Ш•=ам

От. Пожега

Платичево

1
20
42
1
6
2

социјалног статуса nренумераната:

СОllИЈАЛНА ГРУПА

о Косовском боју, објављеном у књ.

П,m.nовник

Земvн

25 Интересантну слику распростирања књиге ыеlју српским живљем показује статистичка анализа

да 'Матица' није била задовољна овом студијом

Лешойиса]расйисивање велике награде за дело о косовској каiшrсiирофи..." (Н. Радојчић, ,,Модерна
српска историографија", у:ЛМС, књ. 319, св.1, 1929, с. 43). Алојз Шмаус, иако прилично неодлучно,
доводи Суботиhе110 дело у везу са конкурсом (уп. А. Шмаус, Василије Суботић, Венац ... , св. 9.10,

22

ТТаљ

превиђајуhи "неименованог добротвора" који је дао новац за награду: ,,Најбољи је, међутим, доказ

[sic!
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Мирослав Јовановић, Један заборављени мef)aru...

Трговци

БРОЈ!

83
79
141
221
40
80

%!
96%
91%
16,3%
255%
46%
9,2%

COllИJ АЛИА ГРУПА
Занатлиiе
КашЬе
Земљецелпи/ сељ.
Кvппu

(?)

Жене (без Заl!им.)
Непознато

!

БРОЈ!

114
20

%
132%
23%

11

В%

56
20
104

65%
23%

или у неком периодичном часопису. Остаје такође нејасно, треба ли доводити у везу са овим

• обухвата: Професоре, учитеље, студенте и ученике, од чега су само ученици купили 149 при

конкурсом рад Ђорђа Малетића, Исшоријско-криiиическо ой1tсание бтике Косовойољске од

мерака

z.

1389. јут/ја 15, Нови Сад 1847, 57, обзиром да је l!астало готово деценију касније.

**

"Примечение", у:ЛМС, књ.

да су грађан;1 или арендатори.

43, 1838, с.138.

обухвата: Велепоседнике, адвокате, лекаре, чланове општина и оне који су за себе l!аписали
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цистичких тумачења, чини Суботићево дело крајње необичним у својој епохи

и уопште у српској деветнаестовековној историографији. У Суботићевом исто

риографском напору, међутим, не треба тражити антиципације неких модерних
стремљења у светској историографији, која су била страна једном конзерватив

Мирослав Јовановић, Један заборављенtt ме~ти...

251

ске етике, што га доводи у позицију да кнеза Лазара посматра као прекршиоца
једног међународног уговора,32 у првом делу свог огледа (стр. 3-21). А Милоша

Обилића као човека који је прекршио међународно право које осуђује свако
мучко убиство (стр. 6-21), и повредио моралне законе, јер је његов поступак

ном интелектуалцу несклоном "новотаријама" (што је :нашло свог одраза у ње
говом ставу о језику). Већ, пре свега, позни одјек ерудитских и ецнциклопеди

раван самоубиству (стр.

стичких склоности које је развијало просветитељство у свету током
а које, до тада, нису налазиле много присталица у српској култури.

века,

познија романтичарска историографија, заиста је било неуобичајено и за време

Посебан сегмент у разматрању вредости Суботићевог рада представља пи

у коме је Суботић писао и за сталеж· коме је припадао.
Оправдање за њихове поступке је, по Суботићевом мишљењу, различито.
Поступак кнеза Лазара он оправдава, јер доказује да је то, заправо, био "свети

18.

тање његовог односа према предањима о битки на Косову, која су у то доба

била укључена у историографске садржаје. Василије Суботић је своја разма
трања о конкретном историјском догађају, битки на Косову, базирао на исто

ријским представама које је из~;радило народно предање а која су у историо
графију улазила постепено, да би их коначно, почетком 17. века, у свом раду
сублимирао Мавро Орбини, одакле су се даље генерацијама преносиле у исто
риографским делима као поуздана представа историјског догађаја. 29 Сличним
путем у историографију тога доба ушло је и предање о Милошу Обилићу.

30

Потоњи развој историографије критички је ревалоризовао, и углавном одбацио,
основе на којима је Суботић разматрао и промишљао догађај,31 али то не ума
њује вредности и необичност његовог дела у оквирима историје српске исто
риографије.

Две чињенице су, чини се, пресудне за разумевање Суботићеве позиције

Тако оштра осуд~ личности које је предање уз

рат" који, према његовом тумачењу, дозвољавају и међународно право (стр. 21-24)
и етика (стр. 24-49). Милиша Обилића, пак, правда са психолошког становишта,
и са становишта мерила 14. века, када се догађај одиграо (стр. 49-72).
Важност таквог Суботићевог промишљања, како је приметио још и Алојз
Шмаус, није у проблему који сам по себи није нарочито занимљив, већ у по

стављању и промишљању таквог проблема. 33 Како је Суботић дошао до такве
поставке проблема може се различито тумачити. Шмаус је претпостављао да
је реч о "продукту сукоба двају схватања, херојско-епсог и цивилизовано-грађан
ског", односно да је оно резултат утицаја једног развијеног грађанског
друштва. 34 Могуће је, исто тако, да је реч само о доследној и развијеној примени
класичне реторске форме, тезе и антитезе. А није искључено да је реч и о
једном и о другом.
Према свему речеЈIОМ јасно је да је то једно заборављено, необично и

у оквирима српске историографије и за савремено вредновање његовог дела:

Василије Суботић није био историограф по вокацији, нити историописац ама

24-49).

дизало на ниво "мученика" и "светаца", што је донекле прихватила и развила

вредно дело које припада, с пуним правом, историји српске историографије.

тер, попут његовог брата Јована, већ је у историографију ушао са амбицијом

да један познат догађај промисли другачије (свеобухватније) но што су чинили
тадашњи историчари, а, са друге стране, он није стварао нове погрешке и за

блуде, већ их је преузv.мао из литературе коју је користио, из дела Рајића и
грофа Бранковића, чијим се тумачењима и реконструкцији прошлости ни већи
зналци историје тога доба нису смели отворено супротстављати. Због тога да

нас морамо тај напор Василија Суботића, без обзира на уочене фактографске
омашке и ослањање на предање, високо вредновати и уважавати приликом ту

мачења развоја српске историографије.
6) СТАВОВИ О КОСОВСКОЈ БИТКИ И ОПШТИ ЦИЉЕВИ. Основни

циљ Суботићевог расправљања је да, након свестране анализе, научно оправда
српски отпор османској најезди и понашање и поступке главних, српских исто

ријских делатника (како их он види) Лазара Хребељановића и Милоша Оби
лића. Занимљив је, међутим, поступак којим он стиже до тог оправдања. Најпре,

***
У оригиналном тексту, који следи, дата је транслитерација два последња
тематска одељка Суботићевог огледа у којима се расправља о психолошкој ди
мензији постављеног проблема и о његовом вредновању према нормама 14. века
(стр. 49-72). У првом случају реч је о зачетку психоисторије код нас (свакако
не према данашњим нормама), а у другом о једном специфичном историограф
ском интересовању које није изгубило на актуелности ни у савременој српској

историографији. 35

32

314; исти,Лазар Хребељановић. Исшорща, култ, йредање, Београд 1989, 238-245; такође и: Бој на
Косову - ciliapuja и новuја сазнања, Београд 1992, 618.

31 Уп. Раде Михаљчиh, Косовска битка, у: Историја cpij_cкoz народа!/, Београд 1982, 42-46; исти.Лазар
Хребељановиh. Иciiiop11ja, кул!Тt, йредање, Београд 1989,285.

Реч је о вазалном уговору који је, према претпоставкама тадашње историографије, био закључен
између кнеза Лазара и султана Мурата након турског упада у Србију и заузећа Ниша, 1386. године.
Савремена историографија одбацила је, критичким преипитивањем изворних података, најпре, као

недоказиву претпоставку, само закључење уговора (уп. Иciiiopttja народа Јуzославије /, Београд
1953, с. 417.), а потом је довела у сумњу и заузеће Ниша, као непоуздан податак (уп. Раде Михаљчић,
Косовска битка, у: Исiиорија cpikкoz народа ll, Београд 1982, с. 42.). Интересантно је да Суботић

29 У11. Мавро Орбини, Краљевсiиво Словена, Београд 1968, ~3" 96-102. Детаљније о читавој проблема
тици: Раде Михаљчић,Јунаци Косовске леzенде, Параћин 1993. (посебно стр. 16-111, и др.); такође
и: А. Веселиновић, нав. дело ... , стр. 59-69.
ЗО О стварању м~толошке потке и ук~учивању предања око Косовског боја и Милоша Оби~а у
историоrрафИЈу, погледати детаљнИЈе: Р_аде Михаљчић, Јунш(СI коСfвске леzенде, Параћин 1993,

·

читав догађај и погрешно датира у

33

1375. годину (уместо 1386), алије нејасно под чијим утицајем.

А. Шмаус, Василије Суботић, Вена1f... , св.

9-10, 1931-32, с. 708.

34 А. Шмаус, Василије Суботић, Вена1f... , св. 9-10, 1931-32, с. 708.
35

Упоредити најновију анализу о перцепцији и мерилима, према стандардима 14. века, за просуђива

ње Косовске битке: Сима Ћирковић, ,Лерцепција исхода Косовске битке", у; Исшоријски гласник

1-2, 1994, 7-14.
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Транслитерација текста на савремену ћирилицу извршена је услед велике
недоследности и произвољности која је владала у тадашњој правописној пракси.
Нису вршене језичке ревизије оригиналног текста, јер нам се чини да је у датој
форми, разумљив данашњим читаоцима. Овом приликом захваљујемо госпођи
Татјани Суботин-Голубовић на љубазности и спремности да прегледа и коригује
нашу верзију транслитерације изворника.

[50)

Силнии духови руше, стварају, напрасном скоростију проваљују против

стоећеl

им· препоне, дижу на ново из одломака једном порушени, ричу као

велики духови подобно очовеченом божеству, с никаквим Југунастим по
рођењем неузмуhеном пријатношћу, просипају воњу благотворства око себе, по

Етиру пречистћеном тихим но опет свемогућим диханием своим, и пое живом
љег и лепшег света; Аристид предложено од Темистокла средство на избавление

Атине проглашуе полезним но не честним; Милош увреlјен подобно бурном,
са високи стена летећем потоку, у стан Турскиј језди, и коси противстоеће му

Свагда и у сваком смотренију налазимо ми дух јунака овога у предпријатим

бежну дужност узети си морамо, и на окрестности меl)у коима делаЈу приз~енИЈе

намеренијама постојан и на чрезвичајна

I

дела склоњен, чист од сваке подле

mческом у овако силном духу жарку жељу породити мора, да себе оправда, и

што је оваковиј дух непорочнии, то му изобличеније и већма теже на срце пада,
и он прилику тражи са доказателством себе опрати, и средства бира, која се

њему као највећа чине. Мурада на Косову у боју погубити може и мањи јунак,
но Мураду у сред његове војске, под чадором собственим, окруженом вели
кашима нож у утробу забости, јест дело које су највећи само јунаци учинити
кадри. Највеће дело себе самог достојно држи силниј јунак. Пред овим високим
чувствованием обајаним духом, изчезавају правила пристојног; Мудрост неру
ководи њега; честно у тај пар необчињава њега своим дражестним блеском. За
све је друго он и г.лув и слеп, бурним колебањем узавреле снаге за свашто нечув
ствен, само себе ољажена у огледалу свог честољубија гледи, и грамзи себе чим
му драго опрати. Осрамоћениј и раздражениј силниј дух ни себе самог осим
Идола свог "чести" неосећа: Александер таре човечанство, Бајазит пије крв

људску, Римљани свет у ланце оквирају, Вук собствеi ној матери мач у срце за
бада да Идолу свом тамјан запали. Конац се њему пред очима вртли: средства
к овом сва су једнака. Милош окаљану чест своју опрати жели, чест се Ми
лошева само њега достојним делом оправдати и опрати жели, чест се Милошева
само њега достојним делом оправдати и опрати може; Мурад дакле крвју своиом
пјатно светог лица кумира његовог спрати мора. Пламен кои је из подпирене
искре честољубија букнуо, неда се лако водом разума погасити. Поњатија која
овакови дуси о светињи своиој имају, пружају им рану (Zunder, нетило), и раз
пирују стишавајућисе жар: Ахил неопрашта Агамемнону повре1јење своје све
тиње, Ајакс с ума силази, Хектор на преклињање љубови негледи, Милош у
стан Турскиј језди. За она мирна, тиха, блага чувствованија, коима су истино
велики духови одушевлени, немају они никакве примателности. Ово су они ве
лики духови, кои су кадри и дати и осећати онај род благополучија, кои

неспржавајући огрева, нетопећи наводњава њиву среће човечанства и собстве
ног блаженства, ко коиој онии не другчие него преко развалина противстоећи,
ма и мними, препона с шумом и колебањем свију окресностиј доводе.

препоне и мили и мрзки незгода. Обои велика и удивљења достојна дела чине,
но не чрез једнака средства. Треба ли, да ми њи осудити морам~, то за неи:3узети; јер од њи зависи да ми сви људи ова или она о стварима поњатИЈа до
бијамо. И Милош дакле величином дела намереног занешен, и духом времена

поджежен, задаје смрти ударац Турском цару у сред чадора његова.!
Он рече. Уста Милош

----- ;

[53]

-

перси му с волнују,

У духу расте намера гигантска.

Јунак нетрпи подлу љагу.

Одлази

-----------------------Муш.[ицки Лукијан) књ.

I.

оде

29.

Сматрајући на конац намере дела Милошевог, несмемо се усудити У сми
слу психологие њега осудити и опорочити; јер нам се '-rини, да би онда право
земна човека порекли, и човеку човечност (Menschlichkeit) одказали: нежно чув
ствование пуне љубови спрам страдајућег човечества душе, ест далеко лепше

и благЬродние појавлење осећања, него хладно и камено срце, које, повину
јућисе гвозденим заповестима закона, сувим очима писку и муке гњежденог

отечества гледи, и за десницу своју заборави. Човек у сваком одношењу треба
да остане човек. Погрешке које из велики и славни намеренија проистичу,

ниllПа друго бити нећеју, него правилна дејствија закони причина: која творца
свог узносећи над оним свакидашњим створењима, и разум гледаоца и слушаоца

своиј плењавају виспреностћу побуl)ења и нежностћу чувствовањ_а његов~. Љуб-

ке оне њима постану, и ако освећене светом намером удиЈ влениЈа достоЈни ови
суштества. Милош убија Мурада да потоке крви и суза уштеди.

Испитавши дело неустрашимог витеза Србског по законима права народа,

и философие принуl_:;енисе налазимо по гласу тиј ~сти прав~ њега ~раст~ осу
дити, и тако на дело оно, кое је чрез толика столетиЈа, као на1славни1е и на1веће,
у повестници праотаца нашиј од сваког Србина с отменим поносом спомињано,

на једанпут жиг низскости и подлости ударити. Но у колико нас нужда и искање
овог поступања почели у толико се опет радујемо, lIПO нам се јошт нек~ искра
добре надежде показуе, која ће ако не баш са свим, а он? поне ~о већоЈ части
љагу ову спрати, и Србском га свету љубови и почитани1а ДОСТОЈНИМ учинити.

1-2, 1994, 7-14.

[52]

свирепствујућиј север, прохлаlјују као нежниј Зефир у најчист~е мајско јутро:

дело неустрашимог витеза овог по законима у смислу
права јестественог народа и нравствености, прелазимо к изследованију његовом
о трећем задатку тје. како ће се оно у смислу психологическом показати.

,,[... ] Пресудивши

и низке страсти. Изобличение кнежево за вечером наравно по закону психоло

[51]
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водом благе строгости свое, душе успокоене и умивене Нектаром осећања бо-

ТРАНСЛИТЕРАЦИЈА ИЗВОРНИКА:

[49]

Мирослав Јовановић, Један, заборављеюt меЬаиt...

[54]
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У колико разум наш дело овог јунака осуђује у толико се срце наше про
тив о_суђења овог подиже: оно представља нам душу овог редког јунака у свој
њеноЈ чистоти и красоти. Величанствена високост њена плењава свако за бла

гостајанием човечества жарко куцајуће срце. Ние то било само страстно изум
ле~ие за опрати своју окаљ_ану чест; које је душу овог за отечеством гинућег

[55]

воЈводе обузимало; ние он Јединствено из наглог гнева напрасна!

срца лако

мисле~ос~и војничке у стан Турскиј, с оном гигантском намером, потегао

'*,

њему Је с Једне стране пред очима трептила Вукова сплетка и подозрение издаје,
а _с друге пак страшна и крвожедна сила угњетача имена и славе Србске, а јошт

и

-

Христианске.

Но кад је већ_ наумио у стан Турскиј ићи да Мурада убие, зашто бар не
Јави Кнезу; ер ~ко Је истина, што некии дејеписци говоре, да је он за вечером
после обличениЈа Кнежева изговорио, даће сутра са зором у стан Турскиј отићи,
и Цару утробу разпорити, моглосе то узети а) за магновено поређење огорченог

.

сам.очувствованија напрасног витешког духа, а б) и за само покривало с коим
СВ<_>Ј на~ишљениЈ поступак покрити жели. У првом случају краткиј преходниј

~оЈављаЈ впечат1ренија остаје, а у другом најубиточнија следствија производи,

Јербо рађа мало~ушие и неупование на собствену снагу у прсима простог вој
ника. Су1:РаШЊИЈ одлазак као неко потврђење .залежена подозренија показrесе,

[56]

~ато и н~Јприродние следство за собом вуче т.Је. униние Србског воинства, јер
Је _свакиЈ пом~слити могао, да се ондје добром концу ние надати, гди се саме
наЈхрабрие ВОЈВОде предају или и саме издаице јесу. А као што повестници го
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имати, кад су већ и на Косово изишли; да како би иначе време и час издаје,
договарања Лазарева и слабу страну његовог табора Мурад могао дознати, ако

се дело с успехом свршити жели. Видимо дакле да су договори и на Косову
трајати морали, но јели смео Вук ма ком то писмено вручити? Зар се и он ние
издаје бојати морао? Но он је поверени~а свог поклони и обећањем са свим
на своју страну придобио, зар дакле и поl сумњатисе може да овај тајник, или
пријатељу нешто о своиој будућој слави и срећи овим или оним начином барем
(ако не одкрити) наговестити могао ние? еле нам известо бити може, да је Милош
проклету намеру отровника овог знао, зато је и одговорио Кнезу: ,,Хвала ти на
дару, а не хвала на здравици, ја невера никада био нисам, невера ти уз колено

седи, испод скута пије рујно вино; сутра ће нам видов данак бити, видећемо које
вера, коли је невера". Зар дакле и другим пријатељима Милошевим Вукова намера
позната бити није могла? Но будући да се јавно то потврдити и осведочити ние

могло, зато су морали и ћутити, а сувише милост коју је код Кнеза имао, бранила
га је од јавни и потајни оговарања и умишленија против његова лица. Шта су
дакле друго и војводе и војска чинити моши, него клонути духом и гледати да се

с Мурадом помире. Из овог јасно видитисе може да кривица тога, што је Србска
војска духом клонула, не на одлазак Милошев у стан Турскиј, него на предслућено
подозрение Вукове невере пада; ал нек би и то не било, опет кривица изгубљеља

битке непада н~

Милоша, него на издају Вукову. Јер клонутиј дух вшшства умео

воре почну се војводе по његовом одлазку дејствително договарати, да се пре
~аду. Неморали се дакле он из тог призренија и окривити? Ил кад се Кнезу
Јавити ние хотео, или смео, зашто бар когагод у стану за собом неостави, кои

ни за убитачно непроглашуемо.

би док се он у_ Турском. табору бавио, поступак другој војсци изјаснио,и њу о
ли, морали су сад у .очевидну известност обратити, а зар је и Вук пропустити

мог.ао и смео, да своЈе собствено нечастие покрие, како сву троицу у стан Тур

скиЈ итеће опази, Кнеза и Војводе о делу њиовом не известити, и како овим

тако и целој војсци, чрез уводе своје њега тако протолковати, како је оно план;
његовом сходно било. И заиста ни из каквог другог основа закључити не
можемо, зашто је дух војске клонуо, и она се узбунила; него јединствено кад
ово положение поставимо. Можели дакле сад Милош без сваке кривице остати,

можели се сад дело његово за полезно Србии прогласити?!
Да се поражение војске ј~динствено из одлазка Милошева изјаснити мора,
никако допуст1:ти неможемо; Јер и то приметити морамо, будући да наравно

течение вештиЈ тако са собом носи, да Вук умисла свог ние баш тако у тајности

задржа~ могао, да се не би о његовој намери ако не јавно и основано, а оно
поне таЈно и сумнително казивало и слушало: Вук сам собом ние се могао с

Мурадом разговарати, морао је дакле имати повереника, посредством ког је
договоре водио. Договори ови ил су писмени или устмени морали бити: писмено

тежко; јер се о~ морао је бојати, да се како писмоноша неухвати, и онда би се
цела_ његова таЈна одкрила, дакле пре помислити можемо да су се устмено до

[59]

Добро, добро зашто он као један од првих војвода, није у стану свом остао,
да у случају ако би Вук намеру своју у дело привести хотео, ово као војвода и
зет Кнежев важностћу своиом црно ово дело предупреди, и у дејствие привести
не допусти? Он кој је известно знао да ће Вук издати Цара свог и отечество
двогубо греши, што се у тај пар уклања, и њему слободне руке оставља!
Милош кад је после Кнежева укора у свој чадор дошао, и за њим његова
два побратима Топлица и Косанчић, кажу нам народње песме, загрли се с њима,

и сва се троица ситии наплачу. Шта је дакле овакаве јунаке на плач натерати

могло, него живот представление беде и зла у кое је отечество бачено. Силниј
дух сузама лице свое онда роси, кад види да сук помоћи сва средства сујетна!
- Њима је свој троl ици црна Вукова намера, (ако не пре) сад сасвим известном
постати морала: Па шта да раде? код Кнеза да га туже? Та Кнез је уво свое
већ Вуку приклонио, сњима дакле веровати неће, а јошт ктоме и њи саме за

издаице држи: Међу војском да остану? Та ниели обличење Кнежево већ сваком
познато бити морало, и нећел свакиј сад на њи (бар) подозревати,• ал нек и то
не би било, та ниели онај казао да на њих подозрева, кои је њима власти њиове
вручавао, зар дакле нису се они морали бринути да поверение његово опет на

ново добију, а да поверение у Кнеза добију, морају себе оправдати, другим чим
то извршити сад је већ доцкан, кад је непријатељ за вратом, него делом каковим

говарали. Писмено из тог·узрока бити ние могло, јер су они договоре морали
По сведочби наши народњи песама била су 1т ова два војводе, као проглашени пријатељи

Сведочн разговор његов с два своја побратима у очн оног жалостног и грозног дана.

[58]

у стан Турскиј путујуh, од стража Србски спажен бити, или и сам другом свом

је Кнез великим духом своимподићи и на ново оживити. Нисули сви, заборавивши
и Милоша и Вука, громогласно повикали: вооружајтесеt И так.о дело Милошево
ако нећемо за полезно Србии узети, то опет треба до (sic t) праведни будемо, и да

намери његовој уверио; Јер и Кнез и сва војска сумњу коју су подозрением има

[57]
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Милошеви, у издаи облагани.
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њима управление полкова своиј поверити могао, Он иј затворити ние могао,

ведањем, овој сумњи нашој веће основание придају." Кои незна да су ово нај
пристрастнија створења, која су и кад под сунцем дисала! Пристрастност ова

што јавни доказателства ние се показати могло; а они сами под своевољном

њиова, прин~ ђава" нас, баш противно оном веровати, што и како они говоре,

стражом у стану да остану, натраг за леђи Кнежеви, били то допустити им

она је подбодац била, кои је њи навео, дело Милошево онако описати, како

се могло: делати дакле морасе, да се са старим поуздањем на њиl
ослони.
На то дело казали смо да таково мора бити, кое је кадро поверение повра

оно, у мањој слави и величију, на позорницу света, појавити се. Будући пак да
нас ово у сумњу баца, закључујемо, да су они (као може бити и сви у ондашњем

тити. питање је дакле овде шта они морају радити? Кнеза или кога од своиј
дирати им већ ние слободно, дакле спада на непријатеља, да се с њим по

времену) дело Милошево, под чадором Цару утробу разпорити, за славние и
веће држали, нежели на боишту но из тог призренија, што би одвећ срамно и
безчестно за Турке било, претајали. Рањеном војнику приступ себи дозволити,
јест знак великодушија, а оружаном, пре почете борбе, неразсудности. А да би

кое би кадро било поверение старо повратити; Јер без тога како би Лазар

[61]

словати мора. Дело то мора бити таково, кое ће Лазара о верности њиовој
уверити, а свако таково дело непријатељу мора шкодљиво бити, шта су дакле

великиј Султан и Падиша о предаи каурина порадоваосе, неможе њиова гордост

тели, не би могли Турцима прећи. Овако се nоверение старо могло повра

јунак мислио и чинио небринући се за нас, као што и ми данас чинимо онако,

тити, овако се с полцима себи повереним на Турке сложно ударити могло.

као што добри и разумни људи кажу, и оно за добро и благородно држимо и

онако великом Цару усред онолике војске, међ толиким Везирима и Пашама,
нож у утробу забости, пада на ма на комаде изсечен био не би, но јошт он

толике Паше и Везире изсе1 као."* Ако ово допустимо, бићемо принуђени до

почитуемо, што нашег времена и века дух за добро и благородно држи и почиту
је, небринући се шта ће и како ће потамни родови и векови о нашим мислима

и дел'ма судити. Што је дакле у оно време, и по мненију ондашњег света, добро
и велико било, коим правом да ми исто по нашим о добром и великом поња

нина отечества свог, кои без сваког права, без сваког милосердија и

тијама судимо и претресамо? Ми да праведни спрам овог јунака будемо, овако

отечество његово, и род Христианскиј дави и мори. Као крвожедниј папа

би судити имали: Милош је дело учинио, које у нашем

етник заслужује он смрт, и ту нек испије, јошт то и правда Божија тако изи
скује. Кое он? одкуда је дошао? Шта ради? све ове мисли вриле су у забу
њеној глави, горко уцвељеног овог јунака, и ови важни основи њега у наме

пушта, а које је

рењу подкрепе и ко испунењу побуде.

јединствено времену приписати треба. А ниели Милоша и Владатељ његов с

Ни су редки догађаи у сбитијама оног временог простора, кое нам пове

14.

19.

веку правда недо

столетне, по обштем мненију, за велико и добро држало,

зато и славило. Кои по законима, кое су обшта мненија и обичај осветили, живи

и дела, негреши, ма они проl тив нравствености и правде како воевали: грех
оном речију: 'моz верноz војводе' оправдао, и тим љагу убијства уклонио; он
као владетељ био је и судија свог подајника. Дух дакле времена, мисљ обшта

ствама владатеља силна и славна бивала, с престанком његовим, престајала је

о добром и благородном, и света намера с Мурадом сва зла, која свет тару

и слава и сила њиова. Зар би се посумњати смели, да ово ратном овом војводи,

искоренити правдају дело великог витеза овог, и њега у число највећи, најнеу
страшимии јунака повестнице свију народа постављају: Он у турке језди, ал се
у снагу своју узда, и зато говори: ,,ако мени Бог и срећа даде, те се здраво ја
натраг повратим" видимо дакле, да се он повратку нада, и да он пред собом
очевидне смрти негледи**.. Он, као стариј ратник много је пута с Турци се мје

добро познато ние било? Зар допустити неможемо, да је помишљај овај ласка
телниј, 'ако Мурада убиеш сломићеш силу Турску, и они ће онда лако моћи
побиени бити' образу намере његове прелстителне полезности и услужности,
тако добра дела и заслуге спрам отечества учертати могао? камо и гди је
тај кои само отровом неверства не дише, кои у тако важан и судбен час,

ладнимl разума основима буктајућиј пламен отечествољубием разпаљеног срца,
угушити би могао! Зар да будућој дужности удовлетвори могао би сувим очима,

рио, а сви ЗОО.ООО у једанпут немогу на њега напасти, ал нек и нападну, и нек

погине, он собствениј живот за спасение човечества жертвуе, и пада као бодриј
воин Христов, и заштититељ права удрученог Христианства. Сонмиште стараца

и каменим срцем, тако свирепа, крволочна угњетача на срамоту човечества

Славлење дела овог обштествено, може нам ту сумњу потврдити. А шта hезначити оне Лазареве

жива, здрава, цветајућа гледати и трпити? та нисам тврдо сигурам да и да

речи: ,,кад само видим смрт непријатеља мог, од руке мог верно'i војводе." 1

нашњим даном, у овом веку разума и закона, таковог разоритеља човечества

и његови права, с овог света смаћи, много нежно и чувствително срце допустило

**

Може ли се приповедање њиово с разумом сложити, о том неhемо ништа r:оворити. Посрhући

не би, а камоли у оно време нереда и насиља. То је тврда истина, да што је
данас неправо, и Богу неугодно, то је тако исто и у оно време било. Но јесули
у оно време, људи и свет, овакова поњатија о праву и добру имали, какова ми

***

Цароставник, Бранковиli, и Мавроурбин говоре да је Милош итеhи из чадора Царева на комаде
изсечен био. Но то мнение њиово, невиди нам се слагаm с јуначством ова сва три војводе. Милан

данас имамо? Чини ми се као да и самии Турски повестници, са своим припо-

[65]

пустити и то, да је Милош чинио онако као што је свакиј, његовог доба врстниј

у стан Турскиј отићи и Мурада по обећању распорити.

стница представља, да су царства и државе личном храбростhу и преимуште

[63]

допустити, а може бити и политика, јошт мање, да би се каурин усудити смео

Из наведеног зар ние очевидно, да Милошу другог спасенија ние било, него

данас 1 19. веку сматрамо. Он је за цело пред очима имао крвника и душма

[64]

he

чинити и за избор имати могли него да у стан оду и непријатељу квар учине.
Но тај квар мора бити делма овакови Војвода саобразан, ког је дакле другог
и постићи морао, него оног кои ће делу њиовом славу дати, а тај је био
Мурад. Мурад је дакле, и из тог само призренија, морао свадњу Вукову и
Милошеву главом платити. Мурада убити, значи осведочити да га као не
пријатеља сматра; Мурада убити, значи предупредити, да после и ако би хо

Распорење Мурадово ние Милош сматрао са оног гледишта, с ког ми

[62]
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од тежки рана јунак, да Цара у среди трабанта његови убие, јест само случај.

и Топлица чекали су н,ега пред чадором.!

****

Следователно не греши против дужности спрам себе самог.1

[66]
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Годишњак за друштвену историју ЈЈ/2,1995.

Јудејски одобрава предложење Јудитино, да Олофрена смакне; Сенат Римскиј
Сцеволино да Порзену убие; 1 а незовели он Брута и Касиа, убијце Цесарове,
одмаститељима изгубљене слободе; Хереа, убијцу Калигулина, ниели и сам

Аврелие у число онакови Хероја поставио, преко кои Богови, насилие над љу
дима своим каштиrују; нисули Грци Тимолеона и Трасибула божественима
честма почтили; нисули Херкулу олтар дигли, и њега у ред Богова метли?

Зар овог једног само да неблагородниј језик похули! чувствителниј онај

Немачки певац Шилер на једном месту говори: ,,Од многог времена дивисе оној
lllпартанској матери, која је свог рођеног сина, с битке побјегшег, с негодова
нием од себе отурила, и поитала у храм, да се за оне, кои су пали, помоли. К

таквој сили духа uеможесе ~ийiасшие рода човеческо'i желиши. Нежна мати јест
далеко лепше јавление у моралном свету, него оно јуначко коситерско створе
ње, кое јестествено осећање одриче, да будућој дужности удовлетвори. Колико

је лепше позорие дао свирепиј воин Кориолан у стану свом пред Римом, кад
је освету и победу жертвовао, што сузе материне тећи ние гледати могао." А
ми говоримо: далеко лепше позорие представља, чувствителна срца топлом су

[68]

зом, која спомену

I

великог овог јунака тече, орошено око, него суровиј суд

окамењена духа, кои непазећи на крвна дела и на толике сузе удружена

човечества• довољно одважности има јунака овог и дјело његово осудити.
Испитавши дело великог овог витеза по законма права народа и етике с

једне, а по непреодољеним уставима психическим, и обштем мњенију и духу
времена, у ком је дејствовано, с друге стране, види нам се, као да ова оним
предходити морају, кое и нас приморава, из смотренија тог, следујуће крајње
изречение извести:

[69]

Будући да у дела Милоша Обилића на пољу Косову 15 Јуниа 1389. учиње
ног спор/ ном вопросу, јели славние и благородние да он Цара Мурада под чадо
ром пори као што Србљи, или на боишту као што Турци приповедају, по за
конима права народа, етике, психологие, и по обштевладају!шм у време догађаја

тог, мненијама, о добром и благодарном, и испитаном, из узрока, што су об
стојателствама окресностиј, и поњатија оног доба и века, права народа и закона

Мирослав Јовановић, Један заборављенu међаш...
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воинствено и сад, а тако је и онда било. Али разсмотравајући, с коликим на

преrама и опасностима распорење Мурадово морало је сојужено бити, кое нам
се и на првиј миг пред очи представљају много теже и веће под чадором, неголи
на боишту; то, из тог повода, сојузивши га с мало више изложеним, торжествено
проглашуемо: да је дело Милоша Обилића онако, као што га до данас народ
веруе и повјестници Србскии казују, далако славние од оног како га Турскии

описују, и да Милош Обилић, као правиј јунак, а не као подмуклиј убијца Му
раду утробу пори, и ногом му за врат стаје. Ако би нам се пак допустило да
дјело ово од намере разставимо; и њега по себи самом, а јунака опет сама по
себи премотримо, одважно рећи и пресудити смемо: да је Милош Обилић она

ковиј јунак, ког тисућелетија једва по једног рађају, кои пун љубови, спрам
отечества, човечества, и науке Христове, највећег њина врага и угњетача, у
сред његова стана, у пркос ЗОО.ООО обранитеља, мори. Чувствителне душе и срца

/ кадре ће бити благородност намере његове чувствовати, и ова намера опраће
и љагу злости с дела, чим оно

ступити буде. А хоћел и благородние

- сваком нека свое собствено чувствование

пресуди.

Ако нам се још дозволи да је Милош од Лазара у Турскиј табор послан,
и то с тим налогом да Мурада убие• онда смело и без сваког оклевања испо
ведити и проrластити смемо, да је Милош славно и велико, тим пак истим и
благородно, дело учинио, што је Мураду под собственим, чадором, усред
рођеног стана нож у утробу забо, па тако и себи и роду образ осветлао, и за
служио да му се име, с оним поносом, с коим се најхрабриег и најславниег пра
деда потомак дичи, спомиње, по усти рода, као редко, славно, и благородно

разноси, и спомену његовом свако честито срце благодарностhу и благословом

запламти, а пепелу врела суза

I

из пријателска ока кане, и крепка мишца бо

корове ружа и смиља, у гроб, кои му јуначке кости крие, пресађуе, и њи од
мраза столетија чува и неrуе! [...]"

нравствености правиј образ и чиста светслост скривена, као што обично у вре
мена, кад право силниег влада, бива, обшта мненија и право и закон говорила,

пресуђrемо дело реченог јунака по свом сбитију као што га Србљи казују за

[70]

непови но, следователно за незло, незаслужено осуђења, будући да неrреши

против обште уведеног и набљудаваноr рада, непријатеља убити допушта право

*

Мурад је цијелог свог вјека војевао, час у Европи, час у Азии, његовим ненаситимим славо - и
властољубием многи су Књазеви своиј земаља, државе свое самосталности гра!)ани своиј слобо•
да, а Христианство мира и покоја лишено. Грчка је крваве жертве приносити морала; Бугарска
је већ на свим пропала; Србиа удар прима. Зар да овај свирепиј турчин чашу смртну од руке
Милоша испио ние, и кои час дуже, тињао би жижак малаксавајуће власти Србске! Бугарска је
њој казала, чему се она, за себе, од тако безчовечна и бездушна ждера надати има. Смрт је његова
потоке суза и крви, љуте јаде, туге и невоље, и јошт коекакови безчисле11и зала у Србии)

(69]

уштедила. Босна сеза садјоштјуначком десницом Обилићевом спасава, Херцеговина, Албаниа,
и све оближње земље не би овом ненаситимом зверу крвави уста зајазити могле. Он би вјеран
тексту оном, ког говори кад се Оркановим мачем опасуе, и запад протресао. Но смрт је само

његова намјере ове осуетила. Војска је кое смрћу његовом, кое иrrетом Косовског поља поре

мећена и сбуњена била, и Бајазит у најмутние време на кормило владенија доспевши, морао је
мало прибрати се, и снагу своју у внутрености утврдити. - Но погрешке Христиана заслуживала
су каштигу, а та је њи, ако мало и доцние, олет постигла.

[71]

светлие синути, и частие на позориште света

Дуфресне у Глави

V. с 2.

стр.

65.

а по њему и наш Пречест: Раић у Књ.

VIII.

гл.

5.

с

20.

стр.

66.

Части вторе овако говори: ,Лазар несмејуhи јавно сразити се с Мурадом, прибегне к хитрости,
он сиречједног од своиј велможа научи, да под видом издаје Мураду под чадор оде, и њега ножем
из потаје убие.

[72]
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Два писма кажњених
,,друштвено-корисним радом"

1949.

године

Неретко читамо констатације историчара Аа је најтеже 11.uµ, историјских
извора докучити атмосферу једног времена, све оне карактеристике миљеа, пси
холошког стања људи, укупног "меса" огољених чињеница. Мемоарска грађа,

ту је велика помоћ, писма као нарочити извор, посебно.

За велику тему југословенско-совјетског сукоба, 1948. године углавном су
познати официјелни извори партијских и државних органа, на добром је путу
отварање домаћих фондова из периода доношења Резолуције и резолуција ИБ
у Југославији, већ дуже је времена попустила аутоцензура учесника. Ретки су,
међутим, списи који комплексније сликају време Информбироа, посебно по
ложај и психолошко стање информбироаца, или оних који су тако називани на
друштвено-корисном раду. О њима, затвараним по разним тамницама, Голом
отоку, објектима са посебно тешким условима рада, још се мало зна. Једном
створен обруч конспирације тешко пробијају и најупорнији истраживачи. Знамо
за физичка злостављања тих људи, могу се реконструисати методи примене
укупне репресије итд. Психичка стања злостављаних, међутим, могу се само
наслућивати. Кроз које, какве и колике тортуре духа су прошли ти људи, на

стојаће да одгонетну још многе научне дисциплине. Ту је историографија за
сигурно недовољна.

Шта је све прошао човек, потписник ових писама
нутку потписивања акта, а шта

20

1948.

године, шта у тре

година касније, тешко се може објаснити

уобичајеним категоријама. Скоро смо у једној партијској Информацији из

1961.

прочитали да је у Југославији до тог времена регистровано више од 61 хиљада
ибеоваца. Нису сви они били на "друштвено корисном" раду, али су очито били
евидентирани, под мањом или већом репресијом. Многи од њих потписали су
или написали слична писма, која мало говоре о личностима, а много више о
времену настанка.

Оригинали писама чувају се у Архиву Јосипа Броза Тита под заједничком
одредницом П-4-а/31.

-
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Друже Тито,
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сфера и агресије гурају свијет у нови покољ - у нову трагедију. Свијетла ле
њинска епоха Совјетског савеза припада прошлости. Ренегат Стаљин и његови
требанти издали су тековине Октобра и повели СССР путем изрођавања у зем
љу државног капитализма. Деспотија и терор бирократске касте створили су
неподношљиве ропске услове живота народима СССР-а и информбироовских

У часу нашег пуштања на слободу прве мисли и топлу захвалност упућује
мо Теби, друже Тито, и нашој херојској Партији. Безгранично смо срећни и
радосни што се враћамо у крило наших јуначких народа и поново ступамо у
борбени строј градитеља социјализма. Срећа је и част бити грађанин наше дивне
домовине - једине истински социјалистичке земље, радити и борити се за бољу

земаља. Безбројни су примјери њихове злочиначке политике.

и љепшу будућност наших народа, вођених руком хероја Тита.

у тајгама Сибира, злочини геноцида у самом СССР-у и источно-европским зем

Бестидне клевете и ратнохушкачка пропаганда, провокације и убијања
наших граничара, прогоњење и депортовање наших националних мањина, по

дривање мирољубиве сарадње међу народима, рушевине Кореје, експлоатација
и незапамћено насиље над народима информбироовских земаља, логори смрти

Ми смо заслужено били издвојени од наших слободарских народа у оним

љама, ријечити су примјери тираније московских империјалиста и угњетача. Да

тешким часовима када су они, упркос бјесомучним нападима московских кон

нас се дубоко стидимо чињенице да смо и ми некада слиједили такву политику
и да смо спадали у шачицу оних дезертера и издајника који су били спремни

трареволуционера, под Твојим руководством, друже Тито, настављали историско
дјело изградње социјализма. Прихвативши лажну и клеветничку пропаганду
Москве и њених сателита ми смо се одвојили од народа и постали слијепо оружје
хегемонистичке и освајачке политике совјетских властидржаца. Слиједећи ту по

јализам и пракса и живот СССР-а збацили су кринку са лица кремаљских тирана

литику ми смо издали оно што је најсветије нашим народима, издали смо оне

који су издали идеје социјализма и ствар међународног радничког покрета.

драгоцјене тековине извојеване у крви и огњу револуције и радили на томе да
нашу слободну социјалисти"lку земљу претвори;мо у губернију московске биро

Ми смо ослобођени свега онога што нас је некада везивало за издају. Зато
у првом реду смо захвални Теби, друже ТИто, захвални за дубоко хуман однос
према нама, за огромну бригу и помоћ која нам је пружена да би поново постали
корисни чланови заједнице и вјерни синови своје земље.

кратске касте. Али у тим својим настојањима ми смо се још једном увјерили

да је наш народ јединствен, монолитан и нераскидиво везан за Тебе, свога вођу
и учитеља.

да проводе паклене планове Информбироа у поробљавању наше домовине.
Борба наше Партије за слободу и независност земље, за истински соци

Учествујући на изградњи пруге Бреза

-

Вареш ми смо се трудили да

Под Твојим руководством предвођени Комунистичком Партијом Југосла
вије, наши народи створили су своју слободну социјалистичку државу - Феде
ративну Народну Републику Југославију, неразрушиво братство и јединство и
непобједиву Народну Армију. Твоје име, друже Тито, симбол је народног једин
ства у борби за бољу будућност и социјализам, оваплоћење и израз народних
тежњи. И као у ослободилачкој борби, тако и данас, Ти водиш и довешћеш

извршавањем и премашивањем повјерених задатака дамо још један доказ наше
спремности да се укључимо у борбу наших народа за изградњу срећније и љепше
сутрашњице. Повезујући ова два металургијска гиганта ми смо настојали да
што више допринесемо тој борби за изградњу социјализма у коју ћемо се, као

наше народе до коначне побједе.

љубави за народ и родну груду. Ми ћемо чврсто збијени уз наше народе непо

Ми знамо да на нашим границама звецкају оружјем московски поробљи
вачи. Али они треба да знају да су наши народи научили да бране и чувају своју
земљу, њену слободу и независност. О томе им најрјечитије говори блиска исто
рија. Крвљу и костима освајача засуте су планине и поља наше домовине и сваки
насртај на њих освајачи су скупо плаћали. Судбина сваког који би се усудио да
посегне на нашу свету груду не може бити другачија. Данас су наши народи

колебљиво слиједити пут којим их ти водиш, побједоносни пут Народне рево
луције и социјалистичке изградње. У свом будућем животу и раду ми ћемо се
бескомпромисно борити против свих непријатеља наше домовине ма са које
стране они долазили. Стога пута, друже Тито, никада и нико неће нас више
скренути, јер смо данас дубоко свијесни да је једино тај пут правилан, да је то
једини пут за људе који у себи имају поштења и воле свој народ и своју родну

више него икада у историји спремни да бране своју домовину и тековине На

груду.

родне револуције за чије су остварење пале стотине хиљада најбољих народних
синова. И данас, ако буде затребало, друже Тито, раме уз раме са осталим труд
беницима наше земље, стаћемо и ми на браник отаџбине и својим животима

побједу социјализма у свијету!
Живјела наша славна КПЈ предводник наших народа у борби за слободан

бранити њену слободу.

Ми смо схватили сву погрешност пута којим смо ишли као следбеници
контрареволуционарне политике Информбироа. Јасно нам је зашто се Инфор

мбиро тако бјесомучно окомио на нашу, једину социјалистичку земљу, наш Цен

трални комитет и Тебе, друже Тито. Са гњевом и мржњом осуђујемо злочиначку
политику издајника Стаљина и осталих информбироовских деспота. Они својом
политиком поробљавања и експлоатације других народа, политиком интересних

слободни људи, укључити свим срцем и жаром.

У нама су друже Тито поново пробуђена она лијепа и велика осјећања

Живио друг Тито вођа и учитељ наших народа

- непоколебљиви

борац за

и срећан живот!
Живјела наша социјалистичка домовина Федеративна Народна Република
Југославија доследан борац за мир у свијету!

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ВООКS

Жарко Пе(йковиh

ON IDEAS AND

НАУЧНИ ФОРУМ: ПЕРЦЕПЦИЈА
КЊИГЕ - ЈИРГЕН КОКА, О
ИСТОРИЈСКОЈ НАУЦИ. ОГЛЕДИ
(ИЗБОР Ј. КОКА И А.
МИТРОВИЋ), БЕОГРАД 1994, 340.

Јирген Кока

-

одбрана историје

Хуманистичке науке, суочене са кризом модерних идеја и са проблемима
сопствене струке сусреле су се, током друге половине ХХ века, како се данас

чини, са помало патетичним и претенциозним питањем:

Wozu noch... ?.

То би

значило, преведено на раван социолошког приступа, ако би се питање поставило

на радикалан начин и усмерило на историју, ,,чему још разуме~ање прош~е

Појава књига из теорије историјске науке, по правилу, изазива пажњу про
бране, стручне јавности. Видно научно интересовање изазвала је и појава књиге
Јиргена Коке, што је пропраћено стручним коментарима и теоријским опсер
вацијама (Сима Ћирковић, Ђорђе Вукадиновић и др.).
Научна изазовност, иновативност и провокативност Кокиних ставова о
историјској науци и њеној друштвеној улози навели су ме, као уредника ове
свеске "Годишњака за друштвену историју", на идеју да би било корисно реги
стровати идејне оквире перцепције Кокине књиге у стручној јавности. Због тога
смо се обратили млађим колегама, историчарима и етнолозима, са молбом за
представљање слободних размишљања о Кокиним теоријским ставовима и иде

јама из визуре својих научних интересовања. Трудили смо се да, будући да Кока
теоријски размишља са искуством истраживача модерне историје, прикупимо
и објединимо размишљања и виђења његове књиге од истраживача који се баве
старијим раздобљима историје, антиком и средњим веком, затим етнологијом,
као и савременом историјом.

Колико смо успели у основној намери, посведочиће следеће странице.
Мирослав Јовановић

стварности?". Друшвена стварност садашњости, мисли се, толико Је захвалн~Ја
за проучавање, јер садашњост поставља како нова питања, тако и нове сазн~Јне
захтеве, на које позитивистичка, просветитељска и традиционална историЈСКа

наука, исцрпљена методолошки и идејно, не може нити одговорити нити оства

рити. Сама чињеница да се такво питање готово ~ише и не поставља, већ да
су историјска истраживања врло жива и да историЈа код читалаца поново иза

зива велика интересовања, истиче Јирген Кока, говори у прилог схватању да
ј е постојање таквог питања пре последица духовне климе шездесетих и седам

десетих година овог века, него озбиљна најава краја историјске науке. Пара
доксално, постављање таквог постмодернистичког питања пре ч~идесетак го

дина требало је да најави крај историје, а данас може бити као Један од еле
мената које би историчари могли користити за анализу духовних кретања тог

времена. Претпоставка о крају историје, која с~ огледа већ поста~љањ~м овог
питања, независно од своје идеолошке димензиЈе, подразумева ид.еЈу да Је и п<?

треба за сећањем појединца или колективитета на измаку. Да Је таква идеЈа

поrnуно страна модерном духу не сведочи само "успех" историје, који Кока тако
радо помиње, него и последњих_ година сасвим жива историјска свест народа
читаве источне Европе.
Важно је приметити да кризу самосвести историчара није пратила и криза
историјске свести. Како и у времену када се поменуто питање постављало, тако

и данас жива историјска свест је најбољи одговор да је неопходна и савремена

историјска наука. Зачето много пре доба просветитељства, формулисано У XIX
веку, питање на које историја покушава да наше одговоре "Шта с~ з~иста до
годило?" извесно је преовладало над питањем "Чему историЈа? како у
стручIШм круговима тако, што је можда в~ије, и к?д оних кој~ имају инте
ресовања за проучавање прошлости. МодерноЈ историји отвореН:ОЈ према срод
ним наукама, социологији и политиколоmји, често подстакнуто] успехом ових

и других млађих наука, која користи благодети савремених достигнућа (стати-
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етике) не прети да ће се, пред захтевима новопостављених питања, истрошити

или повући. Напротив, судећи по прегледу идеја које даје Кока, нова кретања

Смиља Марјановиh-Душаниh

су У супротном правцу. Статистички приступ показује се као помоћна дисци

плина коју модерни историчар мора користити, не ради статистике саме по себи
већ ради бољег разумевања прошлости; социолошки и политички феномени
су да~ас постали неодвојиви део историјског тумачења. Од историје се чак
очекује да одговори на стрикmо узевши филозофска питања

- све у свему,

при

страсном читаоцу Кокине књиге може се учинити да се налазимо у времену
апсолутне историје.

Уз оживаљавање, односно превазилажење кризе, историја се при том
вр~ћа и старим .методама - приповедање као поступак у модерној исто~иогра

Поводом књиге огледа Јиргена Коке
,,О историјској науци"

фиЈи не показује се нимало инфериорним у односу на друге, новије методо
лош~ поступке. Модерно приповедање историјских догађаја, тражи, како по

казуЈе Кока, да се они осветле и са структуралне равни, тако потребне да
нашњем читаоцу и историчару. У средишту модерног "приповедања" прошло

ст~, схваће~ог као облика излагања који не испушта из вида временску димен
ЗИЈУ догађаја, налази се историјска аргументација. Само у привидној проти

Одговарајући на упорне и симпатичне молбе уредника ове свеске и мени

вречности према приповедачкој историји налази се структурални историјски по

драгог колеге да запишем неке утиске о "теоријском мишљењу о историјској

ступак. Свака структуралистичка анализа која не посвећује довољно пажње до

науци", схватила сам свој задатак као прилог историчара

-

почетника нефор

га!)ај~ма и личностима, тврди Кока осуђена је на пропаст. Поука је по Коки

малном разговору између млађих проучавалаца различитих епоха, све самих

врло Једноставна: нови поступци у сагледавању прошлости не укидају старе континуитет модерне историографије са позитивистичким и старим приповед

(не)истомишљеника. Повод је књига Јиргена Коке, која богатством аргумената

ним стилом је нужан. Достигнуће старе позитивистичке историографије, тврди
Кока, макар је у једном свом делу потпуно незамењиво: прошлост се не може
искривљавати, улепшавати или ампутирати, а модерна историографија, обо

гаћена новим методолошким поступцима, изражава не нову него стару потребу
човека.

.

Посебну па:књу у својој књизи Кока посвећује модерним теоријама исто

-

и идеја, теутонском страшћу за утврђивањем теорија и одсуством хумора по
креће историчара на размишљање о смислу посла који је одабрао.
Једно од питања које књига поставља је употреба појмова "сећање" и
,,идентитет''; поједностављено, оно се своди на стару дилему је ли сврха историје
да допринесе стварању колективног идентитета или да сазна "истину" и тиме
се осамостали од идеолошког. Сазнавање истине могуће је само преко поузда

них знања. На тој тачки проучавалац средњовековне историје мора са завишћу

рије. Без амбицИЈа да наводимо све Кокине приговоре, односно његове похвале
теоријама историје задржаћемо се на једном, чини се карактеристичном мо
менту. Кока, наиме, тврди да историја усмерена према теорији може водити
политичкој једностраности и повреди објективности. Изгледа да у таквом схва
тању, добро аргументованом у књизи, можемо наћи траг отпора модерне исто
риографије према теоријским моделима. Превише теорије замара, и што је

јем извора. Сложићемо се да је пре свега реч о типу питања која се изворима

можда историчарима нашег доба јасније, претерано везивање уз теоријске мо

постављају, у крајњој линији о личности и надарености историчара који их по

деле (што не сме значити а priori одбацивање нових методолошких поступака,

помислити о лакоћи с којом Кока говори о "поузданим знањима". Између оста
лог, и у разлици у степену сачуваности историјских извора из којих се очекује
да историчар гради поуздана знања, лежи сва неприлагођеност "теорија" о исто
ријском методу на све епохе. Разуме се, историја социјалних структура
истраживана је и за удаљене епохе, за које располажемо сразмерно малим бро

ставља. Безусловно прихватање у књизи изнетих теоријских принципа може да

упозорава Кока) може у себи крити идеолошку замку. Идеолошки концепти у
историографији, показује не само Кока, доводе до огрешења историчара према

концепата и интересовања већ написане, да се поновним постављањем питања

прокламованим принципима и идеалима струке.

не може доћи до нових одговора, у крајњој линији да је свака друга синтеза

се изроди у наиван, па и баналан суд: да су "историје" које полазе од другачијих

сем она постављена на теоријским основама социјалне историје, конзервативна
и превази}јена.
Дирљива је и врло стара жеља људског духа за сазнањем "истине" и уве
рење да се до таквог сазнања може доћи. Зрнце циничке или само агностичке
сумње није, међутим, сувишно: свака "истина" поједностављује бескрајно

сложену стварност толико да понекад строго примењивање једне, од конкретних
извора удаљене, теорије може постати кочница разумевању епохе. Ако кљуqа

уопште има, он мора бити на путу што блискије везе истраживача са временом
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које проучава; Кокино пледирање да се прошлост мери мерилима данашњице

Смиља Марјановић-Душановић, Поводом књиzе оzледа...
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ствених слабости тако га нема ни на подлози менталног поништавања нацио

и, у вези с тим ставом, напад на представнике "историзма" занимљив је само

налне самосвести'и прошлости зарад сталних револуционарних почетака. Добар

као део развојноi лука историје исшориоiрафије. Јасно је да је отварање исто

корен стабилне еволуције лежи, између осталог, и у научном, дакле рационал

рије ка проучавању друштвених феномена битно обогатило историјску науку

,,стања" и појаве дугог трајања, али и за историју индивидуалног и психолошког,

ном сагледавању историје о коме Кока говори (додуше, као о одлучујућем ар
гументу у сукобу са традицијом) и посебно, у настави историје ослобођене идео
лошког и помодних промена најчешће конципираних као "освета бивших по
нављача". Такође, у систематском подржавању и неговању знања насупрот фељ
тонистичком, политички пристрасном или пукој фрази. Када је реч о историјској

уосталом, и за доrађајну историју, могућа је примена дедуктивног метода и исто

науци, она пружа могућност за еволутивни принцип, за неговање вредности

ричареве интуиције, можда највећег изазова историјске науке. Кокино залагање

"школе" - критичке, довољно сигурне у себе да жели да прихвати различито
мишљење и нове концепте. То значи да, пре свега, избегне провинцијалну замку

и наша знања о прошлости, али за избегавање је свако настојање да друштвени
или било који други приступ постане нова библија историчара. Тек на бази врло
широких знања које омогућавају и интересовање за социјалне структуре, за

за комбиновање синхроне и дијахроне анализе у истраживању, уочавање
међусобне условљености и типова разлика међу појавама које припадају раз
нородним видовима друштвеног живота, проширивање поља проучавања и ум

ножавање питања која поставља изворима посебан је изазов када се ради са

самозадовољства или синдром "групе" послушних истомишљеника. Неговање
традиције не као средства за дневну употребу него као позитивног приступа
колективном напору да се деструктивно, мржњом и незнањем оптерећено иску

великим бројем узорака. Случајни, изоловани траг који нас понекад одведе ка
решењу проблема, носи свој посебан шарм што пркоси сваком моделу. О томе
на најлепши начин сведочи, да наведемо само један међу многим примерима,
вијугави пут дедукција Марка Блоха, који је своје "Краљеве чудотворце" напи

ство постепено трансформише у конструктиван принцип заснован на поузданим

сао пошавши од једног јединог, узгредног и занемареног податка. Таква "путо
вања духа" уверавају нас да историја нуди неупоредиво више до пуку "поуку"
о садашњем и будућем, па макар та поука била виђена недогматски, као "сред

цији, знању и постепеном напретку, осећамо инстинктивну уздржаност према

ство просвећивања које је критичко према традицији и које раскриљује бу
дућност".

сазнањима и љубави према прошлости.

Оптерећени комунистичким и посткомунистичким наслеђем које се теме
љи на поједностављеним законитостима и деструктивном односу према тради

теоријским начелима што нуде све одговоре. Свести мисао Јиргена Коке на
оваква начела било би не само неправедно, него и суштински нетачно. Ипак,
ако његовом либералном, лаич.l(ОМ хуманизму и вери у научне принципе немамо

шта да замеримо, примедбе почињу на оној тачки у којој он верује да су могући

На тој тачки долазимо до једног од суштинских питања које покреће ова
књига. То је питање потребе да историја буде "ангажована", у крајњој консек
венци и питање односа према традицији и еволуцији. Кока с правом закључује
да кадгод историјско, понекад и митско почне да игра политичку улогу у смислу
оправдања и легитимисања постојећих прилика, тачније, кад оно кроз псеудо
науку постане opylje у рукама режима, рационално, научно сагледавање историје
има незамењиву функцију. Сведоци смо тужног времена које је поставило пи

модели примењиви на свако историјско истраживање. При том, понесен соп
ственим искуством и неспорним значењем које је "откриће" друштвене историје
имало у нашем времену, аутор као да превиђа све могућности отварања исто

тања о моралности употребе историје, као ризнице аргумената за пропаганду

(политикологије, економије) остајући на тај начин ограничен на теоријске мо
деле примењиве само на друштвену историју.
Кокина књига открива местимично опrrрину и жар проповедника, који се
самоуверено супротставља опонентима, побијајући их лако, аргументима

мржње која раздваја, или, пак, као емотивни покривач за насилно чување за

једништва. Ако ништа друго, то искуство треба да покаже да су опасни поли
тички употребљиви рецепти, модели који се а

priori

намећу средини која није

рије према другим наукама. Додуше, Кока указује на плодоносну примену узора
и модела других наука на истраживање прошлости, што је понекад дало добре
резултате и у проучавању старе историје. Иако не спори у теоријском смислу
и друге спојеве, он се задржава само на анализи споја историје и социологије

способна или вољна да их прихвати, понекад чак и историјске "поуке" ангажова
не на страни актуелних идеја. То не значи да бављење историјом треба схватити
само као бег од стварности, као авантуру духа која живот чини лепшим или
само подношљивијим, која нас спасава од гужви у трамвају, од лапавице, од

рођеним из снажног уверења у тачност сопствених судова, пре свега импресив

људских несавршености или ишијаса. Поука коју она нуди је вишезначна, исто
ричарев задатак је да је открива кроз непрестану игру и нова сазнавања.

увек у извесном смислу представља процес превођења. Али је велико питање

Узалудно је, међутим, порицати значај историјског искуства, колективног

и наше представе". Чему уопште жеља да прошлост "подредимо" моделу да

и индивидуалног, за разумевање садашњости. Чак, иако Кока то вероватно не

нашњице, сем онолико колико је то неизбежно, јер иза сваке историје стоји

би волео да чује, и као једног од више паралелних приступа процесу "самора

појединац који ју је написао? То понекад може изгледати као чудновато насиље

зумевања" народа, као моралног примера, на крају као могућности да се са

неспојиво са либералним начелима аутора, као потреба да се данас и ја наметне

разумно балансираним самопоштовањем може рећи ,,ми", без објашњавања и
изпињења. Пре свега, мислим на неговање традиције која је плодна и ерудитска

историјском извору до тачке када извор може постати само повод да се раз

подлога за постепену еволуцију. Као што нема напредовања без увиђања соп-

модела.

ним практичним резултатима својих теоријских поставки. Његов одговор на
сумње да теорије и модели које предлаже тешко могу бити примењиви на уда

љене епохе заслужује пажњу. С правом истиче да историјска интерпретација
да ли је циљ ,,превођења" да "минули свет

...постане разумљив за наше мишљење

мишља о себи или да се доказује оправданост и свепримењивост сопственог
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Сам Кока на једном месту каже како свака генерација пише своју историју.

То је најбољи одговор теоријском које тежи да даје универзалне одговоре. Ко

Смиља Марјановић-Душановић, Поводом књuzе оiледа...
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оптимизам. Ипак, на овакво расуђивање треба гледати кроз призму ауторове
суштинске хуманости и просветитељске вере у виши смисао науке.

кина генерација писала је своју историју, откривала феномене друштвеног,

Ако су књиге, како нас уче средњовековни теоретичари и постмодернисти

структуралног, сукобљавала се са наслеђем сопствене прошлости, са сенима

само тек "знакови знакова", тешко је уопште говорити о моделу. Он је приме

историзма, национализма, премоћи конзервативизма и апсолутизовања вредно

њив на конкретна истраживања одређених тема, али не као закон, поготово не

сти традиције као пута за утврђивање личног и националног идентитета. Сле

као критеријум за избор теме, јер се у том случају нужно претвара у стереотип.

дећи нараштај има права да поставља своја питања, па и да прихвата или оспо

Јирген Кока има развијен смисао за препознавање конзервативних и национал

историјског истраживања. И

них стереотипа, али упоредно са њима постоје и стереотипи рођени из либе

само ослобођен, упорним радом који није унапред одређен као безусловна иден

ралних начела и страсти за теоријским. Баш због тога и доживљавам разговор

тификација или одлучно одбијање наслеђа он може достићи сопствену зрелост.

о његовој књизи као изазов и подстицај на сумњу.

рава теоријски приступ као

conditio sine qua non

У тој чињеници леже и ограничења Кокиног приступа; реч је тек о једном од
многих могућих путева. Оштрина аргумента којима побија критичаре и сум
њичаве, без обзира на неспорне велике заслуге које његова теоријска мисао
има у развоју немачке историографије, побуђује природну уздржаност да се у
свему са њим сагласимо. На крају, остаје стара истина да постоји успело или
неуспело дело; читаоцу који нема психологију "обожаваоца", него провоцира и

ужива у тој игри, чини се срећна околност што Кока увиђа (додуше, уз обавезно
"али...") да "теорије нису гарантија за добру историјску науку". Свест да нема
гарантија ни у животу, ни у историографији, може да помогне да се успостави
дистанца, да зрнце хумора према себи и другима олакша суморну тежину по
стављених задатака.

Историчари средњег века сусрећу се са светом несличним садашњици, са

менталним, временским и просторним структурама одређеним на једној другој
равни. Социолошко-историјски приступ, заинтересован да проникне у друштве
не односе епохе дао је сјајне резултате у савременој медиевистици. Али се пред

нама помаља и један други средњи век, као доба индивидуалног и колективног
хришћанског надахнућа и подстицаја. Тешко да ће историчар који не осећа емо
тивно узбуђење пред делима хришћанске уметности и књижевности успети да

до краја схвати

шта је у том свету деловало као идеолошко, као политичка

пропаганда, као узор или страх. ,,Истериваче" традициознализма неопходне за

суптилно ткање историјске синтезе не можемо разумети полазећи само од да
нашњице, бескрајно различите. С друге стране, усмереност социјалне историје

превасходно ка сазнању надиндивидуалног, чини њене моделе немоћним пред
изазовом да се проникне у таленат и концепције појединца, да се одреди лични
печат дела. Задатак истраживача остаје објективност, рационалан и критички
суд, али без широке основе познавања епохе, без психолошке способности ужив

љавања у прошлост (и њене ирационалности такође!), без талента и љубави
према свом послу ТеЈПКО да се може замислити књига која ће икога подстаћи
на даље интелектуалне напоре, ма какве моделе историчар примењивао. Ако
би идеалан историчар био човек без емоција, како би то досадна, сасушена
историја била! Читалац се пред том страшном перспективом с утехом враћа
ведрим Волтеровим размишљањима да је сваки жанр добар сем досадног жанра.
Кокина апологија разуму као показатељу повезаности садашњости и
научног сазнавања историје, чини се понекад да оптимистички прецењује мо
гућности овог трентка и људске способности за непристрасан суд. Колективна
свест нашег времена, како се сада пред нама показује, тешко да оправдава тај

Слободан Наумовић,

Слободан Наумовић
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слабост"

чему? На сопствено питање о друштвеним функцијама историјског сазнања,
Кока, као и другде у књизи, педантно одговара у "седам тачака". Од тих седам,
ми ћемо се осврнути на пет, по нашем мишљењу, најзначајнијих. На првом ме
сту, откривајући узроке и развитак појединих феномена, историјско сазнање
омогућује и њихово исправно "практично третирање". Утолико оно постаје
нужан услов разумног политичког деловања. Следећа важна улога везана је за
појаву коју Кока назива "празничним саморазумеваљем једног народа", као и
за удео који историјско сећање има у легитимизовању и учвршћивању политичке
власти, оправдаваљу политичких одлука и образлагању протеста. Наиме, ,,ра
ционално бављење историјом" има незаменљиву улогу баријере која зауставља
манипулисане традиције, као и историјске митове и легенде. Даље, ,,исправно
схваћена историографија" доприноси стварању ставова који дату стварност неће
схватати као апсолутну нужност, већ ће је поимати у светлу искоришћених, про
пуштених и постојећих могућности. У том смислу, историографија добија
друштвено-ема~щипаторну улогу. У сучељавању са потпуно другачијим могућно
стима казуално објашњавање савремених појава, као и увид у трајне социјалне
структуре као незаобилазне факторе људске акције, историјско знање може до

,,Ђе му снага, ту и слабост":
етнолошки записи са маргина

Ј. Кокине књиге огледа
,,О историјској науци"

принети оријентисању у садашњости, додуше на "веома индиректан начин". Нај
Захваљујући значајној едицији која је посвећена исторИЈСКОЈ мисли, Српска
књижевна задруга нуди знатижељнијем делу етнолошке популације изазовно
искуство суочавања са унутрашњим монологом водећих историчара о природи

и границама њихове струке. Да јер реч о сусрету који пружа далеко више од

могућности за задовољавање етнолошке глади за егзотизмима, може да нам
~осведочи и аутор дела које листамо. Наиме, како сам Кока то истиче, данас
Је рефлексивност нужан услов за бављење науком на ваљан начин.
Награду за истрајност и стрпљење који су неопходни приликом савлада
вања његовог по~~ало сувопарно писаног штива, Кока нуди у виду стимулатив
ног начина на КОЈИ поставља и решава неке од кључних проблема са којима се
његова наука. суочавала у задње три декаде. Стимулативност Кокиних рецепата
за етнологе Је тим већа што његова концепција "историјске социјалне науке"
те рецепте, у основи, чини применљивим и у њиховој струци.
Кокина интелектуална кухиња се за етнолошку дегустацију може припре
мити_ уз помоћ Л~ви-Стросовог "кулинарског троугла". Професионална чула уз
буlјуЈу три специЈалитета који су, попут темена поменутог троугла, у вишестру
ким и вишезначним међусобним везама. Реч је о његовом виђењу друштвене

улоге историје као. науке, ~деји историје као друштвене науке - првенствено
схватањима о значаЈу теорије и концепцији "маневарског простора", као и пои
стовећивању научног бављења историјом са просветитељским типом приступа.
Одмах ваља напоменути да ниже потписани етнолог нема подједнаке гастро
номске афин~тете за све три понуде. Тако ће се, ако задржимо Леви-Стросову
терминологиЈу, ,,добрим за мишљење", али и "јело" сматрати само прве две,

док ће се потпуно поистовећивање научног са просветитељским начином
доживети као знатно мање "сварљива" понуда. Размотримо сада поближе Ко
кине рецепте.

У уводном огл~ду Кока поставља питање аналогно оном које постављају
и студенти етнологИЈе отпирилике на средини својих студија. Дакле, историја

-

зад, историја може смањити опасности од "утопијски-непропорционалне тотал
не критике", као и потпуне резигнације, дакле од неадекватних одговора на

"тешко сводљиве амбивалентности конкретних ситуација". Она то може, сматра
Кока, јер боље од системских друштвених наука развија способност конкретног

мишљења. Чак и понуђени бришући прелет над пространством Кокиних идеја
довољан је за закључак да он придаје сразмерно велики значај друштвеној улози
коју историја има или може да има, као и да се та улога првенствено заснива

на њеном критичко-еманципаторском, усмеравајућем и конкретизујућем потен
цијалу. Такво гледиште има неочекивану, чак парадоксалну последицу. Наиме,
оно, с једне стране, образлаже посебну, у извесном смислу јединствену улогу

историје (углавном засновану на изразитој способности за конкретизовање),
док, с друге стране, управо инсистирањем на друштвено-критичкој улози, исто
рију чини ближом осталим "системско-теоријским" друштвеним наукама.

Ниједан етнолог са нормално развијеним осећањем друштвене улоге своје
науке не би одуговлачио да стави потпис испод већине пренесених Кокиних ми
сли. Говорећи нам шта историја доприноси, или може допринети друштву, да

кле, указујући на друштвену улогу историје као науке, Кока нас подсећа на улогу
коју је етнологија имала у Цвијићево доба, као и на улоге које би неизоставно
морала да има у времену етничких сукоба, насилног премештања популација
и промена граница, као и дубоких .културних ломова који те процесе прате.
Са преласком на следеће теме "кулинарског троугла", дакле на Ко кину
концепцију ,,историјске социјалне науке", ипак нећемо раскинути са мирођијом
из претходног пасуса. Другим речима, неће бити напуштена идеја о значајном
степену подударања Кокине слике о историји као друштвеној науци, са сликом

о сопственој струци, коју доле потписани етнолог негује.

.

·

Да би својој тези обезбедио подршку, тај етнолог ће се позвати на рад
једног свог утицајног колеге из 1992. године, у коме се у сажетој форми по
стављају нека од кључних питања којима и сам Кока посвећује сву пажњу. ,,Postmodernism, Cambridge and the great Kalahari debate" је текст у коме Адам Купер
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покушава да понуди одговор на рукавицу коју у лице науке баца помодна тврдња

да "етнографи као аутори нису првенствено заинтересовани за фактуалну исти
ну, већ да убеђују начином на који пишу". У ствари, ту је реч о суду да етно
графске монографије нису ништа ,,научније" од историјских романа. Не неги
рајући да постоје разнородни антрополошки дискурси са сопственим скуповима
правила и тврдњи, Купер се залаже за идеју да већина антрополога, укључујући
и њега, поступа умногоме налик на конвенционалне (читај природнонаучне)
научнике. Они имају експлицитне - мање или више систематизоване - теоријске
идеје, сакупљају потребне објективне чињенице, формулишу налазе на начин
који их чини отвореним за критику различитих група експерата. Улазе у дебате

чији је циљ да се процени јесу ли описи били тачни, анализа логична, резултати
применљиви. Укратко, у свом тексту Купер брани достојанство науке као ра
ционалног трагања за поузданим сазнањима. Чини нам се да Кока покушава
исто то, при чему је његова листа злих демона од којих се треба бранити нешто
шира. Осим постмодернистичког развођавања историје у чисто приповедни
жанр, науци прете и историцистичко антирационално митотворство, као и ан

титеоријска оријентација историчара свакодневице, проистекла из самозадо
вољства реконструкцијом јединствених унутрашњих светова малих људи. Из ар
сенала Кокиних одбрамбених оруђа издвојићемо концепцију ,,историјске соци

јалне науке", и посебно место које је теорији дато у њој, као и идеју ,,маневар
ског простора".

Сматрајући назив "историјска социјална наука" шифром за скуп промена
унутар историографске нау<ше традиције, Кока је на свој педантан начин у шест
тачака скицирао "формулу за производ поменутих промена". У формулу на
првом месту улази "историја структура и процеса". Таква оријентација пред
ставља рационалан одговор на сазнање да се историја ретко када своди на оно
што људи узајамно интендирају. Затим, формула подразумева теоријски ори
јентисану, аналитичку исrоријску науку. У оквиру такве науке историчари се
користе експлицитним и конзистентним системима појмова, који се не могу из
вести из самих извора, али помажу при њиховом структурисању, објашњавању
и тумачењу. При том се идентитет струке, на помало проблематичан начин,

чува применом теорија "у лабавом, не сцијентисrичком смислу" и у "идеално
типском облику". Трећа тачка формуле везана је за методску иновацију коју
доноси квантитативна обрада нових масовних извора. Кока поново прибегава

проблематичном решењу када покушава да докаже да опасност од претварања
историје у квантификујућу науку не постоји због "фунцкија које историјска нау
ка обавља за друштво" (тумачења смисла, интерпретације и критике). Даље,
,,историјска социјална наука" подразумева коришћење "историјске аргумента

ције" - експлицитних питања, хипотеза и сумњи, каузалних и функционалних
објашњења, појмовних дефиниција и рефлексије. Такође, · политичка историја
као поље научног интересовања засновано на појму државе уступа добар део
терена социјалној историји. Кока социјалној историји придаје тројако значење.

Пре свега, она подразумева политичку социјалну историју, дакле разумевање
политике не као волунтаристичке активности изузетних индивидуалних актера,

него као поље на које утичу привредне промене и кризе, социјалноекономски
интереси, класе, друштвене групе и њихова удружења. Она такође подразумева

и социјалну историју у ужем смислу, дакле истраживање породица, градова, сео-
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ба, класа и професија, рада, слободног времена, понаша.ња за столом или жена
и односа међу половима. Социјална историја у К~КИНОЈ визури подrазумева и
општу историју из социјалноисторијског угла. Реч Је о реконструкциЈи прошл?·
сти као друштва, а не државе, и то уз помоћ теориј.а о класама, о мод~рнизациЈИ
или западњачкој рационализацији. Најзад, у шес:rо1 тачки Кока указУЈе на скло
ност "историјске социјалне науке" ка рефлексиЈИ о сопственим гносеолошким
и методолошким претпоставкама.

.

.

Већ смо указали на то да Кока унутар своје концепције придаЈе посебан

значај теорији, али и скренули пажњу на одређе~е ~облеме у ~еговом одно~у
према том аспекту "историјске социјалне науке . ТаЈ однос наЈбоље илустрУЈе

Кокина сентенца "утрошак теорије не би никад требало да буде већи него што

то захтева сам предмет". Ако је у наведеном исказу концентрисана опрезност,
па и мудрост, неопходна да би се избегло прерастање научника у сужња куле
од слоноваче, незаинтересованоr за буку и бес света око њега, у тим речи~а
се може наслутити и Кокина неспремност, или_ неспособност, да се д.о краја
определи у дилеми O историји као хуманистичкој или друштвенонаучноЈ дисц~

плини. Тај хамлетовски мотив носи у себи клицу кризе идентитета. Јер ако Је

историја (друштвена) наука, а (друппвена) наука нешто више од реторике, онда

је и теорија нешто више од стилистике. Уосталом, где му снага, ту и сла~ост.

Провокативан је и значајан и Кокин допринос размишљању о сазнајним

тачкама гледишта. Сучељавајући Марксова и Веберова разм~шљања о односу
стварности и сазнања, Кока је покушао да избегне оно што Је наз~.ао "гносео
лошким догматизмом" код првог, и ,,методолошким децизионизмом код другог
мислиоца. Суштина решења које Кока нуди, нажалост у виду "ко~туре научно
теоријске позиције којој ваља тежити", своди се на став ~а сазнаЈне тачке гле
дишта, постављање питања, моделе објаш~авања и теорије истр~живачу не мо;
гу прописивати једнозначно ни ствари коЈе он треба да испитује, ни ко~теI<С

праксе која га окружује. На основу такве позициЈе, сматра Кок~, могућ~ Је пре
вазићи дихотомно разврставање историјсконаучне арrументациЈе на об3ективну
насупрот пристрасној. Померање расправе са е~енциЈалистичког на градуали
стички ниво отвара "маневарски простор" за дијалог мање или више приклад

них али легитимних научних аргументација. Не улазећи у детаље Кокиних раз
миd~љања O одредљивости граница маневарског простора ~ могућностима про
цењивања и одмеравања аргументационих могућности, коЈе он по тачкама пе

дантно наводи, можемо њему самом препустити за~ршн~ оцену. Кока сматра
да се, нама чини с правом, замењивањем дихотомиЈе обЈекти~ност

- пристра
сност са моделом заснованим на маневарском простору присва3а могућност бо

ље утемељеног размишљања о проблемима самотумачења и проверавања исто
ријских сазнања. Уосталом, не мора слабост увек бити где и снага.
Ипак, чини нам се да најбољи доказ за тезу да Кокина мисао заиста за
служује народну мудрост којом започињу ови редови, пружа његово поисто
већивање "научног опхођења са историјом" са "опхођењем на просветитељски
начин". Дакле, прелазимо на мање сварљиви део Кокине интелектуалне кухиње.
Друштву за столом скрећемо пажњу на чињеницу да се етнолошки стомак ~р:и
на сам помен априорног рационалистичког антитрадици?нализма, на КОЈИ Је
иначе Кока поносан. Ипак се надамо да оно што следи нИЈе узроковано лошим
варењем.
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Ако се Кокин захтев за системским и структуралним приступом, инсисти

у страсну критику неоконзервативних и националних идеја, праћену утопијско

рање на значају теоријског костура и тежња за што рефлексивнијим проседеом

идеализаторским односом према тадашњој СРН. Такав приступ му омогућава

могу сматрати несумњивим квалитативним помацима у историјском мишљењу,

да види претњу Савезној Републици у "сувише наглашеном национално-исто•

везивање тог помака за све аспекте, па и идеолошке и политичке импликације
просветитељског пројекта може се сматрати његовим методолошким кораком

ријеком осећању" Немаца, као и да закључи да пројекат ,,националне државе"

уназад.

Ми немамо намеру да критикујемо просветитељску идеју као такву, нити

није међу великим успесима немачке историје!
Да је просветитељска историја у визури Јиргена Коке једина научна исто
рија, ми вероватно још не бисмо били сведоци тријумфалног немачког уједи

њен несумњиви историјски значај, већ да укажемо на одређене противречнсоти

њења. Када се утопија укључује у научни идеал, научни резултати почињу да

у Кокиним ставовима. Чини нам се да је Кокин, немачким искуствима посре

личе на идеологију. Уосталом, где му снага, ту и слабост.

дован, страх од "вакуума у којем би се раширили легенде и митови, предрасуде

Са преводом Кокине књиге наша етнологија (у периоду транзиције) са

и манипулације" онај емотивни набој који га гони да затворених очију пређе
границу између рационалног трагања за проверљивим сазнањима и вербалног

свим сигурно добија далеко више од вишеструке потврде једне народне мудро

критчко-утопијског друтшвеног ангажмана.
Кока нам аргументовано доказује да модерна историјска наука може зах

валити духу просветитељства на најмање четири значајне научне иновације.
Међутим, ако се чак и прихвати Кокин став да модерно бављење историјом и,
пре свега, историјск<1-. наука, јесу плодови позног просветитељства друге поло

вине XVIII века (при чему се умањује удео историзма XIX века), из тога не
следи да бављење историјом има научни карактер искључиво када се остварује
,,на просветитељски начин". Другим речима, чак иако свако "просветитељско"
бављење историјом није увек било искључиво научно. То посредно признаје и
сам Кока, истичући да критички и утопијски моменти имају средишње место
у просветитељској мисли. Јер ако се од критичке мисли може очекивати да ће
поштовати рационалне стандарде због њихове ефикасности, очекивати исто од
утопијске мисли граничи се са наивношћу. Даље, иза просветитељског култа
ума пре стоје етички, односно идеолошки, и инструментални мотиви, него див
љење незаинтересованој моћи контемплације. Унутар просветитељског мисао
ног хоризонта ум је пре оруђе слободе него оруђе истине. Унутар њега чак и

сама истина посгаје оруђе "могућег", које се исувише често поистовећује са
,,пожељним". Наука може, мада то не мора, да се бави "непожељним", ,,мо
гућим" и "пожељним", али мора да се бави истинитим и мање или више веро
ватним. Ако зарад интереса критике и, посебно, утопије занемаре потребу за
непосредованом, ,,фундаменталном" друштвеном науком, онда посленици из те
струке могу неометано да бирају између уметности чији је таленат на службе
ном путу, рационализованог политичког реторства без власти, или кабинетског
социјалног рада. Јер то су најчешћи домети науке која се спрема за више и
боље од трагања за проверљивим чињеницама, а не декларише се отворено
као примењена наука.

Нажалост, за наведене ставове се у Кокиним текстовима могу наћи илу
страције које ће нас поштедети deja vu примера из недавно прохујале ере која
још траје. Поменути страх од "ширења легенди и митова", као и самопреписани

лек у виду појединих аспеката "просветитељског приступа историји", одвешће

Коку ка ставовима (објављеним

1988!)

да се у тадашњој СР Немачкој "већина

чини имуна од наивног или подстицаног национализма", да их "политика велике
силе не оптерећује више", или да је у опхоl_)ењу са другим државама СРН по

казала "извесну обазривост" коју треба ценити као "преимућство". Просвети
тељски дух у Кокином стручном размишљању о сопственој средини прераста

сти. Дакле, здравим желуцима: пријатно!

Мирослав Јовановиh, Теорија изнад iиеорије ...

Мирослав Јовановиh

ци. Данас, на крају

20.

21П

века, као да се поставља проблем шта је старије теорија

или реконструкција прошлости. Да ли ћемо на теоријски постављеним основама
реконструисати прошлост или ћемо преко реконструкције прошлости доспевати
до теорије историје? (Извесно је да је у Кокином случају реч о другом приступу,

Теорија изнад теорије

-

који је

понуђени пут?
-

Четири тезе за једно

необавезно размишљање

преко реконструкције до теорије, али његова теоријска полазишта допуштају
и сугеришу други пут - преко теорије до реконструкције.) Шта је у датој двој

ности услов без кога се не може? Теорија или реконструкција (историјски из
вори)? Може ли се просветитељство разумевати и као наметнуrо "идеолошко
просвећивање''? Односно, да ли је теорија о "крају историје" просветитељска
или је можда ипак реч о "идеолошко-просветитељским" ставовима? Када, тео

ријски, говоримо о повреди научне објективности

-

-

како се морамо поставити

према теоријама о "освајању", ,,откривању"(!?), односно о "окупацији" или "хри
стијанизацији" Америке. Која је од тих шеорија применљива на конкрешна
исшоријска збивања? И да ли је и једна од тих теорија научно применљива,
односно да ли су све те теорије применљиве исшовре.мено? То је важно питање!
Исти проблем се отвара готово у свим колонизационим и деколонизационим
процесима. Постављање теорије историје у први план сличи математичком или

Садржај Кокине књиге представља изазов за историчара ш:траживача.
Сјајни, инвентивни Кокини ставови о друштвеној улози историјске науке, о самој
историјској науци и њеним основним циљевима, несумњиво изграђени на бога
том и свеобухватном истраживачком искуству, обогаћују како сазнање тако и

физичком принципу формирања теорија које се тек накнадно експериментално

вова; 2) традиционални приступ историји Коки је подједнако стран, колико и
уобличавање теоријских погледа у затворен систем филозофије историје, тако

доказују. Због тога, намеће се као мотив за размишљање - да ли то (историјско)
време садашње представља прелазно раздобље мутирања теорије историје у
историју теорија. Ка времену доминације историјских формула и једначина.
2) ДА ЛИ СЕЛЕКТИВНОСТ ЧИЊЕНИЧНОГ МАТЕРИЈАЛА И ЈЕД
НОСТРАНОСГ ПОТИЧУ ИЗ ИСТЕ МИСАОНЕ МАТРИЦЕ? Питање од спо
редне важности, наизглед, када се разматра целовитост теоријског дискурса, али
од кључне важности када је у центру посматрања научност, односно "партиј
ност" историографије. (О разматраном детаљу уп. стр. 257-258.). Начелно, се
лективност (селекционисање чињеничног материјала у поступку сазнавања
прошлости), укалкулисана је у истраживање. Њен интензитет се смањује, и го
тово замире, када се истраживање врши у старијим периодима прошлости (нпр.
проучавалац античке историје је у позицији да истражи целокупан корпус до
ступних историјских извора - насупрот истраживачима савремене историје, пред
којима је кључни проблем квантитета историјских извора), а постаје актуелно
(и кризно) када се на скали времена приближимо савременом добу. Насуйрош

да се , приликом размишљања о његовим полазним теоретским одредиштима,

томе, једностраност (,,партијност", пристрасност), којом резултира истраживање

размишљање сваког мислећег историчара. Упркос доста крутом шематизму у

уобличавању теоријских ставова, Кока оставља довољно простора, а тиме и
слободе, за домишљања, критичке опсервације и практичну применљивост сво
јих идеја.

Три чињенице, чини се, одређују Кокину "стајну тачку" у односу на
истраживаче спремне да надограђују његове идеје и примењују (критички ре

валоризоване) теоријске постулате у практичним истраживањима: 1) Кока не
гради уобличен систем "теорије историје", чиме је избегнута опасност апсолут
ног прихватања или апсолутног одбацивања његових почетних и закључних ста

морају консултовати готово сви сазнајни продори које су у теорији историје
досег.пи модерни правци у развоју историјске науке током

20.

века;

3)

Кока пре

вреднује важност теорије за историчарев рад, тако што је уздиже на ниво по
значају приближно једнак историјским изворима.
Уважавајући ову стајну тачку, покушаћемо да уобличимо у тезе неколике
критичке опсервације које су нам се наметнуле приликом читања Кокиних огле
да. Те опсервације не представљају критику Кокиних ставова већ пре личну
запитаност над отвореним проблемима.

1) НАЛАЗИМО ЛИ СЕ ПРЕД ИЗАЗОВИМА ИСТОРИЈЕ ТЕОРИЈА?
Давање великог значаја теоријским промишљањима самих основа историјске
науке битно је унапредило развој савремене историографије у 20. веку. Ипак,
теорија историје као да је постала посебан правац у савременој историјској нау-

нужно се намеће као свесно йосiиављен цшь йре исшраживања. Дакле, у кон
кретном случају, није реч о јединственом процесу који је двостран и унутар
кога се граница раздвајања ,,може лако прекорачити", већ о два различита про

цеса чија су полазишта готово супротстављена. Њих раздваја (и по томе им
разликујемо полазишта), бар у 20. веку, НАУКА/НАУЧНОСТ. Дилема о томе,
на који начин селективност прераста у једностраност, заправо прераста у пи
тање: да ли су научност и научна објективност могући? Због тога такву дилему
треба (и хеуристички и теоријски) одбацити. Научност/научна објективност су
могући. Битно је питање полазишта.

3) ДА ЛИ ЈЕ УПОТРЕБНОСТ СТАТИСТИЧКИХ НИЗОВА АПСОЛУТ
НА? Односно, ДА ЛИ ЈЕ УПОРЕДИВОСТ СТАТИСТИЧКИХ НИЗОВА
ОСТВАРИВА? Квантитативна историја начинила је несумњиве сазнајне помаке

у

20.

веку. Ипак, можемо ли таква достигнућа апсолутизовати? Кокин пример
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чини се да прераста у своју супротност. Могуће га је применити

само у оквирима традиционалних образаца поимања прошлости, спутаних
државним границама и одређених радом државних бирократија. Такав· приступ

(несвесно израстао из властитог истраживачког искуства) намеће неколико пи
тања:

а) Како се може, статистичким низовима, изучавати једна структура ако је еви
дентно да целом структуром недвосмислено управља, организује је и усмерава

политички (тоталитарни) центар моћи? (Нпр. како, којим методама и према
ком моделу се може истраживати село и привредни токови на селу у Совјетском

Савезу двадесетих и тридесетих година

20.

века ако се има у виду јасна поли

тичка и идеолошка одлука о колективизацији. Исти проблеми се поново јављају
приликом изучавања успоставе режима "Народне демократије" у Источној

Европи након

1945.

године.)

низовима? Појава "политичке статистике", односно статистике коју је идео
лошким и политичким (тоталитарним) центрима моћи nрилагоlјавао нижи би
рократски апарат, суштински заоштрава проблем употребности статистичких
низова у научној реконструкцији прошлости и то због два разлога. Прво, како,

којим методама и да ли уопште приступати изучавању "фризираних" стати

стичких низова? (Чиме је оптерећена историја целе Источне Европе у 20. веку).
Друго, да ли се такви статистички низови могу и смеју користити ради упоред
них анализа? (Нпр. индустријализације и модернизације једне од земаља источне
и једне од земаља западне Европе, током друге половине 20. века примера
ради, Албаније и Финске.) Какви ће се резултати добити и да ли ће ти резултати
бити научно провериви и научно објекшивни? Што усмерава наша шеоријск.а
разматрања на ново питање: није ли Кокина теорија (заnадно)европоцентрична,
примењива само на један простор и један сисшем чији је развој к.оншllнуиран?
Да ли се може (подједнако) примењивати на велике дисконтинуитетне развојне
токове?

в) Када размишљамо о упоредивости различитих статистичких низова (ин
дустријализација, модернизација) како nревладавати неоспорне историјске
чињенице, какве представљају: однос, рационална-ирационална друштва, разли
ке у културама и традицијама, психолошка ограничења, различита поимања

простора, схватања важности и значаја појединих догађаја, чињеница и целих
процеса, чак и различита важност и вредност појединих језичких термина у про
стору, али и у времену?

Те три дилеме представљају логичан увод у четврту тезу:
ДА ЛИ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА ПАРАДИГМА НАУКЕ КОЈОМ СЕ БА

4)

ВИМО? Јесте. Али то није ,,историјска социјална наука". Парадигма је изме
њена у дугом, тровековном процесу који су коначно, почетком

20.

века уо

бличили француски аналисти. Тежња ка промени парадигме и оригиналност

- простор,

време, човек; коме је у центру

структура; не представља промену парадигме сам по себи, нити је парадигма

измењена преношењем тежишта на структуру (у неким случајевима институ

цију); већ преношењем моћи сазнајног са делатне структуре (институције) која
се изучава на делатног човека, који посматра, и разумева, кроз структуру и

човека и време и простор. Први импулси те промене уочљиви су у просвети-
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тељству (и ту их Кока тачно тражи и проналази), али као прапочетак а не као
прави почетак, јер вишезначно и вишеслојно просветитељство у највећем обиму
и својим главним током еволуира у (Коки несимпатичан и одбојан) историцизам.
Услед тога се и промена парадигме не може смештати у 18. век, већ на прелаз
из 19. у 20. век. ,,Историјска социјална наука" - промена парадигме? Не. Није
најјасније у чему се огледа супротстављање "историје свакодневице" и "исто
ријске социјалне науке" - обе представљају, заправо, структуре историјског вре
мена, с тим што "историја свакодневице" представља хоризонталну, а ,,историј
ска социјална наука" вертикалну структуру. На тај начин схваћене, и једна и
друга структура времена представљају тек пука средства (исто као и ,,историја
менталитета"), за досезање коначног циља: СВЕОБУХВАТНОГ/ЦЕЛОВИТОГ
РАЗУМЕВАЊА И РЕКОНСТРУИСАЊА ПРОШЛОСТИ, у складу са принци
пима НАУЧНЕ ОБЈЕКТИВНОСТИ.

б) Како се може научно оперисати јасно фалсификованим статистичким

саме промене њихово су дело. Троугао

Мирослав Ј овановиh, Теорија изнад теорије ...

