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Мирослав .Товановиh

UDK 314.9( ~82)( 497.1 )"1917/1924

ПРОГНАНА ЕЛИТА
СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА РУСКЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ

КОЛОНИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СХС
AйciTtpaкlll. Руска емиграција (1917-1924) представља сложен историјски
феноi\Iен. Из многих питања везаних за политичко и социјашю обележје тс појаве
специфичношћу се и:щваја деr,.,югрс1фска димензија. На примеру руске избегличке
колоније у Краљевини СХС ;-.шгуhе је уочити сшщнфичности социјалне структуре
руског избеглиштва- старосну структуру, структуру према полу, а и образовни и
професионални састав, затш,,r појаву социјалне декласаrџrјс појединаца и целе
групе у новш,•r друштвеном окружењу- које, детаљно анализиране, показују да је
случај еЈ\-шграцијс пз Русије r-.,шсован егзодус образошших слојева становништва,
ТЈ. специфичан прогон друштвене елите.

Трећег (16.) новембра 1920. године из руских лука на Криму у избеглиштво
јс кренуло 150.000 људи предвођених генералом Петром Николајевичем Вран
гелом. Био је то епилог последњег у низу пораза антибољшевичких армија (након
Јуденичевог и Колчаковог у зиму 1919-1920. и Депикиновог у пролеће 1920) у
двоипогодишњем грађанском рату у Русији.

Време од избијш-ьа Првог светског рата, у лето 1914, до окончања грађанског
рата, у позну _јесен 1920, било је одсудно и превратио за Русију у готово свим
сегментима живота земље, али се нарочито дра1штично одразило на промену

положаја човека, појединца у друштву, а и на статус целих друштвених група. Готово
четвртина становmiка царске Русије, прибШIЖНо 40,000.000 људи, није доживела или
због различитих разлога није имала прилику да живи у првој земљи социјализма.

Елементе преокрета и лра:матичних промена у животе тих људи унео је
колоплет различитих процеса, превратних погађај а и радикалних чинилаца, који
су се, међусобно прожети и условљени, стекли и сукобили на друштвеној и
политичкој сцени Русије у сложеним околностима окончања Првог светског рата.
Збивања у Русији након абдикације цара Николаја II почетком марта и велике
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ушла су у ра,~;икалну фазу у позну јесен те године.

IIajпpe су бољшевици, у ноliи :и:н.,rеђу 25. и 26. октобра 1917. извршили државни
удар у Петрограду и ОД!\ШХ потом спровели далекосежне револуционарне
политичке и друштвене промене. Потш,,1 су, у логичнш,,~ слсл;у револуционарних

(радикалних) захвата,

3. 1,rарта 1918. потписали сепаратни 1,шр са Не!\-rачкш,,1 у

Мирослап Јовановиf1. Проl11ана елшТiа
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свакако је њена специфична шпелектуална и социјална сгруктура. Детаљна анализа
социјалног сасгава руског избеглиштва данашњем исrраживачу отвара могуlшосг да
размишља о (масовном) егзодусу образованог света, тј. о прогону значајног дела
друштвене елите из Русије у годинама револуције и граl;анског рата.

растакање и осипање империје Романоnа. Потом јс побуна (бивших) царских
генерала, у пролеће 1918, прерасла у грађански рат, на који се надовезала и
оружана интервенција трупа Антанте на руском тлу. Најзад су бољшевитџ1 повели

Покушаћемо да на основу доступних података, користећи ес примером
руских избеглица које су ес од 1919. до 1921. доселиле у Југославију, прикажемо
обрисе тог својеврсног "прогона елите". Истовремено, указаћемо на ЈОШ два
важна питања: на проблем социјалне дскласације, односно пада појединаца и
групе на друштвеној лествици у новом социјалном окружењу (који је уопштен

и рат са Пољском. Русији је из тог запетљаног низа догађаја почеткш,,r двадесетих

феномен масовних емиграција), као и на елементе друштвеног и културног

година изашла потпуно политички, географски, економски, социјално,
идеолошки и духовно :измењена. Промене су биле толико рщщкалне да је са :мапе
света настало Русије, да би се на њој, 1922. године, појавио СССР.

доприноса руских избеглица у средини у коју су имигрирали.

Брест-Литовску, чиме је Русија иступила из рата. У следило јс територијално

Нагли и радикални политички, сконо,,..~ски п сnцијалн:и преокрети и

преображаји су у себи једновреl\Н:Ћо носили елементе деi\шграфске катастрофе.
Према најнижим статистичким показатељима, Првп светски рат, свеколике
револуционарне промене и грађански рат (који јс до крајњих граница заоштрио
идеолошке и политичке искључипости сукобљених страна). на нивоу
демографских прш,-1ена ИЈ\ЈаЛИ су следеhе разорне послt:дице: око 10,000.000 људ11
је страЈ.(ало, погинуло или )'i\Ipлo у раздобљу од 1914. до 1920; ш1111е од 27,000.000
бивших становнию~ царске Русије, услен геополитичких промена изазваних
збивањима од 1917. до 1920. fЏ.Ј'Јеюшо је крај грађанског рата ван земље спога
рођења у ноnим државама (чак 7.000.000 тих људн сматрало ес Русима и ш1
пописима станош-шштва изјашњавала за Русе); најзад. пише од

2,000.000

ст,шоп

пию:1 Русије је емигrирало нз земље, уп~авном у р<пдобљу он 1917. ло 1920/1921.
мада супоједпначни одласци и смигрирс1ња ыаљпх група уочљиви до 1924. rод~шс.
Свет ес у времену од 1tJl 7. до 1921/1924. суочио са феноменоы гуског 1л
беглиштпа. Иi\шозантан број емиграната. више од 2,000.000. суочио јс i\Н-югс
државе, а п новоформиршю Друнппо народа, са спе1\ифнчш1,\1 пзазовиi\ш н про
блемима. Све то јс створило простор потоњим истрююшачнл..1а да размишљају и

гов, >ре о имагинарној нржави - .. Заграничној Русији". 1
Значајно место у свету руског расејања, у тој имагинарној ,.Заграннчној
Русији". имала јс и тек формирана Краљевина СХС (Југославијн), у коју ес он 1919.
до 1921, у пст великих Иi\шграционих таласа, доселило око 42.500 русклх избеглица.~
Емиграција из Русије јс имала више обележја: по масовности (прва масовна
политичка емиграција савременог доба), по географском простирању, као и по
покретању решавања важног проблема из домена међународног права

-

регулисања мсђуннроднопранног статуса (масовних) политичю1х смигратџф1. Ипак,
оно по чему је била препознатљивс1 у свом прсмсну и по чему је остала упамl1сна,

А) ОКВИРИ ФЕНОМЕНА (УЗРОЦИ)
СОI\ијалиа слика руског зарубежја, а самим тим и социјална слика руске и
избегличке колоније у Краљевини СХС, није одсликавала социјални пресек
Ј.( □рснолуцпопарнс а поготово не прсЈ.(ратне Русије. Узроци тс појаве су тројаки.

1) Главни покретач масовног и организованог исељавања Руса из своје
земље био је грађански рат, до кога јс дошло након државног удара који су
бољшепи1\и извели_ у Петрограду у поћи измсlЈу 25. и 26. октобра 1917. године по
старом каленпару и након више муњевитих, раникалн:их и nалекосежних промена

које су спровели, а које су имале револуционарни карактер. Борба коју су повели
генерали руске армије у пролсl1е 1918. године заоштрила је ситуацију на
политичкој и друштвеној сцени Русије по потпуног искључења једне од две
супротстављене стране, .,узурпатора власти'' илп ,,контрареволуц:ионара". Та
борба је према замислиl\ш појединих актера требало да ес оконча потпуном

елиминацијом са друштвене и политичке сцене противника који ће бити поражен.

Било је спејсдно хоће ли непријатељ бити прогнан или физички уништен (какап
јс био случај са царем и 11,арском породицом). То јс целој борби са становишта
бољшевика давало "класни карактер'', на чему су посебно инсистирали њихови
теоретичари. Управо је "класни карактер" грађанског рата утицао на то да ес
након потпуног тријумфа бољшевика, у Заграничној Русији створи социјална
слика коју су већ први истраживачи и посматрачи у пролеће 1921. године оценили
као егзодус ннтелигеюџrјс. Био је то први узрок.

2) Грађански рат, као главни покретач избегличких таласа из Русије, осим
што јс у потпуности одредио типологију тих м:игрсщија дајуhи им политички,
спољашњи, континентални и присилни карактер, на још два нивоа јс утицао на
формирање социјалног састава. Сукобљене армије, због јасно израженог
:идеолошког обележја борбе коју су водиле, и саме су се битно разликовале по
социјаш-шм саставима. С друге стране, најмобилнији слој становништва у рату
била је војска, па нс чуди да су након потпуног пораза и повлачења ан

Детаљније: Миросшш Јованопнli ... Русија у егзи.1у. Окв11ри. до.чети 11 ш1чел11и проблсшr
истраживања", у: РуС1,·а е. 11112рац11ја у срйп:ој "yлillypu ХХ веr-:а. Зборник радова, то~1

I,

Београд

1994. 22-37.
Потпуна реконструкциј,~ досељаRпња и детаљна ана.1111за броја досељених избеглиц,~ п:тршсна јс
у студији; Мирослав Јовановнh. Досељавање руских 11.збсl..111ца у Краљсв1111у СХС 1919-1924,
Београд

1997.

тибољшевичких армија, у саставу избегличких група доминирали војници. Тако
је грађански рат сам по себи био ЈЈ:руги узрок стварања специфичне социјалне
слике руских :избегличких група.

Трећи узрок јс био специфичнији и јавио се као последица друштвеног

развој а Русије током

19. века. Руско друштво 19. века, када су у питању миграције,

Годишњак за дµуштrзену историју

300

II/3 1995.

М11рослан Још1ноннh, Проlш11-1а слшТiа

301

одликују велика миграторна покретљивост виших друштnених слојева и слаба
миграторна кретања нижих слојева. Та појава је била последица дугог одржавања
позно феудалних односа који су сељаке везивали за земљу и које је с{с iшс уюшуо цар
Александар П тек 3. марта 1861. године, озакоњењем "статуга сељака ослобођеЮiх
ропства". Тај закон је споро улазио у фазу фактичког остваривања, тако да се још у

Приликом реконструкције социјалне слике, велике дилеме изазивају нека
начелна питања, пре свега о критеријумима који ес могу и морају примењивати
приликом одређивања со циј алног статуса припадника избегличке групе: њихов
социјални статус у Русији или у земљама избеглиштва, њихов друштвени положај
у о,-~;носу на послове које су обављали у егзилу или у односу на образовање стечено

време револуције

у Русији, затим формални проблем разврставања и ситуирања припадника друге

1905-1907.

године 1югла уочити слаба покретљивост нижих

друштвених слојева. Истоrзре.мено, током

19. века у Русији су сва изражена мигратор~

на кретања, везана за економске чиниоце и узроке, (који по правилу r-.юбилишу ниже
друштвене слојеве), била усмерена од европског ка азијском делу земље, тј. и1vшла су
унутрашње обележје. Политичке миграције, које су имале међународне димензије и
кuје су биле усмерене ка Европи, биле су знатно ређе и у основи су обухватале

представнике виших друштвених слојева. 'rviигpaIЏije ка Европи, чији је циљ било
образовање или уметничко госговање, такође су биле ретке, али и везане за више

r~:руштвене слојеве. Све то је оставило трага на разној, раз1'llШЈљање и психологију

друштвених слојева у царској Русији и, додуше посредно, онразило ес на социјални
састав руске избегличке екумене након окончања грађанског рата. Јер колико год
да је страх од политичке искључивосги и бољшевичке одмазде ћшrао бити пресупан

као покретач који је гонио на одступање ка границама земље. толико је и ш-1
донumсњс одлуке о коначном одласку у егзил ыогао бити прссулан страх од непоз
натог и неизвесног живота ван домовине. А тај страх је свакако био нзражснијн код
припадника ШDIOIX друштвених слојева, него KOJl. припадника впших слојева који су
са животом ван гранш~а земље имали прилике да се упознају било нз личног искуства,
било из искуства ,п.руштвснс групе којој су припадали.

Б) ИЗВОРИ И МЕТОДОЛОГИЈА (РАЗМАТРАЈЬА О

ОГРАНИЧЕЊИМА ИСТРАЖИВАЊА)
Неколики фактори данас онсмогуhавајустпаршьс поузнанс чињснпчпе базе
на основу које би се ыогла изnр111ити апсолутно тачна и потпуна рскпнструкцпја
социјалне слике руске избегличке колоније у Краљевини СХС. Неки он тих
фю:тора имају историјску димензију, док су други посленица методолошюrх
ограничења.

Хаотична стварност грађанског рата, повлачења и евакуација отежавала је,
ометала, а понека!( о сшемогуhавала прибирање података и сачињавање тачних и

поузданих евиденција и статистика о људима који су полазили у изгнанство. Ратни
услови и панична узмицања пред бољшевицима су условили да многи остану без
личних докуЈ\,1ената, важних и незаменљивих за непогрешиву реконструкцију

социјалног статус.:~ (документи о: имопинском стању, запослењу, школској
спреми, приватној пракси; па чак и најосновнији лични ,-~;окументи са подацима о
идентитету, старости итд.). Дупликати најосновнијих личних докумената, која су
избегличке организације често издавале на основу исказа самих избеглица,
поткрепљених изјапама сведока (а које јс, нпр. статистичко одељење Државне
комисије користило за поједине своје статистчке анализе и социјалне студије), морају
ес опрезно и критички посматрати и користити с обзиром на могуlшост намерних
или ненамерних погрешака и пропуста. Посебну тешкоhу представља чињеница да
ни ти документи, ако су и сачувани, нису у потпуности доступни истраживачима.

генерације који су, за разлику од очева, образовање стекли у избеглиштву итд.
Та пигања и те дилеме могу изглсдаm минорни, аЈПI С'ј још код савременика
изазивали недо)'1'-шце, тако да је приметна појава анкета међу избсгmщама у то доба,):
којИЈ\Ш су исrштающи одговарали на rштање "за к~iа занимања ес сматрају способним",''
док нека савремена ИL'траживања указују на огроманиескладизмеђу стања и друштвеног
статуса избегшща у Русији и у егзилу, на основу кога се може закљу-.:ппи да су у

избеглипrгву велике групе прелаз1ше из вmш1х у нюке социјалне слојеве (нпр. у Чехос
ловачкој је почетком двадесс111х година од укупног броја избепшца чак 80% у Русији
припадало "и:муhнијим слојевима", док јс од исrог укушюг броја у избсг~:Ш.II'IЋУ у
Чехословачкој чак 607с- тих људи раюшо на земљи и у сеоским газДIПiствима).
Извори на основу којих смо покушали да реконструишемо основне

социјалне структуре руске избегличке колоније у Краљевини СХС, двојаки су.
Као базу за основ реконструкције користили смо изведене анализе, које су
сачуване у архивској грађи (нпр. ,,О положају руске деце у Краљевини СХС" или
,Потребе русюt..: избеглица у Краљевини СХС"), а и опе које су објављиване у
штампи и литератури. Тс анашгзс су се односиле на целину избегличке групе (што јс
веома условна ксшсгатацнја) и базирале су ес на мат.сријалима које јс прикупљало
статистичко онсљењс Државне комисије. Основне мањкавости изттепсних анализа

спеденс су на четири проблема: Прво, ланас IШСЈ"\Ю у могућности да проверимо

резултате и закључке који су у њима приказани.Друfо, укупан број избеглица на које
ес тс анализе онносе всо11-ш је неуједначен, тако па не знамо поуздано да ли су сви

припад1пщи посматране групе (русюrх избеглшщ у Краљевини) ушли у истраживања.
Затим, остаје нејасно јесу ли те анализе пршсне посматрањем (и анкетирањем) целе
групе или су израчунаване на основу статистичког узорка. Tpehe, велики проблем
представља чињеница ла те анализе нису, мстuдолошю1, уједначене, а често ни до
краја изнслсне. Тако нам неке од њих дају старосну структуру целе групе, али по полу
анализирају само део q1упе. Друге, пак, које се баве запослењем избеглица не износе
тачно да ли се истраживање односи на све запослене или не, колики јс проценат од
укупног броја избеглица у том тренутку запослен итд. ЧеПiврilш, проблем и недос
татак тих анализа се огледа и у чињеници да ретко која од њих даје упоређење са

стањем и со циј алпим статусом тих људи у Русији, и промену стања у самој избегличкој
колонији токо.Ј\·I времена.

..,

Све изречене дилеме и недостаци наводе на опрез приликом употребе тих
анализа, али не,-~;остатак довољно поуздане и свеобухватне изворне грађе која би
нам омuгуhила додатна или поновна истраживања и нове анализе, приморава нас

да их користимо такве какве јесу.
3

Русски/1 с1тнш111чесю11/ сбор1111к. Пшшя 11, Прага 1925, с. 205.

4

3. С.ладск, ,,Русская и украинская %1иrрация в Чсхословакии". у: Советское славтюведсние 6
(1991),

с.

26.
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Уз коришћење изведених анализа (које су рађене на веhем броју

Мирослан Јованов11h, Проiнана cл111lla
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прикрије или замутп је~нодушну оцену да су у егзил кренули махом припадници

испитаника), одлучили смо се и за употребу случајно?. crllmlluctlluчкo2 узорка,

виших друштвених слОЈСВа.

сачињеног на основу података добијених обрадом сачуrзане архивске грађе. Мањ

Оцена коју је l 922. године изнео професор А. Какљецов. у потоњим
nрсмсюњш 1шјчешl1.с је предузимана од других аутора:,, ... него се као особита црта
оне руске емигра1џ-1је јаnља чињеница да у њој- преовлађује uнllleлuleнmli, и то

кавост тих извора је такође вишеструка. Најпре, то пису методолошки рађене
статистичке анкете на карактеристичном узорку, већ јс реч о заиста случајном
узорку, који јс веома мали и чини свега 0,5 - 1,5% избегличке групе. Затиr-.,1, те
евиденције су рађене за посебне намене, тако да попаци које садрже нису довољно
поуздани за једну комплетну социјалну анализу.
Архивски извори које смо користили за извођење случајно узорка су:
"Списак руских избеглица у Босни и Херцеговини" из 1921. године,.:, на основу кога
јс уређено више прорачуна, али који је непоуздан због следећих разлога - односи
се искључиво на избеглице које су у Краљевину дошле у четвртом имиграционом
таласу са Крима, тако да нам пружа податке за анализу само тог имиграционог
таласа, али ту само дслшvшчно, пошто списак није потпун ни за саму Босну (што

.
,,7 и
.
1922. године писао:

елеменат радне интеш1гснциЈе...

Виктор Манакинје

други

аутори су ИЈ\1али сличне

процене.

,,До Кримске евакуације месну избегличку

масу чинила је скоро искључиво интелигенција у чијем састаnу су се налазили
водеhи представници науке и практичних знаља, државни и щ1уштнсни рал;ници,

официри, свештеници итд. Кримска евакуација доnела јс у Краљевство( ... ) 4.000
козака и војника ... ".:-; А начелник окружне болнице у Кавщ1,арцима др Душан
Колаковић јс, извештавајући у априлу 1920. године о организовању карантина у
Ђевђелији, приметио: ,,Може се реhи да скоро сиротиња и не полази из Русије".У

се види из упоре!Јс1-ьа са другиr,.,r достуш1ю"1 изворима), тако да у њега нису ушле
неке вешла занимљиве општине, нпр, Тузла у којој је преовлалавала интелиген

Панел Миљуков је, описујући избеглиштво уопште, закључио: ,,Сем козака, вој
ника, официра 'беле војске', претставници класа, којима је одузето грађанско
право и који су изложени прогону од стране Чеке, велики поседници. индустријал

ција. Други изпор је "Евиденција руских избеглица у Новом Саду" из

ци н банкари, научници и књижевници, политичари, новинари, адnокнти, лекари,

1939-1941.

године/' који јс сачинила повосалска полиција. И тај списак је !1"1ањюш због

у1,~стни1џ1, глу1\,щн, музичари

...

.

у масама папуштаЈу

р

. ,,ll)A

уси,1у.

негнс у исто време

различитих разлога. Прво, он не одражава потпуно верну слику пи новосадске

професор Теодор Тарановски забележио јс: ,,Од времена бољшеnичког преврата

избегличке колоније будуhи да у њега 1-шсу били укључени они Руси који су у
међувремену примили југословенско щ1жављанство ( а они су често били из пи ших
друштвених слојева. ангажовани на различитиr--..~ пословиr--,,,а у државној служби,

и 1-ып-лс изазш1не смиграци,1с знатног дела руске интелиrтнцще"

због чега су и били принуђt:ни да приr--.-rе држапљанство). Друго, врсi\к из кога
потиче та еющенција не омогуhава апсолутно поуздану реконструкцију социјал
ног пресека избегличких група које су дошле две пеценије раније.

,

,,11

Међу овим гласовима понекад су се издвајали и понеки који су ес теr,,,,сљилн
ю1 опрезу и критичком 11ромишљнњу, каква је била процена Николаја Федорова:
"Разнолика по спом социјалном саставу, културној разини, профссионалноt--1

заннм;-1њу. онhснитиы полити•1ким унсрсњиьш ... ", ~ или оцена коју је дао проф~_сор
1

Александар Погонин:

Због свих напедених i\Л:1њкавости смо и податке из тих извора користпли
веом,1 опрезно, rзишс юю материјал за илустрацију но као чиљепнчну б,ву за

·

., ... стотине

.

,, 1_,

хиљада људи из СВИЈУ друштвених класа ....

Аутори који су писали у каснијим вре1viенима прихватали су у оснопи прво

Ограничења која нам намећу сачувани подаци утичу на то да се приликоы
покушаја реконструкције социјалне структуре позабави-мо искључиво

станоnиштс или су га у својим рал;овима испщали чсшћ.е на друго, које је
задржавало опрез и критику. Владислав Албинович Мајевски је пис.:-ю: ,.Тада јс
лошло у Краљевство СХС ( ... ) руских избеглица разних професија и државних
положаја, стараца п деце, зправ:их, болесних и рањених, nојника и цивила ( ... )

истраживањем старосне структуре, образовног ниnоа и делимично професионал

Допутовали су истакнути руски писци, глумци светског гласа, сликари, новинари,

ног састава руске избегличке колоније у Краљевини СХС.

познати политички раднт--щи, држаnници. Дошли су митрополит и с њим
свештеници ( ... ) Основну масу Добровољачке армије чинили су официри, затим

доношење чврстих закључака.

В) СЛИКА ЕЛИТЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ

СТРУКТУРЕ РУСКЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ КОЛОНИЈЕ У
КРАЉЕВИНИ СХС)
Паушалне процене које су се односиле на руско :избеглиштво и које су га
пратиле још од првих месеци егзила, а које су л:авали сами избеглички аутори, али
и бољшевици, носиле су у себи визију социјалне структуре целе избегличке групе.
Потоњи аутори су преузимали те процене и додатно их парирали. Непоузл:аност,
својствена паушалним оценама, није могла да, без обзира на идеолошки набој,
Архив БиХ, Зеыаљска влада,

219,

Ј921,

20/14.

(даље: АБиХ. ЗВ ... ).

Архив Југославије. Мини сп~ рство унутрашњих послова Краљевш-1е Југославије
АЈ. МУП КЈ ... ).

јункери, једпогопишњи добровољци, кадети, студенти, ги.мназијалци - тј.
представници интслигеш~ијс. А то је прсл:одредило и састав наше емиграције која
јс дошла у Југославију 1920. године. Зато је само незнатан л:со те емиграције 'сео
А. Маклецов. ,.Руска е;1,1111·рацнја.- Факта и ;.шс.гш", у: Нова Евройп, књ.

У
ЈО

11
12

14, 225/804.

VI. бр. R. 11.11.1922, с. 239.
II Словтаца 1921-1922, Загреб с.а., с. 237.
Др Душан Колаковнh, ОЛ бр. 359. 8.4."1920, Министарству шро;џюг ::~дравља (А.1, Министарство
социјалне политике II народно!' здралља Краљевине Југославије 39, 3/5). (даље: А.Ј, МСП и НЗ КЈ).
П. Миљукuв, Ш. Ссљобоr.:, Л. Е::1ема11, Иcitiop11ja Русије, Београд 1939. с. 968.
Т. Тарановски. ,,Руска књижсnност и наука у емиграцији", у: Ле1Тiойис /vlmТiuцe срГiске, књ. 325, св.
1-3. (1 ~30), с. 217.
Н. Федоров. ,,Руска еш1грацпја. Хисторија, суштина, рад. значење". Загреб 1939. с. 1. (сепарат,
прештампан из Хрватске c. 1to1Тipc).
А. Погодин. ,,Руска ЈIЈКОЛа у схс·, у: /v!11спо, књ. 25, св. 1, 1. и 1().9,1927.
1\лшrнпх Краљевине Срба, Xpr,mТia

(даље:

13
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на земљу' (наиме козаци) и прихватио се сељ.:1чког пuсла".

14

11/3 t 995.

Пјотр Јевграфович

Коналевски, описујући "Заграничну Русиију", дао је још поЈ\шезнију слику: ,,У
светској историји не~ла појаве која би се по свом обиI-лу, бројности и културноЈ\,f
значају могла мерити са руским зарубежјем ( ... ) У односу на образонни ценз руско
расејање било је висококултурно. Значајан проценат био јс са виши.м
образовањем и скоро три четвртине са срс;џ-ьим. У односу на сталеж у љему су
биле заступљене све класе становништва, но већ.ина јс припадала средњој ин
телектуалној класи и слободним професијама иако је било и доста трговца,
занатлија и сељака. Најr,,ыњс је било радника и снсштсника. 15

Оцене и ставоnи совјетских аутора, упркос и идеолошком антагонизму, у
основи нуде исте процене. Л. К. Шкаренков јс писао: ,,У е.rvшгращ1ји су ес нашли

банкротирани политички делатници, велепоседници и капиталисти, велетрговци
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друштву Краљевини. Ипак, њихов значај није_ био једнак за друштво из кога су
избеглице отишле и за друштвену средину КОЈУ дошле. Изражене у апсолутним
величинама и примењене на целу избегличку популацију у свету, те дnе одлике су
означавале да је Русија доживела велики губитак радно способн?г и то претеж~о
_мушког становништва, што у даљи~ анализама, а~о се тим броЈевима придодаЈу
погинули и страдали у рату, даје ЈОШ изражею,ЈЈе однос~. Насупрот т~ме, за
Краљевину СХС такав несклад није био посебно оптерећујући будућ.и да Је мак

сималан број Руса који се у њој налазио поче1~ом двадесетих година, ТЈ. око 42.500
људи, чинио свега око О, 35% целокупног броЈа становника Краљевине.
Према подацима статистичког одељења Државне комисије, које је приредио
професор Иванцов, почетком 1921. год~нс стар~сна структура руске избегличке
колоније у Краљевини СХС изгледала ЈС овако:

и чиновници разпих рангова, генерали, официри, војници разбијених белих ар

миј а, део буржоаске интелигенције, чланови њихових породица, просто

до

18 г.
10 20 r.
21 45 r.
46 60 г.
више од 60

јс октобарска револуција изрекла своју пресуду или људи који су везали своју
судбину с тим класаi\•Iа и слојевиЈ1.,rа". 16 Сличан опис нао је п ВлаЈ.(имир Тесемников:
.. А r-.,1еђутима, :међу најбучнијим, међу активистима и' идеолозима· белог покрета,
i\,rel)y официрима и војницима беле армије, у еi\,1игршџ1ји су се нашли и руски писци.
лекари, глумци, сликари, учитељи и ученици.

'I~i- ти које нс можемо у пуноы смислу

%

3.386
648

2.272
414

5.658
1.062

18.86
3.54

12.619
3.144
521

5.653
l.OZ9
314

18.272
4.173

60.91
13.91

835

9.682

зо.ооо

2-78
100

20.318

_,._.)1 КУПНО

речи назвати политичким емигрантима. изразито антнсоттјетски р<1сположсним.

укvпно

жене

l'l-!YШKan.

VЗШ\СТ

преплашени малограђани- представници оних класа и социјалних слојева којима

Упоредо са отвореним непријатељтн.,ш Совјетске Русије у емпгращiји су се нашли
обманути људи у суштини идејно-политн'rкп неписмени, који нису у1\1ешr оr~;ыахла
схвате величну промена ... " 17

Анализа Државне комисије (професора Иванцnва) ую:~зу_јс на висок
проценат радно способног становништва (пр'сма ГО/(Инама), КОЈИ ЈС умањен У
апсолутним величинама, за одређен проценат_ инвалида и болесних. Податке

То је социјална слика коју нам оrшсно нуди литература. Достуш-Је аш1лнзс н

Држншrе комисиiс, мање или нише пuтнрђуЈу и израчунанања урађена на
.
19

сачувани из нори којн говоре језиКОl\'1 број кп пружају слслсhе пощ1ткс.

(1)

случаЈНОi\,r у'!>uрку:

узраст

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Старосна структура и структура по полу су тачка у којој су сви доступни
подаци cycpehy и у којој <;::у најуједначенији. Анализа тпх података показује две
О/~лике. Највеhи проценат избеглица које су се доселиле у Краљевини СХС
припадао јс, по гщџшама, групи "радно способног'' становништва између 20 и 25
година. Други моменат је да је однос мушкараца и жена у југословенској из
бегличкој колонији Руса (и не само у њој) био у великој несразмери. којаје била
последица емиграције војске из Русије. Те одлике нису биле одраз старосне и

о

19 г.
20 44 r.
45 59 г.
60 и више

о/с

25.22
65,95

8.20
0.60

Упоређења ради, проценат радно способног становништва старосне лоби
измсl5у 21 и 45 година, који јс међу руским избег~ицама био 60,91 %, међу станов
ништвом Краљевине, исте 1921. године, износио Је 33,75%.

полне структуре руског предратног друштва, а нису одговориле ни стању у

Ј--1-

В. А. Масвскнi"1. Руси-.:ие в Юlослав11111920-1945. Ne\v York ! 966. с. 11--12. 22.

15

П. Е. Ковалсвский,Зарубеж·1-юя Росс11я. Ис111ор11я 11 культурно-11росве11111111ельная работа pycc;.::o'io
аарубе.Ј1сьн за полвек:а (1920-1970), Парис 1971. с. 11. "13. (даље: П. Е. Коя<1лсвский, З,~рубсжная ... ).

1~

Сличну оцену изнели су и пеки нашн аутори: О. Ђурнh. Руска.:1111Тiерар11а Србија 1920-/941. Писци,

армије (У штграционн талас. приспео у :;еыљу у току 1921. t·од., у коме Је би~о 11.500 људи). 1а

кру.Ј1mц11 11 издања_. Горљи Мнлаповац 1990. с. 21: М. Мсдар11h-Ковач11h, .,Руска књижевност у
дијаспори (191Н-\940)", у: Књижевна с.11011/ра. 65-66 (19Ю), с. 19: И. Лукшнh. ,.Руски еш11·рант11 у

чиљеница донекле уыањујс апсолутну поущаност ове анализе, ал11 чак и да ЈС посматрамо као

случајни узорак. љена вреЦност била Gи изузетно висока.јер број од ЗО.ООО испитаника ч~ши преко
70% укупног броја избеглица које су живеле почетком 20-тих год~ша у Краљевини СХС ( 42.)(Ю).

Југославији изыеtју два рата", у: Књ11жетт c..1toiТipa 65-бfi (19Ю). с. 57.
16

17

Л. К. Шкарснков. ,,Белня эыиграция. Агош,я контррсволюцнн". у: Воl/росы 11спюр1111 5 (1976). с.
11111.
В. А. Тесемников, .,Из нсторни русской эмиграц~ш в Югославнн (1tJ19-1945)". (рукоп11с), с. 2.

Нужды русских беженцев в Королсnстве СХС {А САНУ. !43Нб. Несреlјепа грађа). Ова анализа
захтева известан 011реЈ. зато mто је рађена ::ia избсгт-ще из I. II. Ши делимично IV ~ш~грационог
таласа који су дошли у Краљевн11у до краја ·1920. ~-од1ше. Њоы нису били о~ухваhеш1 ВОЈНИЦИ рус~е

Сличне по11дтке доноси и литература (уп: В. Д. Ко:шигин. ,,Россииская эмиграция в Королевстве
СХС (1919-1923)"', у: Славшюведение 4 (1992). с. 12-13).
19
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Детаљна анализа старосне структуре руске избегличке колоније у
Краљевини, на петогодишта, и њено упоређење са старосним структурама

друштава Русије (из 1897) и Краљевине СХС (из
особен:ију слику уоченог несклада:

•

20
друштво р усиЈс
vзnаст

0-4
5-9
10-14
15 -19
20-24
25-29
30- 34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 -59
60-64
65-69
70- 74
75 - 79
80-84
85-89
90-94
95 -100
-----··-21

:

%

16,18
12,22
10.55
9,66
8,42
7,79
6,83
6,01
5,32
4,59
3,86
2,96

21

руске избеглице·

1921),

~аје још занимљивију и

Даља анализа указује на то да су се за одлазак ван земље веома ретко
одлучивали старији људи, седамдесетогодиш1ьаци, осамдесетогодишњаци и

старији, што је релативно лако разумљиво.

друштапа Русије и Краљевине, пре свега због ниског процента деце и омладине, а

упркос томе што је форма~но, међу избеглицама било мало. ст~раца. Просек
година руских избеглица КОЈИ су ~ошли у Краљевину СХС, био Је 39,2 године, док

vзnаст

%

1vзоаст

%

0-4
5-9
10-15
16-20
21-25
26-30
31 -35
36-40
41 -45
46 -50
51 - 60

3,54
3,55
9,60
13,67
22,00
22,19
15,25
11,65
9,99
8,20
7,90
2,79

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25 -29
30-34
35 -39
40-44
45 -49
50-54
55 -59
60-64
65 -69
70- 74
75-79
80-84
85 -89
90-94
95 - 100

10,23
11,76
12,78
10,70
8,90
6,63
6.55
6,05
5,59
4,29
4,34
3,44
3.29
7,00

јс просек година становништва Краљевине, исте 1921. године, износио 26,9 година,
·а просек година становништва у Русији 1897, још мање, 24,З године.

1.59

године, на укупном броју оп

изнад

?,28

60

--

1,48
0,91
0,45
0,24
ОЈО

0,03
0,01

(2)

Подаци којима располажемо показујемо да је руску изб_егличку колонију у

Анализе које је 1921. године обавило статистичко одељење Државне

коl\п1сије (на узоi,цима од 29.110 и ЗО.ООО и;!:!итанш<а) показују следеhи опнос
мушкараца и жена међу руских избеглица1vш:-·'
жена

111

5;Щ3

с,~к~с~н~а---,-"-:9сс,сс68::2~'-::з::2::,2::7::9,::,- "
111

-

ош

ч

обележје избеглиштва дошло до раздвајања породица, тако да су деца (са мајкама)

остала у Русији, док су очеви кренули у избеглиштво.

3.ЗН)

39.5

5.064

60.48

Као п испитивање случа.1ног узорка ноносадске колони.1е нз 1940-1941.
годипе:~ 5

22

доведу децу до земаља свог егзила, али и на то да јс с обзиром на претежно војно

67,72%

8.374 избеглице:-

0,54
0,16
Щ)9

20.318

шка вц~

Занимљипо је да сличне односе исказују и пстраживања заснована па

(),78

напора које је изискивало повлачење и путовање) да са собом воде децу, падајући
се да he у неким нормалнијим прилика.ма или да ес сами врате или да безбедно

12

ШК,\

31.55о/с.-

9.187
19.932

сл)п.1ајпом узорку (много мањег обш,..rа), нз каснијих година, нпр. у Београду 1929.

-

~~ УШКАРАЦА
ЕНА

(3)

самостално могла доносити одлуку о одласку ван земље) међу :избеглицю,-1а, :може
сугерисати две могућности: да су ес одрасли теже одлучивали (због великих

:ш

СТРУКТУРА ИЗБЕГЛИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕМА ПОЛУ

Краљевини чинило приближно 2/3 :мушкараца и 1/~ жена. ТаЈ изражени несклад
који не одгош1.ра полној структури друштва у Руси.1:и, ни пре, али ни после рата,
директна јс последица претежно војног обележја руског избеглиштва.

Анализа ових података показује пре свега то да су Русију у највеће~,~ броју
напуштали људи између 20 и 30 година, што се може објаснити претежно војним
обележјем и разлозима избеглиштва. Низак проценат деце (која свакако нису

21
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Руска избегличка група је у просеку била знатно старија од просека
22

лрупттво Краљевине :

:

Миµослан Јоrзановиh, Прогнана елш7iп

,,_зо,1, Ј
68.699r.

ДЕЦА И ОМЛАДИНА

Всоыа занимљини закључци памећу ес приликом анализе података везаних

за децу и о.младину. тј. за старосну групу од О до

'18 година, унутар руске избегличке

колоније у Краљевини СХС.
Аутори који су се бавили проблемом руског избеглиштва уопште уочили су

да јс највећи број руске деце ујс~ној земљи у егзилу био управо у Краљевини СХС

Россил. Э11ц11клопедическ11й словарь, Лешшград 19()1 2, с. 90-91.
Нужды русских беженцев в королевстnе СХС (АСАНУ, 1438fi, 11ереп1стровшш грађа).
Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. године, Сарајево 1932, стр. 379

~.,

Нужлт,1 русских бежснцев н Королевстве СХС (Л САНУ. '!43.:Sfi, Несређена грађа).

1-i

А. А. Солонсю-в"1 , ,,Деыографш1 русской эмнграцнн в Бел.гр,~л;е". у: Зай11сю1 русскаlо научнаlо

(Даље: Дефинитивни резултати).

25

инст11тута в Бслlрадс.

АЈ МУП КЈ 14, 225/ХО4.

10 (1935), 43-60.
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.

По тим запажањима су власти Краљевине, у поређењу са свим осталим земљама
.
.
.
.
.
.

.

Подела на уже старосне целине

руског расеЈања, водиле па1педантниЈу и на1значаЈI-IИЈУ статистику о руско1 деци.'·

1
1 2
3 5
6 10
11 18

елаборату "О положају руске деце у Краљевини СХС" из 1922. године, који се

и који пружа најзначајније податке, могуh.е је

УКУПНО:

реконструисати старосну и полну структуру и социјални положај групе.

УКУПНО ИЗБЕГ.'"
ДЕЦЕ 0-18 г.
ДЕВОЈЧИЦА

'"'"

ГТЕЧАКА,..,_

.. _

-- -

ДЕЦЕ 0-18 г. 2 ;

ПОРОДИЧНИ ПОЛОЖАЈ

18.869'с

40.15¼59 .84о/с

5.317

ДЕВОЈЧИЦА
ПРfАКА

4.965
2.062
7. 903

1,73
6.82
8,14
19,97
63,32

ПЕВОЈЧИТ!А

СИРОЧАЈ:(

СВЕГА

%

3.882
24
1.731

1.926
24
304

1.956
1.427

КОД РОДИТЕЉА

68,61
0,42
30.59

Породични положај руске деце, сирочади

-

11

СИРОЧА!l- ГДЕ ЖИВЕ

1

КОД РОЂАКА

11

УСВОЈЕНИЦИ

llЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИТIЕ

3

54
8

У ШКОЛИ/ИНТЕРНАТУ

1.UЗ9

197

ВАН ШКОЛЕ

320
1.427

68
304

69

· - -·-

УКУПНО:

ДЕЦЕ 0-1~ ,·. 311

%

98
386
461
1.130
3.583
5.658

49
198
225
538
1.262
2.272

ТТЕЧАКА

УДАТО

1

30.0110
5.658
2.?7)
3.386

СВЕГА

Породични положај руске деце у Краљевини СХС?

Подаци из овог елабората, упоређени са остали1,1 доступним подаци1,rа, дају

следеhу слику. Укупан број руске деце и омлаr1ине у Краљевини СХС (узраста до
18 година) био јс 5.658, што је чинило 18,86% од укшног броја од ЗО.ООО (којим
оперише аутор елабората). Оп тог броја лсчака јс било 3.386 или 59,84%, а
девојчица 2.272 или 40,15~. И сви остали доступни подаци (из литературе), инко
варирају пре свега укупан број деце. углавном потврђују тс односе:
- _,,,_,_.,,

ДЕВОЈЧИЦА

49
188
236
592
2.321
3.386

о

извора из кога потичу и у зависности од времена из кога су. Ипак, захнаљујуhи
27

ДЕЧАКА

УЗРАСТ

Податке о старосној групи од О до 18 година пружа нам литература, али и
архивска грађа. Но, оно што ол:ликује сва егзактна израчунавања везана за руске
избеглице уопште, почевши оп броја, па л:о социјалне структуре, својствено јс и
овој старосној групи. Подаци су ретко усаглашени и варирају у зависности од

данас чува у Архиву Југославије

309

СВЕГА

122
11
1.231
388
1.731

'7с

2.15
0.19
21.75
6.85
30.59

--

И ЈЈ,руга :истражиrшња показују слично учешће сирочади у укупном_ броју
руске деце. По једнима, на пан 1.1.1923. ме.ђу руско!\•Iшколскомдецом било ЈС 317с
41.539ё
1

58,56Ус

сирочиh.а.32 Према другима, тај број је износио 28?с.

33

Веома је занимљива и индикативна анализа која се бави руском децом у

школама, јер показује да скоро 50% дечака и девојчица од 6 до 18 година пије

,,

похађало школу упркос постојању великог броја руских основних и срсл:њих

Са потпуном поузданошћу се, дакле, 11юже констатовати даје укупно уче1лhе
деце у руској избегличкој колонији у Краљевини почетком дтщесетих година
било између 18 и 197r и дајс 1\,1еђу децом и омладином такође био изражен несклад
у полној структури, тј. да јс упадљиво веhн број дечака него девојчица. иако је
нешто мањи но код осталих старосних група.

Даља анализа тс старосне групе показује веома занимљиве резултате:

школа у Краљевини:'
УЗРАСТ

6 10
11 18
УКУПНО:

%

1r,

"
lX
29

:ю

П. Б. Коналевскнй, Зарубе:нтал Рпсс1111 ... с. 4fi-47.
АЈ.ДворКЈ74,276/410.
Исто, нпо такође noвpl)yje и: (А САНУ. 143~6. Несређена грађа).
П. Е. Ковалепскшl, Зарубелощл Росс11я .. , с. 4fi-47.
И:щештај Сједињеног коыитета Руског царства Црквеног крста. Сверуског :~смско1· савеза и
Сверуског савеза градова у Крnљевшш СХС. Београд 1lJ22. с. 37.

уче у школи

180
1.963
2.143
45-24%

!уче юч~ куhс

98
179
277
5,84%

не уче

875
1.441
2.316
48,90%

31

АЈ, Двор КЈ 74_, 276/410. исто: (А САНУ, 14386, Несређена грађа).

32

Руска е,~ш2рација у Ју2ослав11ј11, Билеhа

1953, с. 97-98. (елаборат, Библиотека Института за

савремену историју- Беоr·рад).
33

П. Е. Ковалсвский. Зарубежная Россил

34

А!, Двор КЈ

74, 2761410.

СВЕГА

1.153
3.583
4.736

... с. 46---47.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЛНЕ СТРУКТУРЕ:

***
се упореди како са друштвом Краљевине СХС тако и са друштвом предратне

Русије, показује изузетну специфичност.

1
Руско друштво

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТАРОСНИХ ГРУПА:
18,64% 64,48% 13,88% ,97%

35

ж:енско

мушко

Укупна анализа старосне и полне структуре руске избегличке колоније, ако

48,63% 34,39% 11,43% 5,53%

311

крај

19. века

49,31 %

-

45,49% 33,75% 12,09% 8,66%
Руске избеглице

У Кр. СХС 1921-22.
:u_руштво. Краљ.
схс

1921.

67 ,72 %

1

49,02%

(4) СТРУКТУРА ИЗБЕГЛИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕМА ОБРАЗОВАЊУ И
ПРОФЕСИОНАЛНОМ САСТАВУ
Поузпани подаци којима располажемо приликоr-.-1 реконструкције образовне и
професионалне структу~1с руских избсглrща у Краљевини СХС своде Le углавиш,' на
податке које је прикупљала и обрађивала Државна комисија. Они су обједињени у
анализи о потребш.ш руских избеглица. Та анализа, међутим. ИЈ<.•Ш неколико
ограничења. Најпре. није урађена за целокупну избегличку групу (око 42.400 људи).
већ само на узорку који обухвата избеглице из прва три иr-.шграциона таш1ен у
потпуности и известан број избеглица из четвртог имиграционог таласа, док

анализом уопште нису обухваћене једю1ице руске армије које су у Краљевину прис
тигле током 1921. године. Рад на таююм узорку је могао битно ТР ес одрази на коначне
резултате. Затим, према анализи Државне комисије, није обрађено стање запослења

0-19 20-44 45 -60

60+

0-18

РУСКО ДРУШТВО
КРАЈ

19.

ВЕКА

19· 5

46-б:Ј

избеглица у новој средини, него је само обрађена пројекција избегличкњх жеља (и
надања) у вези са запослењем. То донекле онеЈ>,югућава потпуно извођење социјалних
померања (од 1914. до [921). која су доживели ти људи. Потом, сам податак да је
вршена током 1921. године, у време када су досељавање и смештај избеглица још

б:Ј-1

били у току и када су се избегли људи тск прилагођавали новонасталим услошнла

РУСКА ИЗБЕГЛИЧКА

ДРУШТВО КРАЉЕВИНЕ

КОЛОНИЈА У КРАЉЕВИНИ

СХС1921.

С

С

l(nl-1922,

Велики несклад показује и упоредна анализа полне структуре и то у корист

жиrюта и новој средини, одликава стање повећане друштвене динамике целе групе
(за разлику од нпр. средине двадесетих година - капа је група, у смислу запослења.
била знатно статичнија} Најзад, и у овом случају нисмо били у могуhности да готове
резултате проверш"ю на материјалу на основу кога су извсr~.сни.
Општа оцена о образовно-професионалној структури руског избеглиштна

мушког становништва, што је такође уочљива специфичност руске избегличке

колоније у Краљевини СХС.

35

коју је

2

Подаци за Русију преузети нз: Россия. Энцикло11ед11ческ11й словарь. Ле1шш-рад 1991 , с. 90-91.
Подаци се односе 1-та саы крај
и

19. века (добн,јени су на основу rюrшса ста11овш1штва Русије из 1Х91.

IS97. године), и употребљени су због тога штu дају вернији одраз стаља у мирнодопској Русији.

обзиром дп је пећ почетКОЈ'\·1

20.

nека дошло до великих политичких потреса који су се мање или

више раднкалпо одразили щ1 демографску слику, најпре Руско-јапански рат, потом Револуција

1905-1907,

1922. године професор А. Макљсцов формулисао као велики егзодус радне

интелигенције, а која јс најчешће r~итирапа у литератури, умногоме је потврђена
подацима Државне комисије.
Анализа образовне структуре руске избегличке колоније у Краљевини
СХС, према подацима статистичког од_ељање Државне комисије (изведеииt.:;1 на
узорку

ori. 24.342 избеглице), изгледала ЈС почетком двадесетих година опако:·

а затим и Први светски рат. Подацп за Краљевину СХС преузети су и израчунати па

основу: Дефинитивни резултати попнса становништва ... , с.

379.

36

Нужды русских беженцев в Королевстве СХС. (А САНУ, 14.ЗRfi, Несређена грађа).

6
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степе1-1 обnазовања

МУШК.

високо образовање

жена

2.972
9.464
2.390
1.114
519
473
16.932

сnсдње обnазовање
ниже образовање

домаће образовање
без обnазовања
непознато

УКУПНО:

УКУПНО

265
5.736
402
634
174
199
7.410

3.237
15.200
2.792
1.748
639
672
24.342
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%

запослење у 1\ржавној служби морали и да прихвате држављанство) из 1940-1941.
године, не може се користити за доношење чврстих закључака и непобитних

13.29
62,44
l l.46
7.18
2.62
7,76
100

доказа. Ипак, она може послужити као илустрација културног миљеа руске из
бегличке средине.

i nvски, сnпски и rhnанцvски (не_r..шчки)

11..,.,ски, сnпски, r1-шанцvски и немачки (енглески)
lоvски, сопски . .+.nанцvски, немачки и енглески
нсписr,,1ени

А. МАКЉЕЦОВ:
више и сnсдље об.

ниже и домаће об.
без образон.

37

П. Е. КОВАЛЕВСКИ:"
75%
22%
3%

Пр1шиком анализе професионалне структуре избегличке групе статистичари

више обnазов.

]3%

сnедње обnа.

629'с

1 _основно

или без об. ..

Државне комисије су најпре раздвојили посматрану групу на две целине, издржавано

(неактивно) становништво и групу активних лица кад је реч о запослењу.

259с

"В. Д. КОЗЛИТИН:"
СА вишиrv: ОБРАЗОВАЊЕМ

13%

СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

62%

СА НИЖИМ ИЛИ ДОМА ЋИМ ОБРАЗ.

?29'с

БЕЗ ОБРАЗОВАЊА

Yk

Ј'

Време у коме јс истраживање Државне комисије обављено (1921. година) и
методологија на основу које је вршено, обавезују нас на опрез, јер тим
истраживањем нису биле обухваћене трупе руске армије. Ипак, будући да је т1-п,,1
истраживањем био обухваhсн веома висок проценат од максималног броја из
беглица које су ес почетком 1922. године налазиле у Краљевини (анализа је
обухватила ЗО.ООО људи, што у односу па укупно 42.500 колико је највише живело
у Краљевини, након доласка руских војника- чини више од 70% ), подаци добијени
из анализе коју је вршила Држ:шна комисија, 1шгу прилично верно одсликавати

обрисе професионалног састава руске избегличке колоније у Краљевини СХС.

Анашпс1 образовне структуре руске избегличке колоније показује нзузt;пю
висок про1~енат избеглица са високи1-1 и срсдњ:ю,,r образовањем

(75,737r ). а всо:r,,ш
низак проценат необразованих (неписмених), који је био свега 2,627, или највише
5,38% (ако групи необразованих прикључиl'lю и оне чије јс образопањс непоз~ато ).
Поређења ради, _према попису нз 1921. године. у Краљевини СХС јс мс:ђу
становништвоЈ\I старијим од .12 година бпо чак 50.УЈ- неписмених (40А¼.- 1\-IСђ\'
мушкарциЈ\-rа и 60,0% међу женш. .ы):.ш а про1~снат би свакако био и всhи да i~
израчунат за све старосне групе.
·
На основу једног од случајних узорака могуhе је извести и вео:r-.ы занимљивv

анализу о броју језика којима су руске избеглице досељене у Краљевину вланал~.
Због малог броја испитаника (нешто више од 300) и због изrн;сних дилема

(1\югуhих прет~ривања и Сfбјектинности, али и случајева када су факултетски
образовани поЈсдишщ приЈављивали да ес служе само српским и руским), та

Од ЗО.ООО испитаника неактивној (издржавапој) групи међу руских избегли
цама припадало је

54,71½.1 људи.
41
Категорије избеглица којима је била потребна помоh:

11еца и т,1ладина до
стапиiи од

60

одоасли

v vзnасту 51

lvчешщ1-1

јер су по правилу високообразонани појединци који су добили

(1992), с.12-13.
Јуlославија 1918-1988. CtТiailшcll/11чк11 2од11ш1ьаr-:. БеОI"рад 1989, с. 39.

година

болесни

УКУПНО:

40

година

жене коiе боннv о пооо,џщи

младе жене

А. Макљецоn. ,,Рускаеыиграција. Факта и ш1сЈ;и''. у: Нова Евройа,, юь. VI. св. К. l 1."l"!.1922. с. 23lJ.
П. Е. Ковалеnский, зарубсжнја.11 Россня .... с. 46-47
В. Д. Козлнтин, ,,Российская эыигра~\НЯ в Королевстnе СХС ( 191 t.J-1923)". у: Слаrт11оведен11с 4

18

инвалиди

само оном КОЈИ НИЈе прихватио југословенско држављанство, што такође налаже

-

БРОЈ

КАТЕГОРИЈА

анализа изве~епа ~а основу података о делу новосадске колоније избеглица (и то

ЗR
39

82,4
9,6
4,6
3,3
1,6

1n\lCKИ И СDПСКИ

литература:

37

%

·езици коiима избеглице владаiv

.1

Ове податке, релативно модификоване, углавном је варирала и досадашња

известан опрез

313

-

неудате

60

ГО/\.

5.685
835
2.966
1.500
853
1.684
2.000
902
16.398

\'с

18.9
2.7
9,9
5.0
2,8
5.6
6,7
3.1
54,7

Одмах је уочљиво неколико ЈЈ,илема око категоризације неактивног станов

ништва, нских од њих био је свестан и сам састављач. Прва је везана за категорију
ученика (2.000-6,7% ), DI\ којих би требало даје всhи део (ако не и сви) веh садржан
у категорији деце и омладине. Категорија младих жена, неудатих, није најјасније

41

Нужды русскнх бежснцев н Короленстве СХС. (А САНУ, 14386, Несређена грађа).
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формулисана, тако да и ту ( од 902 - 3, 1 %) вероватно постоји известан број особа
које припадају активном становништву. Такође је нејасно да ли јс свима који су

Уколико 6:и ес две категорије, ученика и неудатих, младих жена, изоставиле
из ове табеле, укупан проценат избеглица који:r,,-ш је била потребна помоh

године), смањио би се на

(1921.

44,98%, што и даље LfИНИ висок постотак рапно неактив

ног становништва у групи. (Тај проценат јс свакако био знатно умањен доласком

Врангеловихјсдинпца, које су готово уцешши биле запослене на изградњи путева
и у пограничној стражи, што зю1чи па ес 1922. године проценат неактивног
становништва кретао око

30%).

Од преосталог броја испитаники (13.602), са придопаваљсl\-r категорија
ученика и младих жена, добија ес група активно способнпх избеглица (прпближпо

КАНЦЕЛА-

књиговоhе
1рачvновође
дактилографи и

ДРЖАВНА

1919-20
-------·-

1914
зш1ослен11

---·····-- --

Gп<U
ПРИВРЕДНИ

'7с

запослени

бпој

3.994

24.73

1.479

1.161
4?5

7.19
7,63

657
296
204

с;(

8.59

19?1
11

желе д,:1 оадс

бt?~_Јј

~~
·--- .1--·------·.

11.509

-

52.01

----- .. ---··--

-

·гQ_а11спопт

-1----------- --,.

576

3.?5

ДОМЮСТЛ}'К ( ПОСЛ,,\'Гсl

1.810
77

ЛИЧНИХ УСЛУГА

1.815

11.70
0.44
11-24

1.645

r,,1ед11.ци11ске

387
107
1.054
65
171
31

?,39

761

0.66
6.52
0.40
1,05

84

тоговнна

~-~_!'__!_:1_!,.9рад1ь~

књижевне

llvметничке
остале

административна

Исто.

4.456

0,54
0,15

474
330

3,93

3.361

2,14
1,49
16,50

%
20,14

0,75
2.35

94
27
676

6.863

42,50

13.280

77,20

2.280

10.30

4.617
1.615

28,59

10.620
2.192
656
412
17.201

61.74

793
1.084
4
399
22.125

3.58
4,89
0,01
1.80
100

97
534
13.379

судска

УКУПНО
број испитаника

10,00
0,60
3.30
82,85

16.147

16.147

12.74
3.81
2.39
100

16.147

није радило

2.768

1(19141.

0.19

године

17.15

...... .. 1.054

..

737
85

570
103
101
26

3.81
1-7?
1.18
1.37
_ 0.49_
9.56
4.42
0.48

3,31
0.59

058
0,15

4.RОб

1.691
777

4.235

.,,_.

21.72
__ ··----·--·---7.64
3.51
19.14

о

о

3.880

17.53

768

3.47

55
2.092
177
710
78

0.24
9,45
0,80
3.70
0,35

1921 ..

5.97R

Запосленост по сектори.ма у Русији и изражене жеље за запослење у
Краљевини СХС (иако јс чак 377с испитаника означило као своју жељу, односно
као могућност обављања, више од једног посла), како су исказане показују велико

прелиnање избеглица из сектора државне службе (42,50 - 77 ,20 -10,30) у друга два
сектора. Пре свега у сектор привреде (24,73-8,59-52,01) и у канцеларијски сектор

(4,37 -4,63 -20,14).

Сектор личних услуга, према овим показатељима, преживео

ЈС наЈмање потреса.

Запослење избеглица, према секторима, у Русији показује да су у из
беглиштво (бар у Краљевини СХС) у највећем проценту пошли људи који су још
у време царства, а потом и у време грађанско~· рата, били запослени у државној
служби. Може се протумаLЈИТИ да је са нестанком државе у чијој су служби били
запослени, једино преостало решење за њих био одлазак у егзил.
Велика колебања и преливања запослених из државног сектора у привреди

и канцеларијски сликовито показују дубоке промене које су ти људи доживели.
Најсликовитије те про1-1енс показују процентуална колебања у неколико група
занимања:

- Све промене које јс Русија прошла - од релативне политичке стабилности
(1914), преко изразито бурног политичког времена револуција и грађанског рата
(1917-1920),

.Ј:>.

бuoi

%
4,63

205
122
380

показало спрс1\1ност да рад11 два посла

. -··-···
СЕКТОР

педагошке

1,26

797

СЛУЖБА

t 919 1920.

Активно стшюш-шштво преr,.ш ,_ш1пri\-1а~ьу (по сскторш,ш):-1-~

ЦОКIЗСНС

бnoi

обављало два посла токо111

тpaIICПC)IJT.

нндустрнјп

%
4,37

дnvги канцел. слvжб.

дn"штвсна (i анна)

(пре свега, војске). ка привреднп:-.t сскториыа (ищ~:устрнја, :земљорадња, трговина.

желе да раде

РИЈСКИ

ЧИЈИ ЈС циљ био да покаже жеље, намере. али и мuгуtшости избеглица за запослење
у ноrюј средини и све то у опносу на ЊИХ()Н претходни друштвени статус и запос
леље у Русији.

услоттныа. н и преусl\1сраш1њс интересоваља за Ћшошљаш1њс од државне службе

1921

запослени

707 _

воiна

оыогуliава наЈ\·1 да уочимо пел.ику социјалну покретљивост (наниже) избегличке
групе. Такође јс уочљитта п релативно висою-1 спреl\шост н,1 прилагођавање новим

1919-20
запослени

бnoi

16._S0_0). На тако састављеном узорку Државна комисија јс обавила истраживање

Анализа резултата којп су побпјснн тт,,1 приликом (и на тај начпн)

1914

СЕКТОР

сврстани у категорију одраслих у узрасту 51- 60 година (1.684-5,67<, ), заиста била
неопходна пш,ю:ћ., или су могли да се и сами издржавају?

315

до скоро потпуног заrvшрања политичког живота у избеглиштву

Годишњак за друштвену историју П/3
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1995.

Мирослав Јовановиh, Проlншш елшЋа

(1921) - одсликава најпре велики скок, па потом изразити пад у сектору јавне,
друштвене службе (условно-бављење политиком)-0,60-3,81-0,01 %,

-

- 11,20 - 1,37 -

Неразвијеност друштва Краљевине у које су избеглице дошле, пре свега у

области културе, .може се пратити у наглом повеhању процента у уметничком
еектору (1,05 -0,58 -3,20%), што показује да су у новој средини пресудан зш,,rај

занатлиiе

328

послvга

110 кvhаыа

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

ветеринари

Лош материјални положај и борбу избеглица да га превладају показује
уочљива оријентација ка запослењима у индустрији, која јс у том тренутку

зубари

имали

изражен

дар

и

склоност,

а

мање

-

обезбеђивала можда невелику али свакако бржу и поузданију зараду

(7,19-3,81

-21,72%).

сЬаnмаце\1т11
нижи !\Iедпцински пеосонал
поанослаини свештеници

Покушај да ес искористи висок образовни пиво :избеглица, у складу са

-

свештен1щи

уочава ес у наглоЈ\-1 повсlы.њу интересовања за юшцt:ларијске послове

нехтrшhанскн свсштеющн

(2,35 - 3,93

-

профес2r:н факултета

Проблеми које су избеглице имале са јсзикшл, приликом прилагођавања

и запослења у повој средини најуочљивији су у домену судских послова
- 1,80'7,) итд.

(3-30-2,39

Сви ти онноси су још израженији и још сликовптијс приказују разлике

између избеглица и срснине. потресе кроз којt: су избегли људи прошли и време
у комt: су живели ако се пооштрају подаци за појединачна запослења:

Запосленост активног станопништва (пре:ма пословиыа које су обављалп):л
-- ----· ---ЗАНИМАЊЕ
Ј 919-1920.
1921. --·-··
1914
запослени

1----·-·

ПРИВРЕДА
рукоnодиоцн крупн11х

бnој

%

запослени

бпоi

о/с

желе да раде

бтюi

о/с

3.994
682

24,73
4.22

1.479
226

8.59
1.31

11.509
86

52.01
0,38

279
102
11
31
336
53
491

1,72
0,63
0,06
0,19
2.08
0,32
3,04

223
17
1

1.29
0.09
0.005

13

O.Q7

254
27
266

1,47
0.15
1.54

270
119
4
411
1.940

1.22
0.53
0.01
1,85
8.76
0.53
5,20

_!редvзеhа
инжењери

агоономи и Ш\'1'1Шои

аохитектс
цртачи

техничапи

технички ПОЈ\юhници
помоhни канцеларијски

119

1.152

слvжбсн.
локални земљопоседници
сељаци

3,35
5,20

109
1

0.63
0,005

'

3.449

-

15.58

Исто.

18
9?

57
137
85
1.645
141
20
22
5
573
69

0.11
0.56
5.68

59

II 0CH0BHIIX

918

домаhн и дрvгн пnосЬесоон

44
57
3
5

0.77

33

0.20

22

0,13
0.71

проф. средњих

ПИСЦИ

1-1 НОВИШ\DЈЈ

ПРСfЮЈЩОЦII
н11ж11 11нтернатск11

'

15
511

%

0.33
0.79
0.49
9,56
0,81
0.11
О, 12
ош

3.33
0.40
0.08
0.34
2.97

бnoi

%
1,59
11,02

352
2.440
'

-

'

3.880
129
17
34
15
573
48
1

17,53
0,58
O.Q7

0.15
О.Об

2.58
0.21
0.001

б

О.О?

40

0,18
1.57

348

0.35

0.01
о.оз

О.Зб

73

7.70 ·0.32

0.16

77

0.34

О.Об

27

IJ.12

0.09

0.42

O.G7

94
435

0.41
0.15

181
78

4.63

4.456

20.14

0.54
0.15
3-93

474
330
3.361

2.14
1.49
16.50

77.20

2.280

!О.ЗО

458
8
63
135
10
119

2.07

'

62
29
12

1.704

слvжбсн1щ11

_СЈIЈ_1ка1п1_и_ ~зајар11
!\1УЗНЧ<10И
ПОЗОРIЈШТС, опера,

Gалст

остали

КАНЦЕЛАРИЈСКИ

116
31
707

0.19
4.37

17
13
71
26
797

,

1.96
-~---0,81
0.35

послови
књигоноће

r:а•1унон0Qе
дактнлографн

11

дrугн

205
122
380

1.26
0.75
2.35

6.863

42.50

94
27
676

,_,.

__

кс1нцслаnиiскн службсннци

ДРЖАВНА СЛУЖБА

13.280

тnvпни офицщ1и

ноiна ад111инистоациiа

3.713

22.99

7.856

45.67

805
46
53

4.98
0.28
0-32

2.611
40
103

15,17
0,23
0.59

~ИРИ пограничне стuажс
воiници
воiни инжењери

43

88

бnoi

%
0.91
2.03
0.44
11,24
0,73
0,09
0.11
0.11
1.33
0.54
0.006

школа

~зоiни С[!е!Џ!iалисти

542
840

72
1.815
118
15
19
19
216
1

други хрншhански

потребама земље која јс изашла из рата у коме јс претрпела велике губитке,

-16,50%).

желе да оаде

147

образовање,

запослења

1921.

запослени

ситни трговци

лекаои

уметничка

1919-1920.

бnoi

стечено

за

1914
запослени

ЗАНИМАЊЕ

-Ратно стање које је Русија прошла одсликано је велиюн,,r падом запослених
у пољопривредном сектору у доба граlјанеког рата 1919-1920.
19,14%. А то кретање је уочљиво и у другим секторима.

317

војни техничари

о.оз

0.28
0.61
0,04
0.53

i

Го11ишњак за друштвену историју ll/3 1995.
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1919-1920.

1921.

запослени

желе да оаде

бnoi

.

1.257
203

7-78
1,25

10
1.761
339

155
97

0.95
0,60

92
56

персонал војних установа
чиновници
чиновници и персонал

%

бi)Oi

.

%
0.05
10.23
1.97
0.53
0.32

бnoi

%

.

.

1.017
67

4.59
о.зо

полициiс
обласни активисти

11nvштвснн (iанt~и) тщн1щи
~шновници судске

цивилне сvдиiе
судски] бележници
адвокати

правници (без с1дrюкатvnе)
сvдски слvжбешщи
незапослени

УКУПНО

1.41
0.58
0.17
0,67
0.31
0.13
17.15
100

229
95
29
109
51
21
2.768
16.147

1.33
0.21
0,02

229
37
5
61
71
9
.

17.201

.

установама и струкама, већ су се морали задовољавати пословима другостепене

0,96

и трећестепенс важности.

13

0.05

У новонасталим условима, свесне ситуације, избеглице су показале велики
степен прилагодљивости, док јс борба за обезбеђивање најосновнијих средстава

.

.

0,004
0.01

зе111љо12адн1.!ци и сг,одш1

11nvда12и, индvст12ијски (и с12одн1-1)_nадн1-1ц11
llоадннц~,

VТDГОВЈfНИ

занатлиiс
воiска и полици·а
!vченици и стvденти
државни чиновници

ln\/КОВОДИОЦИ
стnvчњаци и уметници

без занимања (доr-шl:шцс, деца, нвалиди)

у

у

.

.

доступне грађе и података из литературе, може се констатовати па ес међу руским

100

избеглицама у Краљевини СХС почеткоЈ\.~ пвадссстих година паша о процентуално

1921.

23J}4Ck

.

0.829',
3.299',
4-93¼
23.04%

39.16%
2.50'7,
12.089'с

2.S0G/c

11.11 \f
5.76%

2.91 '7,

0.82(/с

.

6.58%

2.50%

20,57%

38,33%

статуса избеглица у Краљевини СХС у односу на њихов положај у Русији.
Клизање социјалног статуса ових људи на друштвеној лествици после одлас

ка у избеглиштво веома јс уочљиво. Свакако би било и израженије да је уместо

219, 1921.20/14.

прилично велики број пре свегп војника и официра, затим известан проценат
(никако заш~марљпв) интелектуалаца различитог профила. али и доста обичног
света. Може се такође уочити даје Краљевина њихово знање, умеhе и потенцијале
нскоришhавала мање или ю1шс селективно, у зависности сщ потреба и тренутка,
што јс довело до извесног социјалног лада читаве групе у односу па (друштвено)
На самом крају неопходно јс ипак рсh.и да се не може апсолутно све вреп
новати бројкама. Значај поједишща, њихов допринос и њихова појава понекад су
i\,шого значајнији од било каквих процентуалних односа. Истопремено, доступни
подаци не дају наЈ\•1 могуh.ност да баратамо апсолутю•Ii\'1 величинама, тако да сви

закључци који су ти1-1 (варљивим) бројкама до сада изречени садрже урачунату
могућност (и потребу) корекције.
На такво размишљаље нас јс навела компаративна анализа нских доступних
података 1~оја наr-.,1 пруж_а могуli.ност изражавања nyтcr,,,i апсолутних всл~чина и
односа, КОЈИ, пак, отвара.Ју потпуно нове просторе за закључивање о правоЈ улози,

Ова анашIЗа се због веома малог броја испитаника свакако нс може уопштити

АБиХ. ЗВ.

Упркос свим ограничењима која нш,,1еће методолошка опрезност на основу

стање у Русији пре рата и револуције.

Kn.CXC

за читаву избегличку групу, али и она у основи оцртава исте контуре пада друштвеног

44

Г) О ДОМЕТИМА МОГУЋИХ ЗАКЉУЧАКА

.

"'·

Pyc11i11

претходним животом,

0.75

Слична социјална пш,•rерања показује и анЈл:иза коју СЈ\Ю изтзршили на

ЗАПОСЛЕЊЕ

потискивала раскид са

неопходност преквалификације и друштвену деградацију.

.

(мало1-r) узорку, на оснотту евиденције f1.СШ1 руских избеглица који су током

.

за преживљавање у други план

168

.

године били распоређени по Босни и Херцеговини.

раскину са својим дотадашњим животом); и 2) зато што, поново због свог из
бегличког положаја, у већини случајева нису могли да рачунају (без обзира на
знање и способности) на најодговорније положаје у одређеним предузећима,

О.О!

22.125

100

нису имали превише избора, већ су :морали да потраже себи доступна занимања
( што их је доводило у веома непријатну и болну ситуацију да, у пеку руку, потпуно

.

1
4

0.35
0.41
0.05

није. Но и ови подаци омогућавају да се уочи чињеница да су многи од тих људи,
у односу на претходна запослења, у избеглиштву заправо били суочени са потпуно
другачијим областима рада, и то због два разлога: 1) због тога што као избеглице

4
213

Ј\-1аг11стnат" 1 "е

воiни поавници

319

Мирослав Јовановић, Прогнана елита

пројектованих жеља било исказано њихово стварно запослење, коју годину кас

1914
запослени

ЗАНИМАЊЕ

1

значају и доприносу руских избеглица развоју појединих установа, али и целог
друштва Краљевине СХС. Подаци се односе на 1920-1921. годину:

1
1
Годишњак за дµу111тнену историју
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--

II/3 1995.

11роценат Руса Ј\.~сђу

проr~снат просветних

проценат Руса Ј\lеђу

становништвом Краљевине

радника l'l·!Cђy русюш

настс1вницш..-ш Београдског

СХС

избtтлицш,ш у Краљевини

универзитета

схс
ДО

035%

око5%

?УЊ

проценат Руса међу

проценат просветних

проценат Руса Ј\lеђу

становништвом Краљевине

радникn међу руски11-1

1-1астанни~џ1!\Iа Филозофског

схс

избеглицама у Краљевини

факултета у Скопљу

схс
rто О,35(Љ

око5%

проценат Руса Ј\-1сђу

проценат просвстнпх

становништво1-,-1 Краљевине

ранника међу руским

насташшцима

схс

иэбеrшщама у Краљевини

Пољопривредног

по

проценат Руса међу

сћакvЈ1тета у Беоrтаду- ____

схс
1

36(/0

--

око5%

75%

про1~снат прОС!$ет11нх

11роценат Руса Ј'\!еђу

CT<II-IOHHHШTБOM Краљсв1111е

рапннка Ј'\!еђу руским

сол11стима београдске

СХС

11збсrлнцаЈ\1а v.Ј<оаљев111111

Опере

О.8-1'7с

36%

·-··

- ---

0.35%

проценат Руса 111сђу

по

·------

0.357(

--

·-·--

'"'-

...........

проценат Рус" међу

проценат 11росuстних

проценат Русс1 у

станонништвоЈ\1 Краљсв11не

рални ка Ј\1еђу руским

беоrрадскоы Бо.лету

схс

11збеглицш,ш у Краљснин11

СХС

---

_.,цо О.35о/с

О.8-"17с

-

10(1'/с

..,.

·------·-··

Suшшary
MiгosJay

JovanoviC
The Expelled Elite
- Social pattc111 ofthc Rнssian гetUgee colony in the
Kingdom of Serbia, Croatia ашt Slovcnia -

Russian emigгation (1917-1924) is а vегу complex histшic phenomenon. Among the
many proЫems relating to the reseaI"ch of' its political and social charactcr, ctcmographic
dimension stands out as particulaгly specific. Оп tl1e example ot· а group of Russian гefugees,
who movcd to the Кiogdom of SCS betweeo 1919 and 1921 it is possiЬ!e to notice а
characteristic social structure of "Russia Abroad,,: (1) the age sti-ucture shows а very high
peгccntage (64.5%) of pcrsons betwccn 19 and 45 years of age, i.e. wшking age population,
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so tliat the aYerage age о[ the entiгe gгoup was 39.2 years; (2) coшposition Ьу sex shows gгeat
dispгopoгtio11 betwcc11 теп (68%) a11d womcn (32%), which may Ье explained Ьу
pгcdoшinantly шilitary сhш-асtег of exile, occuпiпg as the consequence of civi1 war; (3)
educational nnd pгof'essional patteгn ot' refugees is manif"old signif'icant, above all Ьесанsе of
higl1 percentage of univeгsity gгaduatcs (13.3%) and pct'sons with secondary education
(62.4%), while tl1e shaгe of those with no education is exceptiona11y low (2.6% ), 1eading up
to tl1e conclusion that it was the cxodнs of intelligentsia, i.e. cxpelling of elite f'гom Russia;
(4) aпalysis of social adaptation ot· гefugees in the пеw environment slюws the оссuпепсе of'
social declassing (loweгing social status of individuals and gгoup). which is chaгacteгistic of
emigгation as а phcnomenon; (5) closcly coпelatcd with social stгнctuгe is а ргопоuпсеd
dispгopoгtion bctween the total nшnЬег ofRussian i-ef'ugces and theiгexceptional co11t1·iЬutioп
to cнltшal апd socia1 lifein tlle Kingdom of SCS (in absolutc nшnbeгs,42,500Russian гef'ugees
vvlю moved to Yugoslavia accountcct fог only 0.35% ofthe Kinglloш's population, wl1ilc the
sliaгc of Rнssians amoпg the soloists of the Belgгadc Opei-a was as much as 36%), vvhich тау
Ье explaincd Ьу tl1e exoclus of ellttcated peгsons, i.e. expe!ling of social elitc fгош Russia.
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Спе1џ:,1јалистима који истражују црквене живописе, занимљиви су зидни
натписи ~обрске цркве "Св. Теодор Тирон и Тсо~ор Стратилат" из 1614. године,
КОЈИ сведоче како о хришhанскоЈ, тако и о патриотској свести (Флорева, 1981).

RESEAI{CHES

Историја села Добрско, с почетка .нашег века (Бучков, рукопис) везује

ПеГйар Воденичаров

UDK 808.67-086.4

ТАЈНИ ГОВОР СЛЕПЦА
ПРОСЈАКА СЕЛА ДОБРСКО,
СОЦИЈАЛНО ЈЕЗИЧКЕ
УЗАЈАМНОСТИ
AПctТtpaл.·1fl: Прс;џ,.-rст овог истраживања јс социјално-језичкп рс1звоТ
просјачког жаргона у селу Добрско у Бугарској и његnв тајни сr-.шсао.

О слепим песпициi\-Ii:1 - просјацима говорншЈ ес још у антици, они обилазе
Европу и токшл средњег века. све до наших дана. Познати су и у слоnенскиы
земљама: слейије, или ншuчu код Руса, лирниюt код Украјинаца, (/::.(1(/izo!Jmci код
Словака,

c/z)ady,

код Пољака, итд.

Упркос неким националним одличјима, за слепце

-

просјаке од полов.ипе

ХIХвека и почетко:м ХХ века зн асе да потичу од убогих, да шире народни херојски
епос и хришhанске пecr-.,re, да су прихватани као божји посланици, и укључивани у

свадбене и пог1?ебне ритуале. )Кивс.Ј~:1,1 су. у nрло затворсни:м, хијс_rар_хијски ор
ганизованим за1едница:ма, имс1ли сво1е по1ачкс школе, а неки и та1не Језике или
знаке и надимке.

Пре}1мст овог истраживања је со циј ално-јсзички развој просјачког жаргона,
и његов тајни говор у једном бугарском селу, смештеном високо у планини Рили
- у селу Добрско. За њега ес зна да јс од краја XVIII века било средиште песника

слепаца просјака (Стоилов, 1916; Качулев, 1959).
Историјс1ш истраживања, сведочанства и приче. Фолклористима су добро
познате јуначке епске песме добрске појачко-просјачке школе (Динеков 1959,
Качулсв

1959).

настанак села за Самуилове ратнике КОЈИ су, према легенди, након битке на

Беласици и њиховог ослепљивања које јс учинио византијски цар Василије II,
кренули према рилском манастиру, али их је зима сустигла на једном од рилских
врхова, гдс су основали село, у коме је започело изучавање појања и просјачког
заната. Потребно је реhи да је за просјачке центре типично да ес простиру у
близини манастира, на пример слепачка академија крај фрушкогорских манас
тира, слепачки манастир покрај Битоља, слепачки манастир крај Прилепа, итд. У
XIV веку Добрско, заједно са неким другим селима, даровано је рилском :r-.,шнстиру,
а у

XVI, ушло

у ред вакуфских села Риле.

Према етнографским истраживањима А. Стоилова и исказю,ш Добр чана до
краја прошлог пека, село Добрско било јс центар тајне професионалне заједнице
слепаца песника и гуслара. Песници просјаци су по селима прикупљали хен
дикепирану децу и обучавали их запату просјачког певања и тајном просјачком
језику. За такве хенl(икепиране људе у говору суседног Банског постоји посебна
реч бод жуtТiей7а. Старији просјаци су били имуhни, нски од њих су се женили и

имали породице. Код њих су млађи учили свирање у гусле и певање. Просјаци су
имали старешину и делили територије на којиr1,~а су просили. Почетком овог века
прекинули су рад у области Битоља, Прилепа, Егеја и почели да сиромаше.
Ово су историјска сведочанства, истраживања и веровања. За неколицину
просвеhепих људи у селу, то је извор гордости. Међутим, као да се целокупно
становништво Добрског труди да затре успомену па просјачку прошлост села.
Почетком нска селу јс промењен назив од Нидобрско, тумачећи га као /нен обро/
у Добрско, то јест /добро/. Током последњих двадесетак година многе породице

су измениле за њих срамотно презиме Просекови /Просјакови/. У том крају су
познати и фразсологизми: ., Ојео си се као нидобрски йросјак!" /,, N!но2о си се
r)обро обукао''. Данас они имају иронично значење да је неко уз noмoh лукавости
(дрскости) успео да се нахрани, или да прикрије своје сиромаштво.
Јасно је да велики део становништва у тим областима, данас више нс прави

разлику између песника просјака и обичних просјака сиромаха.

У бугарској научној литератури нису регистровани подаци о тајном језику
просјака села Добрско. Ишчезавањем просјачког заната, претпоставља ес, нес
тало је и њиховог говора.
Отщншање трагова говора. Током мојих првих посета оном селу житељи су

тврдили да не знају ништа о просјачком говору. Касније сам прикупио своје
студенте из тог краја. Они су забележили неколико просјачких речи од старијих
Ј\•1ушкараца. Њихова осматрања су показала да просјачке речи мушкарци чешhс
користе увече, по крчмама. Остао сам извесно време у селу, посеhивао и осматрао
указано понашю-ье по крчмама. Записао сам још речи и израза, највише их
прикупивши од два старија мушкарца, који су их научили од деца Илије Копева,
којије до 1945. године шегртовао међу просјацима, пратсhи их у њиховим обилас-
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цима околних области. Оије ти1,r мушкарцима објаснио и ЧCil·IY служи тајни говор
просјака. Његову употребу _r...южеЈ\,ю уопштити на слелсhи начин:

ПомоЬ.у њега су се могли споразумевати слепци просјаци "иа сi/1.раних
зелшља". Старији просјаци су припоnедали да су раније нски од њих обилазили
цео Балкан, но касније су ес спуштали само у област Егеја. Такође су приповедали

1)

да су неки од њих изучили школе за слепе "далеко ос) Недобри..:о2" у Велесу и
другде.

2)

Помоћу тајног језика у роднш,л, благонаклоно или непријатељски

настројеном крају могле су ес размењивати вести о томе код кога, шта, и како
нешто

може да се испроси; и

како

ускладити активности,

ради протеривања

обичних просјака или кажњавања самозваних слепаца просјака.

3) Тајни јсзиК је такође омогућавао некажњено исказивање гнева пре.ма
~епријатељск:и настројеним домаћинима, путем клетви, а 1-,-шађнм слепцима прос
.~ ацима и изражавање усхићења пред лепим девојкама или нетзестшна, убацивањем
нских погодних израза.
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Етимо.Лошка анализа открнва да се основни принцип именовања У. прос

јачком говору, заснива на позајмици извесних речи из страних, углавном Језика

суседних народа. Дуа11 /дуван/ од алб. duhan /дуван/ (Ценснков, 1896); 1'Л llндер /син/
од немачког kind /дете/ преко језика саксонских рудара, КОЈИ су у бугарским
земљама радили у XVII веку (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); лапте /млеко/ од рум. lapte
/млеко/ (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); рочко /коњ/ од алб. rrосkо/мстални трбух, мушки
полни орган/ путем метафоричког преноса (Кацори, Дукова, Асенова, 1984);
унд.жа /кућа/ од рум. unghiu /угао/ (Јагић, 1895); чевек /стар/ од старосрпског кева
/тољага, закривљена при врху/ (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); шушлllя /ракир/ од алб.
SuSulas /опијам се, тетурам се/ (Шишманов, 1895). Облици као што су нс:_ъ_л
(добрско) пал (Битољс; Габјув, 1900) пар !хлеб/ (Прилеп, Чилев, 1900) издваЈаЈу
се као фонетске варијације, вероватно од рум._рtше /хлеб/ (Јашар-Настева, 1953).
Слични су и облици фу11тер и унтар. /пас/ (ГЈубов, 1900) вероватно од немачког
hund /пас/ с наставком -ар .
Етимолошка анализа оригиналног речничког материјала, забеле~епог

само у Добрском, потврђује општи принцип: лшнарка /жена/ од µcxvvcx /.1vщ1ка/ с

распоредити у неколико семантичких кругова:

наставцима -ар- ка; /сир/ од рум. пшга /стомак, сириште/; опици /препрека, опас
ност/ могуhе од гр. ол:н:но /назад/; чефалка од гр. КЕфсхЛ.1 /глава/.

Речи које се користе за јела и пића: вьрляк /пасуљ/: дзванче /сланина/: клене
/јогурт/; лап тс /млеко/; llpmuwџ1 /вода/; пъъл /хлеб/: Аtу'ренс /сир/; ур 'увец /вино/;

прилагођен јс облицима речи и фонетским одликама локалног диј алскта, лок неке

Говорне и фразеолошке јединице забележене у Добрском могу се

шуш'лия /ракија/.
Речи којима сас одређују својства и квалитет: Zотшю /лепа/; чевск /стар/:

ишнгав /глупав/; панZав /бедан, поцепан, пијан/.
Речи којиыа ес изражава радња: здра ка /види/ нu11а.н /jeдcr,,,t/; дп 01mАш 'лееш

/да умреш/; с1а опанZа ·вееш /да осиромашиш/; петля.н /просиы/: шuлu ·_тишм
/крадем/.
Речи из стзакоднсвног гоrюра: бЂр 'лсв'lе /магаре/; ду 'ан /пупан/; клиндер
/син/; левт~· /човек/; роч,-ш /коњ/; оп 'ици /препрека/; пели 'кщи:а /тољага/; фунтср
Јпнс/:унджа /кућа/; че'фалка /глатза/; дзсвZаль /просјак/; йовър /n;пра/.
Фразеолошке јепиниrџ~: Да окаirш 'лееш, да 011ш1Zа 'вееш! /Да осиромашиш,
да умреш!/;' ПанZа, 'панZп, панZа'вела 'таа 'унджа, 'что не пш ·ньуваа 'пъъл! Ђаво
нек узме ту кућу, кад не дајс хлеб!/; 'Повър да я по'вЂри u 'унджата! Плаr-.-rен дн
изгори ту кућу!/; С пели'карката по че'фалката /Тољагом по глави!; Та'нюяа/l

ду'ш1 да изпо'вери"н! Дај да запалимо по један дуван!/.
Етимолошка анализа. Упоређивањем горњег говорног састава, са
публикованим материјалом говора слепаца просјака у битољском и прилепском

крају могуће јс назрети јединство тих просјачких говора (Габјув, 1900, Цсnенков,
1896, Чилев, 1900). Преовлађујући број речи се по11удара, док се друге јављају као

фонетске варијације. Разлике у говорима су последица прилагођавања месном
/ упоредимо облике кевсс у Битољу и човек у Добрском. Разлике у

језику

звучности су последица утицаја позне палатализације задњојсзичних суглас

ника(к, г, у, у ч, џ), а замена слова с, у к на крају речи нема неко нарочито
објашњење.
Могуhе је .л;а су просјаци из области разлошког, битољског и прилепског

били у контакту и да су деловали организовано на широј територији Балкана.

Као што се тзиди из етимолошке анализе, преонлађујуhи број речи
мењају и значење..

Други принцип у формирању тајног професио~алног гопора ~ _мстонимична

и метафорична промена значења речи локалног диЈалекта - слабо Је заступљена

у просiачкш,,rјезику. Упореди левак/човек! од левак /неспособан човек/ (БЕР, 1979
- 1986-, т. З); I11ю1uuца /вода/ од 11Ђршu, 11ръска (Пiишманов, 1895).
Социјална анализа. Соцпјалнн н језички појмовп. Просјач_~и говор јс
допринео јелинству просјачке зајсннице на широки.м простори!'l-1а. Та.1 .~език, заЈсд
но са слепилом, певачким талентом, обилажењем удаљених предела и ун

утр,1шн,ом организацијом просјачке заједнице, допринео је љиховом изпвајањуиз
већих друшттзсних група и изоловаљу. Тако су слепци пссни~и попримали снажан
белег засебности, који је Of( других прихватан и као обележ.1с харпзматичности и
поседовања натприродних моћи.

Просјачки језик је изграђиван пе по територијалном _веh по соција~ном
принципу. Доказ за то је чињеница да тај говор нема ничег заЈедничког са тар-шм

говором зидара, из суседног села Елешница, удаљеног свега 15-20 кшюмстра
(Поп-Атанасов, 1976).
Како су сви просјаци билн ;\,tутпкарци, отвара ес и питање особеног типа
i\•Iушког говора. Спи тајни профсСионалнп говори - ~апучарски, дрндарс~и,
зидарски, итд. били су потпуно мушки говори. Прuс.1аци, као и занатлИЈе,

саобраћали су са укућанима и сељанима на месном дијалекту, то је~т били су
билингуашш (двојезични) на нарочит начин- говорили су и i\-1есним д:щалектом и

професионалним говором, изгра!Јеним преко граматичке и фонетске основе
дијалекта, али с;:1 изразито засебним фондом речи, и нским фонетски и
граматички новим појмовима.
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Позајмице из различитих балканских језик;::~ и језика саксонских рудара, који
су у Бугарској радили у XVII пеку, препознају ес нс само у говору просјака већ и
у друrимтајни_м говорима (Кацори, Дукова, Асенова, 1984). У научној литератури
се подаци о тајним говорима јављају тек крајем XlX века. Различите занатске,
трговачке и просјачке заједнице су постојале и раније, када су балканске зеr-лље
представљале део простране Османске империје.

Претпоставимо дајс мноштво печалбар;::~, неи1,шра, трговс1ца, пастира, прос

јака, било приморано да упозна језик месног становништва у различитим
крајевима империје. Могуhе је да су тако настајс1ли и неки балкански мини-језици,
језици-колажи, на основу лексике различитих балканских језика, елс1стични, а
граматички прилагодљиви нор1н1ма родног језика (о :мини-језицима вид. Хшrмес,

1992), :како би ес те друштвене групе Ј\,югле .i.\•Iеђусобно споразу11-,1евати и
комуницирати са разнородним становништвом. Ти мини-језици нису били тајни

пеh су заједно са турским служили међуетничком споразумевању.
Са распадање~-.,~ османског царства и развитком заната у већ независниы
државама, а и територијалним ограничавањем просјачког заната, то знање је
послужило настанку различитих тајних професионалних говора, неопходних ради
заштите и очувања тајни заната. путем језичког изоловања оп блиских

Петер Водсничаров,

Tajl/ll iовор слсйца Просјака ..
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опстају у треhем значењу- омогу'hују мушкарцима некажњено изражавање клет
ви, изношење различитих исказа са еротичним значењем.

Већини :мушкараца су познате скоро све речи које означавају својства,
радње а и фразсолош:ке јединице. IЬихово з~ачење је доста уош~1тсно и има
псжорат:иnан смисао: реч 11шt2ав /бедан/ добила Је значење грозан, пи1ан, цигани~,
:манарка, о,п; жена значи данас лака жена. Фразе су идеоматизоване и имаЈу
значење псовки или погрда. Упоредимо један кратак дијалог у крчми. Ка
адракаше u Ј~шнаркатас недна! - Че здрака като ш,ю панlав Ј\•tъж.
Жене тврде да нс знају ништа о просјачким речима и клстнама, док је једна
ол. њих, када је од мене чула неку клетву, рекла да јс чула па: ,,мушкарци имају
неке пнјаничкс речи, прљаве :као што су и они сами".

У :крчми. када ес напију, мушкарци у говор :кат~<Јf( убаце и нску просјачку
реч или израз. Било је занимљиво да су приликом МОЈИХ првих одлазака у :крчму

неки од !\Шјих припитијих сабсселни:ка у свој гопор уносили и кратке изразе на
немачком или руском језику, угла вп ом познравс, остале веровнпrо из ратних дана,

како бн обележили различиту социјалну ситуацију - говорили су са учеюш
чm1е,.,._.од ll.poфecnpo . \·t, за шта и11,r је био потребан rtруги језик. На опаске о прос

од

јачко.м је:21:ику они би живнули. чудеl1.и ес :како знам тај језик. за који су мислили
да јс само њихов. често ес спорећи око љегових значењп. Данас су остаци прос

На с01~ијално-психолошком плану, широко распрострањивање тајних
професионалних говора, од средине XIX до почетка ХХ пека, говори и о нt:рав

јачког говора послужили изграђивању нечега попут мушког жаргона. чија јс

-

носилаца 11--rссних дијалеката.

оснопш1 функ цн ја уживање у слоболној нгри језиком.

номерном лруштвсном развоју. Двојезични rюс1юцп тајних говора прс:кщtају

социјално-речничке канове, они: нс траже нов, сложенијп код, всt1. ес труде да
ускладе удаљене. веома разлпчитс ищијалнс појмопе. као што су- патријархал
ност и ситнобуржоаско.

језичка игра представља значајан део општења у :крч11-rи: мушкарци раз

Ј\·1ењују ритуалне увреде, често улазе у узајамне препирке.,1:љпг~·ирају једнп другог
н хвале се својом с11лно преувеш-тчаноi\·1 прошлошl1.у, хвата.1уhи.1едни друге у лажи.
Просјс1чкс речи, :као и малобројне речи из страних језика, онп су користили у тој

Тајни професионални говорп су доприпелп скоро конспирапrвном облику
зrtтваrања нових социјалних облика, кому1-нщирањ у саыо у узаню,,,,. мушким занат
лијским илн просјачким заједницама. Они су допринели изгра]јивању новог
облика социјалне идентификације, као засебне у изпссном смислу језичке игре.
Тако уместо промене месног дијалекта, путем ње.говог обогаћивања новиl'l-1
професионалним облицима и изразима, која би довела но стилских различитости,
то јест до појаве различитих социјалних слојева, патријархална чистота и социјал

нгрп пдентнфикацнјс, игри међусобног препознавања.

Превео са бугарског
Владиыир Јовановић

БЕР

19791-1986:

Български стимолш-ичен речник, т.

1,

т.

2.

т.

2., 1986,

Софня.

на неприхватљивост дијалекта бина очувана, а нови социјални о,п;носи изражени

Бош-шв, С ..

су у стварању новог језика саучесника. Карактеристична јс чињеница да месни

Бучков, ръ:копис: Исторшr на Добърско (съставешr въз основа па спом_еии,

пијалекти Добрског и Елешнице, где јс постојао тајни зидарски говор, ни на који
начин нису трпели утицаје тајних говора и ничим се не изл.вајају у односу на друга

суседна села. Настанак мноштва тајних језика го,юри и о склоности ка језичког
игри и со циј ал ној реторичности.

Чему могу послужити остаци тајног језика села Добрско данас?

између

-

40. и 60. године. Они их у говор убацују у нарочитим тренуцима -у крчми

или у присуству жена, одвајајуhи онда свој језик од језика осталих Добрчана.

Изгубивши постепено своје две основне функције, остаци просјачког језика данас

Сборник от Оългарски народни песни. София.

раз:кази и писмени матсриали на добърски жителн).
Гъбюп, П"

1900: Принос

към Rългарските тайни езици. Сборпи:к за народни

умотворсния, :кн.

17, София.
Динсков, П., 1959: Български фолклор, ч.1, София.
Качулев Ив., .l 959: Гъдул:ките в България. Извсстия

кн.

Просјачке речи и фразе су прешле у месни дијалекат, али нс и у речник
читавог становништва, већ само у речник мушкараца, најчешhе оних старијих

1884:

на институа за музика,

5.
Кацори, Т., Ду:кова. У., Асен ова, П.,

1984: Къмхарактеристи:ката на тайните

говори в България. Съпоставително езнкознанис,

Стоилов, Г ..
Отечество, бр.

1916:
22-23.

1984,

:кн.1.

Пснчсската школа в село Добърско (Разложко).
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1981: Старата църква в Добърско. София.
1896: Матсриал за та:йшпе езици. Сборник
умотнорепия, кн. 13, Сuф:ия.
Чилев, П., 1900: Думи uт тайпия език на слсrщите п Битолско.
народни умотворения, кн. 12, София.
Шишманов, Ив., 1895: Бележки за българските тайни ез:ици и
гонори. Сборник за народни умотворсния, кн. 12, София.

11/3 1995.

Флорсва, Ел.,

Цепенков, М.

за народни

Бранислав Анlјелковиh

Сборник за
пословсчки

Jagic, V., 1895: Gel1ciшspгachen bei с.iсп Slavcn. Sitzuпgsbeгichte del' kais.
det' Wisscnschafteп in Wien. Philoligiscћ-Histoгisch classe, Wieп CXXXIII, I.

Akaclcшic

Павле Риђички

.

Ј.,

1992: Intiodt1ction to

донашор Београдске

.

-

-

-

муми;е: реконсшрукци;а иуша на

Јашар-Настева, О., 1953: Албански зборови во :t-,,rаксдонските тајни јазици.
Македонски јазик, кн. 2, Скопје.

Holmes,

-

Блиски исшок

1888.

Socioliпguistics.

AйczТipaкiti: Поред изношења основних биографских података Павла

Риђичког, у тексту ес даје детаљна реконструкција његовог путовања
по Египту, Доњој Нубији, Палестини, Либану и Сирији, од јануара до
априла 1888. године. Уједно ес указује на елементе који недвосмислено
откривају идентитет донатра старосгипатског ковчега са мумијом из

Sншшаrу
Реtш· Vodenicaгov

Secret Speech of Blind

Наропног музеја у Београду.

Beggзгs

in Dobrsko Villagc:
In terгelзtionships

Social~Lingнistic

Tl1c subject of' this stшJy is social-liпguistic developп1eпt ot· the beggaгs· јагgоп iп tl1c
Yil!age оГ Dobгsko iп Bulgaгia апс.1 its sccгct mcaniпg. Dobi·sko \Vas tl1e сепtег of secrct
pгofcssional heggaгs' comnшпity poets апd gusle playeгs. Beggaгpoets gathcгcd ћaпclicappec.i
cћild1·en t'гот vilJages апd tгai11ed tl1Clll iп tl1e агt of poetical siпgiпg and secгet heggaгs'
laпgнage. Bcggaгs ћас.! theiг cћicf апс.! c.iividcd tl1e tcп·itoгics iп \vћic/1 they begged.
Owiпg to а sccгet [anguage. Ыiпd beggaгs could comп1t111icate \Vit\1 colleagucs Ггот
Ba]kan states, because tћсу iпitially mo,1cd all оvсг the Balkans. Using theiг secгct
language they exchanged ПC\VS about "busiпess.,. cooi·dinated activit]es ш solvcd tl1c рI'оЫет
ot· se]f-pгoclairned Ыind beggaгs. Тћс secгct laпguagc a11owcd tћem the oppoгtuлity Љг
uпpuпishcd expгession of angeг апd otheг inappmp1·iate гeactions. Thc bcggшs' spcech
cont1·ibuted to thc unity 0Гtl1e beggшs' commнпity оп а widc tсггitогу. This Јап2:uасте toaetl1eг
with Ыindness, singing ta]cпt, t~шing of' distant гegions апd iпtешаЈ oгga~iza~i~n ~f tће
beggaгs' community contгibutcd to the sepaгation and iso]ation of t!1is social stгatum. Тгасеs
oftћat sреесћ in today's language ]ct mcn схопсгаtссЈ say cшscs ,шс! cxpгess otl1eг statemeпts
witћ obsccne meaning.
othcг

Упркос чињсниrџ1 да и велелепни градови, i\юhна царства, па и цели народи
често не успевају да измюшу наборима прсмсна, које им уr-.,1сшно замеhе траг и
незаустављиво их прекрива слојевима заборава, увек изнова изненади поражавајућа
непостојаност и ограmrченост Мнсмосинс, псрсонификаrщјс пам1iсња.
Дешава ес да се r-1,eнИi\I немаром за потомство готово изгубе и тако једин

ствени, умни и драгоцени ликови српског историјског и културног наслеђа којима
несумњиво припада Хаџи Павле плем. Риђички Скрибешhански.
1

Рођен је око 1804 године у Мокрину куда су у [\Оба Марије Терезије из Сенте
3
дошли њего-ви преци. 2 Отац Сиr-.-rеон. житарски трговац, деда Теодор, свештеник
и прадеда Лазар. припадали су углспној фамилији којаје изнсприла више свеште-

ника, а,rџюката ~ осfшцира. 4

·

Књ11га у.,1рл11х праnославнt: цркве у Мокрину :щ

1894 г .. бр. 63. сведочи лаје Р11ђ11чки у~1ро 4. ! "Ј .1893.
1КО4. У ,.llротоколу испоnелајушчнх'' исте цркве
јавља ес 11 белсшкr~ лаје рођен 1805. голнне. На onaj податак и неколицину других по1щт<1ю1 незаю1х
за фаш-1лију Риђнчки љубазно на~1је укю,ю r. Л,рагољуб Бадрљица нз Мокрина. па чему му и овиы
у

81).

год11н11 жнгюта. што

611

зна•rн.110 ла је рођен

11утеы најлепше захвал,ује~ю.

Ј. Ердсљанов11\1, Срби у БантТ!у-с1Тt110Ј1n1111,л 11сll/рю1швты1 Ј део: Насеља II сттюв1шш1Тtво. Нов11
Сад

I 98fi. 323. 32fi.

В. Стајнl1, Вслцкпкшшнйсf..·11 д11111ШЈЈ11КП!

l776--1876. Нов11 Сад \95U, 251.

Портрете }1rюј1ще чланова те фамн.11-rје чуна Народни ~,узеј у Београду (Ј--1. Кусовац, Срйско
сл111mµствп XVfll и ХЈХ века. Београд 19Ю.

24-25. кат. бр. 117-1 IK), док се један портрет налази у
11 1.юјарс,..,-11.1: дела у л1узејшщ 11 ?.алеµијама сл111щ

Народном ~rузеју у К11к~шl-(Н (Пойис сл111mрских
Воiвид111-tс Ј. Нови Сал ЕЊS.

Ко.ну!lа.

24. бр. "12). Внл;етн такође: Д. Бадрљица, ,,У трљу заборављен
4.4.1991; НДС,\I, ,.Српски добротвор из Мокрина", Полш//ика, 20.12.1993.

гроб".
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Дво_годшпњи течај права Павле Риђички завршио је 1-ш Братиславској акаде1vtији
.1815/1826,) и ускоро посгаје адвокат и пуномоћник малоле11юг плсN1Irћа Јована Накоа, тс
6

Бранислав Анђелковић, Павле Риђи чки -дтшiТшр Беоlрадске .му.мије
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Пошто је показао "велики српски патриотизам у овом покрету" и зато

,,зазирао од Мађара" Павле Риђички се ускоро са својом госпођом Јсленом

префект и управшrк његових добара Ссm1111шуш и Мариенфслд. Риђички је Накоа
одгојио у ,,.nyxy q~пском", куrшо !'ЛУ кућу у Пешти, прогласио га пуноле11шм и оженио

Јелком, са којом иначе није имао потомство, ,,у Беч уклонио".

ћерком имуЬног српског трговца из Трста, док је Нако, после спщања пунолетстrш,

мецени пише: ,,Племенити r. Павле Риђички од Скрибешћа ( ... ) примио се мене
још у раној !\Шал.ости( ... ) Без његове и моралне и :материјалне отаческе по:моhи

заузврат богато наградио свог сгаратеља и пријатеља Риђичког, за оно време огрш,шом
7

свотом од

100.000 форинги. Делом добијеног новца Риђwпm купује власгстmсгво
Скр:ибешhс заједно са власгслипским звањем, а и имање Зорлснц.~

16

У Бечу је тада

боравио и њихов "посињеник" композитор Корнелије Станковиh, који о своме

за пише година, не бих могао ни први темељ у вештини поставити."

17

Земљопоседник са племићком титулом и високим образовањем, уједно
активан учесник у културном животу Срба у Пешти, уписује ес за члана Матице
српске 1837 године као "Павел Риђичкиј от Скрибсшћа, заклети а~вокат,
Доминиу:ма :мариенфелдског пуномоћник, С. Чападске :међе присадатељ," Радш.-1
у Матичиним одборима и делегацијама Риђички доприноси решавању различитих
•
НЈ
питања везаних за њену делатност и снажење.

У послоnи:ма на релацији Беч-Пешта-Земун Риђичког затичу и године
препирања 1848/1849. Ме.ђу члановима У ставотво~ног одбора Војводовинс српске
1

налазио ес и "властелин Павле Риђички у Бечу", а у мају исте 1849, изабран је и
1~

.

'

у Главни одбор. ~ Да је куhа Риђичког била "право стециште нщистакнути.1их

српских јавних радника",1·' потврђује и запис Јакш:за Игњатовиhа о сусрету са

Бранкш,,1 Радичевиће:м у куhи Риђичкогу Зо.,rуну о Ускрсу Ј 849. О кругу његови~
14

1

пријатеља говори и податак "да ес ј~ у Бечу непрестано с Кн. МихаилО.1\-I пружио." :-

Р. Koв11jn1111h ... Србн кој11 су уч11.тш у С1ош1чкој (XVIJI-XIX нск)"

11.

у: :Зйорн111' i\tln(l/111(c срПо-:1' аа

Ј,;ЊШ/(('(ј/{О(l/{ 11 јсаш: ХХ/1

(11:172) 77.
Ж. М11т1сс1тщ. Иciliop11j11 МщТищс ср/lсю> / део: 6ЈН.'.11с тщ1юна.1но'l буђеља и 1'улШурноl ГiрсП.орт)а

1826-/864. Нов11

Сс1д

191\fi. 450-451.

Живот д1 т Јована Cyбoiliulu, (авШ.обиоlраф11ја). друг11 део: Пролеће. Новн Сад ·ilJШ. 75-76.
В. Сп1јиh ... Савс1 Илић де Зор.:~ен1~Ј\шк: нссуђенн 'Јет кне3ЕЈ М11.1оша" у: Гласнш.: 11сШор11јп.:оl
друштва у Јlово..11 Саду. књ. Х. св. 3 (19.37) 357. В1щет11 тс1.кође: И. Веселинов "Из rтре111кке

Корнелија Стnнковнhа". у: Корне,111је СГfiаш:тшh

II

њсlово доба. зборник rс1.дuна. ур. ЈС

Стефnнот1h. Београд 19К5. Ю. шш.

1О

2.
Ж, Ми.rшсанац. оп. цнт.. 323. 451-452. Факсимил потписа Рнђнчког в1~деп1 у: А. Иnпh, .. Исторнјn
Матице. српске од оснивања у Пешти (1R2n.) до пресељења у Нови Сс1л (IRM.)". у: МтТi1щп срПскп
1826-1926, Нани Сад 1927. 21\, девети потnпс одоздо у левт1 реду.
Осим што је пn и~rс члпнnрипе уплатио су~1у- 200 фортпп11 сребрс111еко.1 1нко пут,1 веhу од обаве3не
(А. Ивић, оп. цит .. 1К). Риђички јс битно утицао 11 на одлуку Ј. Накос1 Дс\ Мат11ц11 дnрује 50()()
форинти, чпыеје основана прва књижевна задужби~~а код Срба. а био јс nнгажован и у щ1.ршщ11 за

11

зnосп.шшт~-шу Саве Текелије (Ж. Милиеавац, ori. цит .. 452-455, 504, 505, 510-512).
Ј. Радонић, Ау1Тiо61юlраф11ја ПаtТiријарха Јосифа Рајач11!и (критичка оцена), Београд 1951. Ю.

12

Д. Ј. Поповић. Срб11 у Војводщш. књига тpehn: од Te,1111/lf(ЮfJCKOl сабора 1790 до БлаlовеииТiенс1'оl
сабора

13
14

15

1861, Нови

Сад

1963, 2lJO.

Слш,;:а

1.

Павле Риђички ид Скрибешfш

Даљи елементи биографије П. Риђичког казују да је био учесник Благо

вештенског сабора у Карловцима 1861. г.(сл. 1)

1
"

да је био филантроп, те да је

lli

ЖивтТi д1 m Јована CyбntТiuh.a (ав1Тiоби0lрш/тја). други лео: Пролеће, Нови Сад 11:102. 119-120.

17

К. Станковић. Бож!!сiПвснаја слу:11сба во свјаiТiих тТiца на111еlо Јоана ЗлтТiоуСLТiаlо.

I.

У Бечу

11\62,

Ш. Рукописно одељење Матнцс српске поседује и трп писма које јс К. Станковић упутио своме

В. Крестиh, ,,Историјски оквир времена Кориелијn Станковића". у: Корнелије С!Тim1ктшh u

меце11и Риђичкоы; видети: И. Веселинов, оп. цит" К?-УЗ.

њеlово доба, зборник радова, ур. Д. Стефановић. Београд 1985, 11.

Ј. Адамовић. Привилсlије срйск:о2 народа у Уlарској II рад Блаl.овеииТiенскоl сабора

Ј. Игњатовиh, Ме.иоар11, Београд ЕЈl:Ш, 35()-353. Овде се између осталог каже: ,,Риl)ички је водио
гостољубиву кућу. и он и његова госпођа, изврсно лепа госпа, све су употребили Дс\ своје госте
достојно дочекају." Такође видети: Ж. Бошков, Јаков ИlњтТiов11h, Нови Сад 1988, 67.
ПреП11ска Илије Гарашанина, књига I: 1Ю9-1Х49,Београд 1950, 361. У писму од22.1.1849,упуhено~1

1902, 1RO,

бр.

52.

репродукција на крају књпге. лик бр.

71.

1861, Загреб

Овде ес помиње као Павао Риђички од

Скрибешhа, властелин, посланик протоnрссвитерата кикиндског. Лик Павла Риђичког приказан

је и на литографијн "Благовештенскн сабор

'186!",

рад Јозефа Бауера (инв. ГМс

1R56),

наводно

насталој на основу фотографије иuносадског фотографа С. Вулпеа, На литографији "Тумач

Стојану Симићу, Гарашанин Риђн•Iког представља у лошем светлу, изгледа баш због његових веза

учесник Благовештенског сабора", коју је такође радио Бауер (инв. ГМс

са Кнезом Михаилом.

дат под бр.

70,

28()2),

лик Риђичког је

као "Пано Риђички земљодржац од скрнбешћс". Захмљујсмо Галерији Мати1{е

Браннслан Анђелковнh, Павле Риђ11чю1-донаiПор Беоiрадске , 11 у, 11 ије

Годишњак за друштвену историју П/3 1995.
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После смештања у каирски "New-hotcl", Риђички наредних дана обилази
знаменитости града и околине: ,,Походио сам јуче ,Булак', египатски музеј па

одликован од "краља Гранц-Јосифа

I. витешким редом аустр. ордена гвоздене
круне а прошле године од Његовог Величанства Српског краља Милана Обре
19
новића I таковским орденом".
· ЈС
· " б ио вечито на путу " ,20 Р"
.
Као страсни путешсственик, КОЈИ
и-Уички Је

гласу. У њему се ннлазе каI<.-1енитс и бронзане древности још из Птоломејских
фараонских и гр?ких времена од превелике знаменитости, и премного мумија у

походио "још у пређашње доба веће европске вароши, у тежњи, да упозна свет у

вишој културној образованости, него што ес у нас налази" . Серију својих нај
21

даљих путовања, која су трајала од 1885. до 1888. године, Риl)ички је предузео У
поодмаклом животном добу, тј. од своје 81. до 83. године, ,,кад се всh људи обично
са прекрштеним рукама моле Богу( ... ) да лакше_ путују на други свет"." Током
1885-1887. године Риl)ички јс пропутовао Италију, Француску, Немачку, Швај
царску, Данску, Шведску и Норвешку (где је на далеком с,евсру достигао Северни
рт - Нордкап и Хамерфест - ,,последња варош у свету").·'
На блискоисточни пут креи~о ~f 19. нотт~мбра 188_7. из Буди;',шеште. Пошто
се нско време задржао у Италији,' отискује ес 15. Јануара 1888. из Наџуља,
25
паробродом "Аустрал", ка Египту. На Св. Јоваиа "Аустрал" пристаје у Порт
Саиду и после утовара угља, пошто су путници разгледали варош, креhе кроз
Суецки канал. Ссдеhи на крову прекоокеанског пароброда у својој 83. години,
Риђички каже: ,,Гледао сам кроз :мрачну ноh у звезпе и последњу четврт месеца

( ... ) па car-.,r на Богињу Парку, управио молбу( ... ) пе пресеци ми још конац жнвота,
пеће тш,•~е доцне бити ( ... ) дн се 1-~алко и у будућем веку обазр~мl - Ох! како l\HI
Фараонове и Клеопатрине звезде фантазију распла:мтише!"~r, Наредног дана
Риђички се искрцава у Суецу и док "Аустрал" наставља пловидбу ка С1-щ~еј):',

бележи своје прве утиске о Египту: ,,Друго небо, други људи и њихови завичаЈи."~

7

Пошто јс преспавао у CyeI~Y, 21. јануара одлази железницом преко Исмаилије и

Загазига у Каиро, описујући пустињу речима: ,,Куд г~ЈЈ, очи допиру, ништа друго
не видиш доли равницу ОЈ( жуте земље са песку љом.
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,,~!\

сандуцима са ~иЈсроглифима исписаним, а многи су отворени, па су у њима
исушене мумщс од ~ишс хиљада година у целости тела и кадавера од Фараона
различитих династиЈа, и њихових жена. Од многих прибележио сам себи њихова

ил,rсна и време: к~Ј(а су царовали.
замотане .мумиЈе, ЈОШ и сада
2

-

I-Io

за чудо је, како се онај штоф, у ком су

после толико хиљаЈ(а година

-

тако одржао, као да

је јуче из дуl-iана донссеп." ') Поссh.ујуhи каирску цитаделу, Риђички уочава да јс
"изидапа од камења малих пирамида код Гизе и ori; остатака од Мемфиса".3°
Даље активности обухват~ше су обилазак пирамида и сфинге у Гизи, са

уласком у Кеопсову пирамиду/ аущ,!јснцију код вице краља Тауфик-паше,

32

посету хришћанским светим !IШстима,-'·' обилазак више џамија и коптских цркви,
Кан Ел Калили базара и тако даље. Говорсhи о свом хотелу, Риђички каже: ,,Гости
су, пак, у 80 процената Енглези, па више је жена него мушкараца, а 20проц. спадају
на_ друге ш1~~{(ности. оп којих гдекоји ес Мађар укаже, ал од Србаља - осим мене

-

ба~н нико!

-.

Кн Горњсы Египту Павле РIЈђички кренуо јс

7.

фебруара уз Нил. паро

бродом "Мех~\lе11.-Али'', на коме су веhину од педесетак путника такође чинили

Енглези. Убрзо после удаљавања нз Каира ш1роброд застаје да би путници.јашуhи
на магарiџ1ма. шщсли Џоссрову степенасту пирамилу у Сака ри, Тиrнзу r,.,rастабу и
Ссрю1су;-.1. Јашуhп п_орс11. села Мптрахина, Рнђичкп каже: ,,Овде је стајао стари
Мемфис, г,11,е су се .10111 у

12.

веку после роЬења Христова_,_нахолпле ттрегрдне

развашшс, од којих ес сада једва који остатак оп њпх видп":':- Унаоколо се прос
тире ,,грозна пустш-ьа, чипши брегови од песка, који r-.шоге старс споменике

покриrза", а ту јс н .. куhа ррослављеног Египтолога: Мнријет-паше, којн надгледа

ископавање дреrзности":' Говореl'ш о гробпицаr,.,rа Апис бикова, Риђички настав
6

ља: .,Мар11јст-па1:1а све је

српске ш Новог Сада на ~югуhносп1 да репродукујемо детшъ п11тограф11је "Б.:~агоRсштс11сю1 сабор
1~6"1"

-

до

2-

отнорсне нашао; јер што беше у њима, то је
37

украдено, а само ,1е у Ј(вемн не1пто нашао, тј. муr-.,rију од бика и златан пакит."

са .тшкт1 Рнђпчког.

Новосадски .,шет "Њнне доба" (у дал,е~1 тексту: НД). број Љ, од З(Н'i) ХЈ1 IXXX.
:,_о Љ. Лотнћ, ,,добротворн Матице српске 11 њихове задужбине". у: МпiП11ца срПс1-:п 1826-1926. Ншт
l'J

Сад

"

1927. 552.
Ј. Игrьатош1h. ,Лавле Рнђички" 1, НД 77. од 30.XI ( 12.XII) 1888.
Иде~!. ,.Павле Р~1ђички ЈЈ". НД 78. од 3(15) XII 18~Ш. Иrњатовиhев чланак по;-,шњс нЖ. Бошков. оп.
цит ..

:,_ 3

·162.

Детаљну ~шршуту и:щађену и':1 nутннчког дневника Риђнчког в11дет11 у тексту Н3 нап. 21. Рнђнчки
0

је део свој11х северних путоваља објавио у НД токо~! 1887 г., док јс б.11искоисточ1ш пут из .а·.:11-10 у

истом листу током 1S8H, под на1ивом "Писыа са далека пута'·.
:>. 4

_:,ч

Односно, кпко наводи Ј. Игњатовиh, 19. јануара. Датуми пщ~енути у тексту, везани за путовање
Риђичког, односе се на

26
27
28

1888. годину и дати су по новом календару.

НД 11.од7(19),П1888.

Iblcl.
НД

30

ЗI
Ј'

11 IXXX.

У Каиру је Риђ11чкн код грчког шпршюmпа срео Хаџи Сану Косаниhа.

11

11

шредне људске проналаске".

Љid.
НД 15. UД 21.JI (4.IJI) НШК
НД Јб. од 24.11 (Ј.111) !ХХХ.

:0~1

приш1ко~1 Рнђнчкп юю релнкв11је у:л-ша сушюр из псtнше гдс је ,,~rап1 божија са дстетоы. кад

Је добеrла у Египат пребивала ... пар'ЈС ка~rеш.1 11·.:1 Јосифове пеlнптс и кору и гранчице са дрвета
,,~1атере Божије" у Аба-н1ј11.

34
35

НД 17. од2К.II {11.Ш) 18/Ж
18S8. У оно~1 писму Риђи чки дајс и невешто изведену репродукцијуТијевог и~1ена

НД 11Ј. од 6(18) Ш

rшl.:а1юг хијероглифима.
36

Љid. У питању је француски египтолог Аугуст Марнет (1821-1881 ). који у то вреыс вище није био

међу ЖНRПШI.. што Риђичкоы 0 1 шгледно пнје било познато.
37

13, оц 14(26) II 1888.

од !7(2Ч)

каже. отшщю: .. да ес Богу шшо:111,,1. што ~•ес таково~, сна~·о:-1 у в11сокој старости обдар1-;о ( ... )

у Ватикану је изашао пред папу. Од самог почетка пута сакупљао је ретке и необичне ствар11. као

25

14.

што јс у ~юју душу утю осећај за красоту 11рпроде

У Италији се у Трсту Риђнчки срео са вашим патријархоы, у Фиренци са краљицом Наталијо~~, а
што су нпр. ,,вепео од сахрањених знатних мртваца" из риыског Колу~~баријумп и камење избачено
из Везува; НД 7, оц 24.1 (5.Il) 1888. НД 8, од 27.1 (8.П) 1888. НД 11, од 7(19) II 1888.

НД

некадашњег чнтрополнта 1п Босне. 1161101Јослужсн .. добро,ч ш.ъ11вов1щт('. У грчку цркву је. како

Љid.

·

Годишњuк за )(µуштвену нсторију
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11/3 1995.

Слепсhа станица пароброда била јс код села Бени-Хасан, ,,којега су станов
ници познати као велике пустахије", тс су стога путници под заштитом жандара

Бранислав Анђелковић. Павле Риђuчкu -донтТiор Бео'г./юiЈске .му.лшје
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и дивити се величанству моhи људске."➔➔ Следећег дана, 14. фебруара, Риђички
обилази западнуТсбу.15. фебруара Карнак и Луксор, а
4

16. фебруара поново Тебу,

обишли. ",?\~)асет гробова што су у камените стене удубљени, од врсN~ена ХП

"пошто нс Ј'\югасмо први дан све обиhи и ющсти". ) Између осталог, он помиње

динасТИЈС .- ОписуЈуhи гробнице у стени, Риђи чки каже: ,,по среди су стуоови, ол
којих су многи извађени и у музеје однесени. Из( ... ) тремона воде ходници на све
стране у :мање одаје, у којима су 2-4 раке такођер у ка!\,1ен:у из,n:убљене, те ес у њима

издалека посред љива виде", и "гробнице у којима ес находе краљеви и краљице

налажаху негда људске мумије, а сада су оне празне":' У петак 10. фебруара
9

пароброд стиже до Тсл сл-Амарне, ,,Гf(С се налазе разшшинс некадашње велике

резиденције "Аменхотеп"-а IV-ог";.ю а потом и у Асиут. ,,Кад прођосмо во.рош"

-

каже Риђички- ,,дођосмо о подножја високог брега( ... ) до гробова из старог века.
Један улазак тако је прострап, да запре.ми место од половине новосадске велике

пијаце( ... ) Из овог уласка вori;e на све стране уласци, где се pcf);m..t налазе пеhинс
(Nischcn), у којима су санr~;уци са мумија1ш стајали, али сада их више пема. Такве
су пеhине све у камену издубљене - налазе се с поља око брега, па су у њиЈ\,Ја и
људи и пси мумифицирати били стављени. Наишли смо на неколико човсчјих и
псеhих глава и на платно, у коме су пре више хиљада година лешине умотане биле
(... ) На левој обали реке Нила, која ~е два пута шира од Дунава, по веl1.ој чести

протежу се( ... ) жути, голи брсгош~''.➔
У Дсндеру Риђички стиже 13. фебруо.ра: ,,По сата јахасыо преко Нила по
11,убоком песку, док доспе1ш до храма ( ... ) Onaj храм био јс посnеhен богињп
.. Хатар'·( ... ) која јс најглавнија богиља скоро од целог Егнпта ()ила ( ... ) На кој~
год страну човек погледа. не може да ес доста нагледа тих дшюта и надиш1 ТОЈ

уметности. којом се све то створило. и какове су то машинсрпје биле. који-ма су
камење од огромне nеличине лизали н један с другиы склашши (... ) Прегледавши
тс зна:менЈп~, красне древности, дојезлис;,,.ю ш1 _магар1џ1ма спе у касу (... ) Т\О

пароброда".➔~ Истог лана увече "Мехмед-Аш(' ~опловљава до Луксора, гне 11.с
путници разглспати "остатке од Ј\ШПуЈ\1е1-шта КОЈН су насупрот ;,.шогим ужасним

ратовима, ~-~а супрот грдйом зеi\ш,отресу

( ... )ина супрот хришћапскоы ван1џ1швi\1у
(... ) преживели''.л .,Да имате појма о пространости некадашње вароши Тивс
[Теба)"- наставља Риђнчки - ,,замислите: да је ,Луксор' с десне стране Нила на

мессо Кш,1еницс, ,Карнак' гдс је Варадин. Тина пак лежала јс на левој страни
Нила, као што јс Теi\•Iернн, а око њега ес надалеко уокруг рнспрострли: брегови.
који су сви избушени, па у њима, у т~,гма, тако да кажеЈ\·1, тунеш-Ii\Ш сыештснс су

r,,,rумије човечје, псеhе, курјачке, мајмунске итд. То су дивни споменици( ... ) тс дају

Рамсссум, ,,два колоса Мемнонова, који су иа високом постољу ссдећки, тс ес

од XVIII, и XIX и ХХ династије."
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Посебан су утисак на Риђичког оставили

храмови у Карнаку и Луксору, ,,са многим грдним стубовима, и л:ва пилона( ... ) Од
једног пилона водила је једна шстница са сфинксовима чак до једног пилона у
Карнак (... ) напред, пак, су она два веh здраво порушена колоса, који приказују
Рамзеса II, и већ су у песку до рамена затрпани, али су и овако преко 6 метара
високи. Пред њима су и два обелиска стајала а сада се налази само један (... )
Поједини делови су ]\,ry у добром стању, на њему су све сами хијероглифи. Други,
:мањи обелиск парадира сада у Паризу на' Place с/е la сопсог{/е'. Од жртвеника овог
храма начињена је ( ... ) коптичка I\рква, пошто су малтером (лепом) замазане
.
. ,,~
египатске скулптуре, ко.~ с на местима и сада испон малтера пропируЈу

.

У Карнаку Риђичюr _мери један од стубова и налази "да промер( ... ) износи ЗО м.
Нас сснморо једва смо га обухватили (, .. ) Ужасно је штдсти то масивно камење.
наго~пшапо једно на лруго по земљи (... ) један мајушан потрес, па да се све сруши!
Али ес гледалац не плаши. јер га r-нжа мађијска сила привлачи, да ес све види, да се
ш1слади ono;,.1 гигантскоы красотом што је још II сада у ра,_шалинама, па се кроз ове

провлачп. преко њих пење и пужс!"➔:-1 У Теби, тј .. ла тивском пољу, где су краљеве
катакомбе", Рпlјичкн купује ,.две i\!умифиrџ1ратс женске руке, од којих су на_једној
дпа прстена са планетппм каменом "~

.

9

Суде ћ и по њсr·овом донаторском пио1у :-о .мада

.

то нс по:мињс у објављеним путописни!',! белсшкаыа, "!?иђичкн јс у Луксору купио и

!',rуыпју коју јс покло11по НародноЈ\r ыу::к:ју у Београну.:-

1

Из Луксора јс паробµоr~; кренуо 17. фебруара н. после зr1устrшљс1ња на 611
пупшци разгледалп храыопе у Еснн. Едфуу п Ком Омбоу, н попели ес на Гебел
сс-Силсилу, 18. фебруара увече стпже у Асуан. О овоме РпђЈЈчки кюкс: .,стигосмо

онамо до грш-1ицс мога путовања по Нилу-962 км. налско од Каирr1 у Асуан (... )
Овнс сам наклс до катаракте Џи:ла допро и ово јс већ НуГЈија гдс црнцп ( ... )
2
рс1зличитог пле1,,1сна пребивају.":s Пре пристајања у Асуану путници су посетили
острво Елефантину .. ,згомишшо грrr.но комађе'·( ... ) од црног камена'·. које јс ,,јсн!-!
од пајст..1ријнх премена било светиња богу од катаракте названом: .. Хну1'1".:-.,

ноказ о великом ступњу сваковрсног савршенства те тајанствене вароши, старе

више хиљада гоr~;ина, особито уметности тадаuл-ьсг човечанства! То описати ја сам
у толико мање врслан, што би и највештачкији опис остао хладан, тс не би могао
створити онај живи утисак( ... ) који( ... ) душу дивљењем и милином испуњава. Све
то r-.юра човек својим очима видети и по развалинама проhи, дн може све сазнати
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Б. Анђелков11h, .,Остаци :--~умије нз београдског Народног музеја: пре.'11-11,шнарнн швештај'', у:

6(18) IV 188К Редослед објанљннаља 11иса;\1а 11е одговара увек редоследу који:--1 их _је

Гласншс CpiicкVl археолошк02 друштва{)

(1993) 153-154. Идсы. ,,Први резу.11Тати анализе ыуш1је
(1994) 153-154.

ю Народног ~,узеја у Београду'·, у: Збор1111к Народнп'i .11у.зејп ХУ-1
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1995.

Изидин храм на острву Филе изнад Асуана Риђички је обишао 20. фебруара и то
је уједно најјужнија тачка до које је доспео. Исти пан спустивши ес барком низ
брзаке прве катаракте, вратио ес у Асуан.

У уторак

21.

фебруара ујутру, Риlјички креће из Асуана назад низ Нил.

Истога дана увече стиже у Луксор, те преподне наредног Ј(ана проводи у поновно.м

разглепању Кар нака, да би поподне наставио пут. Слсдеhа станица пароброда, 23.
фебруара, била јс Кена, варош "знатна (. .. ) по тш,,1, што ес у њој прави роба од
иловаче-~•·•) која се на све стране по целом Египту разноси, нарочито бардаци и
крчази".) Нешто касније пароброд стиже до Ел-Бањане, одакле су пугници
јашући дошли у Абидос. Како каже Риђички: ,,То бејаше једна од најсветијих
египатских вароши, а ту је иједна најзнатнија од свију Озирисових гробница, гл;е
на близу тежили су великаши да буду сахрањени, како би на том 1,rесту пре били
помиловани пред судом богова

(... )

Овде ћу истом да напоменем гласовиту

краљевску таблу' Abytios' -а ( ... ) У овој су дпорани ужљсбљсни-у два врепа, један
1нщ пругим - имена од 76 краљева, почињући оп првог Ј\/lена па по Сети-са I-вог.

То је најпотпунији са каменитим словима одржан краљевски списак_,,:,:- Поподне

24. фебруара путници стижу у Асиут, ,,са особито занимљивим живим базаром",
а 26. фебруара пароброд доспева ю1 свог коначног одрспишта-Каирн. Након што
јс ту остао неколико дана, Ри!Јнчки оплазн у Александрију, из које 8. марта пише:
"С оним дајем вам на знање, да ћу ес одавде сутра у· 11 снха:l'Н пре подне са
паробродом

,Clio'

од дру1.1.1ты1 аустријског

.Lloyd'

нанссти на морс. узевши

опроштај оп Африке у Азију, да лоходпм Палестину. и да цслиВ3;\-I ону свету

1смљу, где се наш Спаситељ Исус Христос родио.'•:-(,
Пароброд јс нз Александрије кренуо 9. Ј\Шрта, следећи нанпрнспю је у Порт
Саиду, а 11. марта стиже у Јафу у Палсстинн. О њој Рнђичкн. изысђу осталог,
ш1шс: .,Ова варош води велику трговину са поморанча:ма и ш1му1юпима, које воће

па дрnспл,.~а у башчаr-.-~а r-.ншина јс била видети. Воће се то разноси на све с;·ранс у

малим санпу1,има па камилама, од којих сам читаве караване товарити видео:•:Из Јафе је кочијом кренуо 12. марта, те преко Рамлс, гдс јс у манастиру Св. Ђурђа
)"(обио од игумана позлаћену икону, увече долази у Јерусалим. ,,Одмах други дан у уторак у јутру - наставља Риђички - први ми је ход био, да сам отишао у свети
храм( ... ) r.11c сам се гробу Христову поклонио, целивао га и, клекнунши пред 1-ы--Нl--t,
7

топлумол:~,пву свемилостивоме творцу одао.'' 5 1{ Цркву Светог гроба, чији .11стаљан
опис дајс,~'' Риђички је походио пи1лс пута током свог боравка у Јерусалиму.
Ујутру

14.

марта, јашуhи на коњу, он одлази у ,,Јерихон, који је сада село, а
0

некада је била голема варош јеврејска".r' Пошто јс тамо преспавао у конаку "пеке
руске удовице", креhе 15. марта -уз посету грчком манастиру Св. Јерасима (гдс

Бранислав Анђелкониh. Павле РиЬичк11-r)онаiПор Беоlрадске ,нумије
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гдс је по предању Јован Крститељ Исуса сина Божјег крстио". "Ту сишсмо с
коња" - наставља Риђички- ,,ја клекнем на том брежуљку, прекрстим ес и три пут
целивам ту свету земљу( ... ) за тим скинем чизме с ногу, спустим се до Јордана и у
његовој води опеgемногс ( ... ) Најпосле напивши се воде, наточим две бутеље, које
са собом носим." 1 После још једног ноhења у Јерихону, Риђи чки се 16. марта враhа
у Јерусалим. Успут посећује манастир Св. Георгија Хозевита у Вади Келту, за који
каже да "па патосу у цркви има мозаик, а у мозаику је уписана година постанка
3

његовот т.ј. у S~том веку рођења Христова"/ као и света места лоцирана у
источним предграђима Јерусалима. Наредног дана Риђички разгледа Куполу над

стеном и џамију Ел-Акса на Брду Храма, на коме се некада налазио храм који је

сазидао "цар Соломун, па ту пренео са Сиона ,ћивот завјета' и утврдио га", а
64

потом посећује "Србина игумана Аверкију из Приштине у Старој Србији, у
његовом манастиру код св. Ђурђа( ... ) Тај ес игуман овде всh
свега је

50

25 година налази, а

година од када је у Палестини. Он ми је дао на дрвету насликану и
65

позлачсну икону св, Ђурђа". У недељу 18. марта Риђички је био на литургији у
цркви Светог гроба и добио благослов од патријарха Никодима, док је у по
пе{lсљак обишао "улицу, коју један здраво nисок зид дели од авлије Соломун овог
храма; тај се дувар зове: 'плечевни дувар' ( ... ) Пред дуваром тим стајаху многи
Чивути, мушки и женски, па се непрестано љињаху, талмуд читајући, плачући и
јаучући и у прса ес бијући. Кажу да ес моле Богу, да их споТ(nби да на ново

Палестину и Јерусалим задовију".(~(,
У Витлејем Риђички одлази "на колима"

20.

марта, да би випсо место

Христовог рођеља, за које каже: ,,сиђем се доле испод олтара цркве у пећину( ... )
Управо на источној страни има на патосхкамен којије срсбриомзвездом окружен;

то јс место, па КО!\,[ се Христос родио".r, Тш,'! приликом добио је од владике малу
позлаћену икону "Рођења Христова". Наредни дан је на магарцу обишао око
зидина целог Јерусалима и поново посетио Маслинову гору, а 22. марта одјахао је
у манастир Св. Саве Освећеног (Мар Саба). Како каже Риђички: ,,У овај манастир
долазио јс наш српски св. Сава, коме су калуђери предали штаку св. Саве
освештеног, која је пред њим пала, те се пща налази у Светој гори; калуђери су
му дали и икону, пред којом ес Богу молио св. Јован Дамаскин и која се такођер
налази сада у српском манастиру "Хиландару" у Светој Гори ( ... ) Овде сам
преноhио и то вече пропостио, а други Ј(ан у петак у јутру, учинивши прилог,

исповедио сам се код игумана. ,,ы:
Пошто се 23. марта вратио у Јерусалим, наредна два нана Риђички проводи
у поновном обиласку светих места -Зида плача, Куполе над стеном и Христовог
гроба, да би 26. марта отишао у "Горњају" (Ен Керем), место рођења Св. Јована

јс добио па дар позлаћену икону) и Мртвом мору- ка реци Јордан, ,,до онога места,
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IЬid.

59

НД

(,(1

HД3fi. од

3U.

од

3(15)

ЈУ

1888.

10(22) ЈУ 1888.
13(25) ЈУ 1888.
8(20) У 1888.

37. од 11 (23) У 1888.
38. ОД 15(37) У 1888.
НД 32, од 2U.IY (2.У) 1888.

66

Љid.

67

НД

'"

НД 34, од 1(13) V 188R. Риђички у Мар Саби купује позлаћени крст и две бројанице, а једну

33, од 24.IV (6.У) 1888.

бројаницу од "ш1рисавих зрна" добио је на поклон.
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Бранислав Анђелковиh, Павле Риђи чки -донатор Беоlрадске ..i1y.11uje

Крститеља, где је преспавао у католичком манастиру. Риђички бележи да је 27.
марта дао прилог оближњем православном руском 1-шнастиру у истом месту, и да

су калуђерице прилог "заједно са именом мојим и чланова моје породице, живих
и мртвих, у књигу уписале, да иху молитвама спомињу. Сврх тога мени су даривали

икону, која показује целивање Матере Бож:је са Јелисавстом". 69 Исти дан враћа
ес у Јерусалим.

У Бејруту ес искрцао 9. априла и настанио "у гостионици Hбtel clc J'Univers".
- пише Риђички - ,,броји на fI0.000 становника, који су по великом броју

"Варош"

Хришћани православне и латинске вероисповести, иначе су чивути и мухамедан-

ци. Бејрут има( ... ) свој баsар, алије веhим 11слом европска варош( ... ) којаје добро
калт~:рмисана ( ... ) Француска пак има( ... ) v овој маритимној вароши толику власт,
са каквом

У среду 28. марта Риђички по трећи пут походи сва света места унутар
комплекса цркве Светог гроба, а потом посећује јерусалимски "манастир св.

Арханђела (. .. ) запужбину Немањића. То је мали храм и здраво стар са старим
занимљивим иконостасом. Близу храма била је некада и бол пица" ,70 Свог

фрањевачког домаћина у Јерусалиму Риђички помиње као Rectoг Costa Major, док
је за пратњу по Палестини ангажовао "Алексу Вукашиновића, из старс Србије из
Призрена, који- осим српски говори: турски, руски, арапски и грчки, и којије веh
од 5 година овде, и водећи руске поклонике, сваки камен у Палестини познаје( ... )
Он у прсте знађаше и стари и ноnи завет, а изгледаше као калуђер(..) на глави
пак нека црна шубара( ... ) а у руци гвоздена жицом исплетена батина".

1
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,,/б
Е нглссюt доминира у Е. . гипту .

После неколико дана проведених у Бејруту, Риђички

,Diligence, Compagnic, Ottoшane' по изврсном друму"

77

13. априла "на колима

одлази у Дамаск. У том

сиријском граду је боравио код неког Далматинца у гостионици "Хотел
Пауличениh". О Дамаску Ри!)ички каже: ,,Има

200.000

становника житеља и

380

купатила. Ова је варош врло занимљива с тога, што је сасвим оријентална ( ... )
базари су особито интересантни, и у тако пом су простору, да би читав Нови Сад
могао у њима стати ( ... ) а у дућану изгледа све сиромашки, а кад из дућана уђете

у стражње магазе, а ви се задивите том силном богатом еспапу ( ... ) Казао сам( ... )
да су у базарима и каване, али ове нису као наше; у њима Арапи седе на ниским
сламњатим столицама, или чуче на ногама, играју се шаха и коцке, срчу црну

Поподне 29. марта "на једном арапском хату-риђи", Риђички напушта
Јерусалим и одлази у Рамалу. Пошто јс прсноtшо, наставља пут до Наблуса, где
ноћи код игумана правослаnног манастира .,Свете Фотије". Из Наблуса креће 31.

турску каву из малених шоља и пуше на наргиле( ... ) Па још каква је то дрека од

марта, па преко Ссвастије, где се "налазе развалине некакве цркве, где јс под

грчкој цркви посетио антиохијског патријарха, да би након још пар дана
проведених у Дамаску, 18. априла изгледа отишао назад у Бсјрту. Следећи дан

једним r-.шлш-.,1 кубетом тамница св. Јована Крститеља", у којој "дао је Ирод на
захтевање споје кћери, коју је мати на то подговорила, главу св.Јована посећи", 72
- стиже у Јснин. Ту јс преноhио у једној турској кући, да би наредног }"\ана, 1.
априла, наставивши пут, дошао у Назарет и сместио се код фрањсващ1 у

"Casa

пuova". Пошто је 2. априла обишао света места у Назарету, слсЈЈ.сhи дан креће
преко Кане у Тиберијас. Уз пут је Риђички могао видети, како каже, .,ИЗЈ\рпане
шеторе Бсдуинаiщ,? који.ма су ми говорили да су пре једно 15 година за путнпкс
7

прло опасни били". ·' У среду 4. априла из Тиберијаса, гпе је преноhио у "фран
цишканском конвикту", одлази на гору Tanop. Ту јс разгледао "развалине од
некаквог великог храма, којије царица јелена( ... ) подигла. Кад су Турци овај хра1-1
разрушили, крстоносци га на ново rюпигоше, али га доцније турско беснило
1

наново стамани".7' Риђички је на Тавору коначно у манастиру код грчког ар
химандрита Пајсија, а сутрадан, 5. априла, вратио се у Назаре'I_'. Након што је један
дан провео у поновном обиласку светих места у Назарету, 7 ~ Ри.ђички 7. априла
колима одлази у Хаифу. Пошто је похопио пећину пророка Илије, укрцавши се 8.
априла на Лојдов пароброд "Клио", напушта Свету земљу и креће ка Либану.

оних, који носе по базарима

-

шербет, лимонаду, воће, зеље, рибу, млеко, све то с

7

виком нудеhи на продају." к У недељу 15. априла Риђички је после литургије у

креhе у Бал бск. Ту се смеш:а у хотел "Палмира" и

20. анри~-~разгледа "развалине
. .,Сви ови храмови -

од грандиозних храмова КОЈС Је саградио император Север
наставља

Риђички

-

били су претnорени под императором Теодосијем у

хришћанске цркnс. Осим ових храмова налазе се у вароши развалине Венериног
храма, од којега су заостали још само стубови. Иза тога долази некаква стара
џамија

(... ) Та
.

јс џамија била некада хришhанска црква. Снс те nелелепне зграде

.

,.Ю!

порушио ,1е потрес земље.

Увече 21. априла Риђи чки ес из Балбска вратио у Бејрут. ,,На Ливану" - каже
.Риђички- .,у највсhсм броју пребивају Ма роните; језик је њихов арапски а они су

Хришliани православне и римокатоличке вере. ,,к~ Следећи дан, у нед сљ у, Риђички
оплази у грчку цркву у Бејруту, а у понедељак 23. априла, посл~ 96 дана проведених
с
м инсрва
па Блиском истоку, парОtЈродом"

" напушта в·е3рут. ю

После дводневног пристајања у Смирни и обиласка храма у Ефесу, за који
каже: ,,За мене, који сам права чудеса од архитектуре у Египту видео, немају ове

развалине особите знамснитости",ю Ри.ђички ~9. априла стиже

Zi атинску луку

Пиреј, одакле паробродом неколико дана касниЈе одлази за Солун.
69

70

71
72

73

74

75

НД 411. од 22.V (3. VI) 18~8.
Ibld.
Љid.
НД41.од25.V(11.VЈ)1ЮШ.
НД 39, од 18(30) V 1888.

НД 43, од 31.V (13.VI) 18RK У овом ш1сму Риђички ес такође приссhа и раf1ЈЬС у Лугошу, у којој је

76

НД

77

Љid.

7"

IЬid.

"

НД

Након посете

45. 8(211) VI 1888.

4fi,

од

12(24) VJ 1888.

"потребе за своју куhу и фабрику набављао", што ыожда указује на ~,есто Згрибештн, око 20 км

"'

Љid.

RI

јужно од Лугоша, као Скрибешhс из његове титуле.

Љid.

к2

У XXI писму Риђички очигледно прави ~,алу грешку у датуму напуштања Балбека, што је јасно и

НД 44, од 5(17) VJ 1888. Риђичкн је

Ofl

назарстског митрополита добио две "иконе на шпиру'',

освештану погачу и "два камичка као споменик од храма".

по датуму који наводи

,з

.1. Игњатовић

HД47,oдlY.VI(1.VII)1888.

(видети нап.

21).
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Светој Гори и Хиландару," преко Цариграда доспева l, Одесу," а потом у Галац,
7
да би најзад паробродом "Оријент", пловећи уз Дунав; 15. јуна стигао у Београд.
У Новом Саду је Риђички био 22. и23. јуна и том приликом је "у његову стану ,код
венца' (,) читава два сата показивао многе ствари, које је донео из даљних
земаља". 3 Потом, 24. јуна, одлази код родбине у Сомбор, одакле и шаље писмо о
донацији мумије:

По моме обећању узимам слободу послати Вам мумију, коју сам купио у' Луксор' у у горњем Египту, не за себе, него за српски народ, којему мислим да he бити
најповољније, и за ствар најсигурније, ако исту мумију предам на сахрану Београ
дског Музеја.

Колико сам могао дознати од Браке паше директора Вицекраљевскоr Му
зеја 'Булак'-а у Каиро, мумија је стара до

3000

година, а предстанља неког

питању печатни отисак идентичног гр б а.~

9'

Осим што јс српском народу поклонио предан с1Ћптолошки експонат,

јединствен на ови~л просторима, Рпђички јс веома зналачки и описао своје
путовање. Посебну врс11,ност његовим белешкама дајс малобројност аутентичних

XIX века.

За "Писма са далека пута" Риђичког Јаков Игњатоnиh каже да су аутора,
увела "у рел: српских књижевника и то као путописца( ... ) као првог'', којије "Брао
цвет по цист, и предао га роду свом, српској књижевности, која себи за то уздарје
13
честитати можс"/ а исказан јс и предлог уредништву Нашег поба "да и сачувате
сва његова писма, и у особитој књизи штампате, па да се раздају деци ло школама,
да се уче побожности и моралу, и да узму угледа оп тог ретког старца, шта је кадра
,,',).ј

.

душевна снага и дурашност и у стариЈим годинама учинипг

(Ober pгiestc1}

341

представљају два отиска у печатном воску (сл. 2-3) на самом ковчегу (сл. 4).
Поређењем са племиhки:м грбом Риђи чких ( сл. 5) утврнили смо да је очиглспно у

сведочанстава путника по Египту из наших крајева концем

,,Високоштовани Господине!

врховног Свештеника

Бранислав Анђелков11h, Павле Риђuчкu-допшТiор Београдске . ну.није

.

По мом мњењу добро би било да ес најпре, пре него ес намести, из.мете на

Да је његова просnетитељска и културна мисија трајала до пред сам крај

углед, па се плати за улазак, а добитак отуда нека ес одреди на какву добротворну
цел, или баш на сам Музеј. И доцније би ,-~;обро било, да се плаћа за исту цел нска

живота, говори и податак како јс једну од наших првих певачица са високом

одређена такса.

У осталОl\.•I то остављам Вама на расуђењс, а од мене примите овај мали
дарак, кои сам ли из родољубиве нa:r,.,repc понео из палеке земље.

Уједно молим да ми изволите јавити. када нету мумију примите.

24.

Јуна/6. Јула

9

Павле пл. Риђички". :Умро је у ,,Вароши Герц/Горица/'' 4. новембра 1893, у својој 89. години и "по
наредби нише политичке власти" пренесен у fvlокрнн, гдс је 10. 1\.!арта 1894.
сахрањен.

"'

Напајмо ес ла ће га у светлу изнетих чињеница овог пута његов народ дуже

Остајући сн високоштовањем јесам
у Сомбору

:музичком спремом Султану Цијук, ,,новчано помагао и вршачю,r адвокат, Хаџи

памтпти.

1888

Ваш искрени поштоватељ
с

t
.•
и ички с криосшпанскн.
х аџи п авле плем. рђ

х,

Неуобичајен музејски усуп и известан немар Мпемосине, шњ-rснуте на

почетку овога
рада,. учинили су П[ЈСпозпавање лонацијс
w
. Павла Риlјичког веома
сложеним.

Осим изузетно врепних мумификованих љупских остатака са

амулетима од фајанса, лапис лаз1лија и злата, перлама од фајанса, осликаном
картопажом и свитком папируса," донација риђичког обухвс1.та и осликан дводел
ни антропоморфни дрвени ковчег. Непвосмислену потврду ове чињенице

НД

48.

од

22.YI (4.YII) 1888.

Н5

НД 49. од 26.УЈ (8.УЈЈ) ISSS, НД

sr,

НД

н7

НД54. oд24.YII

нн

iN

90

52. од 10(22) YII

ШНН:

511. од 29. УЈ (11.УЈЈ) lSSSc
НД 53. од 17(29) УЈ! 1SSS.

НД 51. од .1(15)

YII ISSS.

(5.YIII) 1888: H)l 55. од 31.Y!I (12.УIП) 1888.
НД 52, од 10(22) Yll 1888. Поклоне су од Рнl)ичког добил11 н Јаков Иrњатоr111ћ 11 др Стеван
Паттловић, уредник НД; НД 48. од 22.УI (4.VII) НШ8; НД 46. од 12(24) У[ 1888.
Архив Народ11оl ,11уасја у Бсо2раду. 26.УЈ ЈХ88. бр. 16. Р11ђ11чко~r је одr·оворио на ш1смо тадашњи
Чувар Народног музеја Михаило Палтроrшh; видети: Б. Анђелковић .. ,Пршт резултати анализе
муш1јенз Народпогму:1еја у Београду'·, у: З6орн111, Ј/ародноl.,11у:зсја XV-1 ()994) Т. И. Браке 11аша
кога 110мпље Рнђнчкн, пајnероnапшје јс немачки епштолог Brнgsch (Paslш) Emile. којн јс у то време
радио у Bulaq-y; в11дет11: W. R. Dawsoп c111d Е. Р. Uphil1. И1/т н·ш \Иш i11 Egyptoloкy, Лондон 1972, 41-42.

91

1.

на црве11ш1. нз.,1сЬу две ос,,юкраке :шатне звезде з.1,птш

2.

на плс1воы, прироют

дес111ща ::;латио оклопљена. сашrјена у лакту забада у природну стену бели барјак са црвешш
крсто~1.3.

11,1 плшюм. сребрни пегю у лету. Челенка: плави соко у кљуну држи криву сребрну сабљу
INTEMERATA FIDE.

златног балчака. Плшнт десно плано-златан. лево rшаво-сребрн. Дсвн:щ:

Фотогр<1фнЈу грба доставио наы је г. ,Ц. Бапр.rыща. а хералдичку дескрипцију дао је др А.
Палавестра, iia чему ш~ најлепше :щхваљујеыо.

93

Ј. Игљатовиh, .,Павле Риi)ичкн·',

щ

НД48.од22.У1(4.УЈЈ)188S.

95

ll,

НД

78,

од

3(15) XII

lЮ·Ш.

М . .Јовановпћ, Султана Цијук, једна оп првих наших певачица са високо~, музичком спремо:'<~:

прилог историји музике код нас. :Зборник Мат1щс срйске- серија друштвених наука 1 О (1955) 127.

Б. А11ђелковнl1, ,_Прилог рсцентном историјату копчеtЋ Хенуфер II Зехо'· у: Иcll/opujckll 2лас1111k

1-2 (1994).
lc!ern, ,,Београдска мумнја .. , у: Збор1111k Ф11ло;зофскоi фaкyлilici{la серија А Х!Х (у штампи)

Штит рюдељен. горе расцспл,ен;

уроборос окружује две шаке прнроднс боје. које држе :Јлатну бс1кл,у.

9!i

Кљига умрлих православне цркве у Мокрину за 1894 г., бр. 63. Надгробрни споменик браће
Исидора

11

Павела Рнђичкн, налази се и данас на ~юкринскщ1 гробљу.
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Sпшmary

Bnmis{m! A11ilelkm.'iC

А

Pavle RidiCki- t/1e Dопог o.f Ве!игаdе Митту:
Reco11stmctio11 o_f 11is Voyoge to t/1e Nem· Еш:t in 1888

Pavlc RictiCki (Fig. 1) \Nas Ьогп iп Mokгin (пoгth-cast Set·Ьia) in 1804. Нс attended tlie

La\V Асаdеп1у in Bгatislava iп 1825/26. Ву

bнying tl1e estatc оГ SkгiЬeSCe, l1e Ьесшпе n squiгe,
а membeг оГ tl1e landec\ gепtгу. Pavle RictiCki of SkгiЬcSCe ,vas pгoшincnt SегЫаn patriot.

bcncfactor and phila11tl1гopist.
At agc of 83, l1c tгave11ccl to t\1e Nсаг East. Staгtiпg t"-гот Naplcs i11 Јапuагу 15, 1888,
Ьу stcamboat "AListгal", via Рогt Said шкl Sнez Canal, he гeacl1cd Sucz. оп Јапнагу 20. Next
day, Ьу tгain, l1c с1ерагtсс\ to Саiго. w]1еге l1c stayed fш а fc\V clays, visiting inte1· alia Мнsсшл
at Bu1aq a11d Giza pyгamicls. In FеЬгuагу 7. 1888, Ьу stcame1· ,.Mclш1et Ali" hc stшted !1is t1·ip
нр tl1e Nilc. RictiCki visited апсl clcscгibed most of impoгtant o.ncieпt Egyptiaп moпumeпts iп
Saqqaгa. Вепi Наsап, еl-Аmагпа. Assiut, Dешlсга. Thebcs. Kaпiak. Luxoг, Еsла. Ес\Гu. Kom
ОтЬо. Gcbe] SilsiJcll апd Elcphaпtiпc. Оп }'eb1·uary 18. ]1е аггivсс\ 10 Aswan. T\VO days ]atc1·
hc ,1isited the islaпtl ot·P11i1ac, \Vl1cгcas оп FеЬгuагу 21. lie ,vas 011 !1is \vay Ьасk to Саiго. Аће1·
,1 isitiпg Luxoг, Tl1chcs, Qепа, Abydos апt1 Assiнt. l1c гсас!1сd Саiго оп fе!1Гнагу 26.

C.11u,:u 2.

с·.1111,113.

Дес1-1и tli.!чa1Тi на 1,·rтчег1· .11у.н11/с

. 1Ј1,пu iie•1mlf на 1,:пn•11,г,· .11_1·.1111/е

Rit1iCki stayed iп Саiго з Гс\v tlays апd 1l1en !1с \VCПt to АЈехатнЈriа. Iп Мап.:h 9. 1888.
l1e boaгded оп tl1c stешпсг .. Clio" апс! tvYo days lateг he гсасћсti Jaffa. Fгom Јсгнsаlст. wl1e1т
l1c aпivcd оп Мап.:h 12. l1c wcnt оп tl1c excшsioпs to пеагЬу placcs. sнс\1 as Je1·icl10, Dcnd
Sca. гivсг Јогdап. St. Geoi·gc of KoziЬa пю11аstс1·у at Wadi Qclt. Bcthlel1cm, Мш· Saba
Moпnstcгy nпtl Еп Ксгсm. Оп Мшсl1 29 hc !е-Гt Jct·usa1cm cшtl. ћу !югsс. Yia Ram:1!\el1. Nablнs.
ScЬastiyc апс\ Jeпin. a1тi,1 ed to NJz.aгetl1 iп Apгil 1, 1888.
Iп tl1c псхt t·ош clnys Ric1iCki weпt to Tibe1·ins аш\ MoLiпt ТаЬог, ш1tl tl1cп Ьасk to
Nnznгctl1. Оп Apгil 7 !1е aпiYcd to Hai!'a, \.Vl1eгe thc ncxt day !1с boшded ол thc steamcг _.Сћо''.
vvl1ic\1 laлc1cd in Beiгllt оп Arгi19. Оп Apгil 13. he аггi,,ссl Ьу stagcconch to DamascL1s, \vhcгc
l1c speпt а fevv days. At'teг Yisitiпg BaalЬck оп Ap1·il 19/20, l1c \VCПt back to Bciгut. \vћсге he
boш·tkd оп thc steamhont "Мiпсг,1 ,.1" оп Ap1·i\ 23. Via Iz1ni1· he штived to Рiгаснs. рогt оГ
Аtћелs iл Лргi\ 29.
Via Saloпika. Acte. Ist,шbLil. Otlcssa nnd Гiпаlу нр tl1c гivсг DапнЬс Ьу steamcг
"Огiелt", \1е ,·еасћсd 13elgгade ол Ј,111е 15, 1888. Оп Јв!у 6, 1888. Hayi Pavle Ricticki ot
Sk1·ibeSCe doпatccl tl1e тшлту !1с Ьougl1t iп Lнхог, to tl1c Natio1ial Mнscum iп Belgпкle. Tvvo
damagcd senl impгessions iп vvnx оп tl1c соtЋп vvitћ tће лн11ш11у (Figs. 2-4), гсргеsепt tl1c
RidiCki Tшnily coat ot· aпns (Fig. 5). 1Ћis detail ГI1ш1Ју solvcd the mistcl'y of tl1e f'шgotteп
dолег's idcпtity.

Слш,:а

4.

Горњи део ковчега са йсча{Пи"1ш

Слш,:а

5.

Грб Породице Рl,Ьики
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њених сочива веh и за смислено, намерно и планирано, дакле селективно

"ауторско" бележење стварности. Треба имати на уму да су и први снимци браhе
Лимијер

(Lumie1·e), само привидно "спонтани" и "докумсрнтарпи"; они су, у ствари,
- режисера.

настали као плод "организације догађаја", дакле воље сниматеља

Тај нови медиј је пружао пелике технолошке погодности за

непосредно

"дотср1iвање" историјске стварности бележене камсрш,-1. Управо пос~·ојање

ФИЛМ ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈСКОГ
ИЗВОРА И ТРАДИЦИЈЕ

намере да се по избору камермана или режисера начини филмски запис- КОЈИ та~о
постаје покумеит, сведочанстnо, неминовно води ка сврставању филма, када ~с
општа класификација историјских извора у питању, у велику групу извора КОЈУ

зовемо традицијом.

Однос аутора филма

- а он нас занима као особени историјски извор, без

разлике да ли је реч о тзв. уметничком (играном) или документарном ( нсиграпо:м)
филму
Иако рођен на на самом календарском крају деветнаестог, филм јс, по својој
r~рироди, дете кратког, хаотичног и динамичног двадесетог века. Као, r-.,rедиј
.,покретних слика", спетлошћу и хе_r..-1:ијским реакцијама бележених на новом,
вештачком материјалу (првобитно запаљ:иnо!\I цслулоиду), припада овом веку и
по својиЈ\"1 технолошкиr,.,r особинама. За наше столеће га везују и његова склск
тичност и стваралачки ,,синкретиза:r-.,~''; јепан од симбола 20. пека, на почетку
нешто ИЗЈ\Јсђу пучке забаве, циркуса и позоришта. Касније се креће гранич1пп,,1
подручјеr,1 између у:r-..rетности, пропагандног средствs и масовног производа једне
"иню1 стријс'" ( како је од почетка схватан у САД). Од свих уметностпје присвајао
понешто, обогаhујућ.и своје изрюкајнс l\шгу1ншсти. Ипак, у тој прилагонљивости
је остао скриnен .лрвобптпи грех" сј:шлЈ\-tа

- површност.

Наше столеће н.а пзыаку, јс. захIЗаљујуli.п овнм покретш1r---r светлосIЈИЈ\·1

-

и објекта снимања [историјског догађаја или уметничке

-

игране

(ре)конструкције прошлости]], веома је сложен. Сама намера или жеља да ес

нешто забелижи филмском камером, захтева, као предрадњу одређени план,
избор мотива, условљен личним или нским другим подстицајима. Касније,
склапањеi\•I на монтажном столу, добија се такође избором (додавањем или
одузимањем кадрова, коментара и слично ),једна лична слика или интерпретација
историјске стварности. За коначни производ ес може реhи да је слика једне нове
(нс)стварности.

Таква .,апсолvтна веродостојност" филма као историјског документа, као и

у случају других ()'говори, оруђе, оружје) традиционалнијих врста историјских
извора, без обзира на изузетност могућ.ности стварања ·гаквог утиска

коришћењем визуелних и звучних средстава, веома је проб_лематична и тре.бал?
би да буде подвргнута критичкој провери како формалноЈ тако и сащ:жюккоЈ.

записима остало сачувано у јенној на први поглсЈЈ. линаЈ\шчној фор:ми. Готово сви

При том би ваљало имати у тщу велику улогу аутора, његове мотишщи.1е, личне,

важ:нији историјски )l,oral)ajи су забележени на хиљадама килоыетара филмске

политичке, припадност одређеној националној и државној заједници, култури, а и
везе са наручиоцем и финансијером (ако га има) итд.

траке. Њихови хроничари су и они многобројни, најчеш1'1с анонимни, али п онп

чија су имена славна а љихови филi\ЮВИ део сnетске историјске и културне
баштине.

На филму је са'1уван у притзидно "живој форми'', мање-више ,.прерађен" део

прошле стварности. Фиш,,1ска трака је тако непрею-шута визуелна пит која ш-1
особен начин прожима и повезује разноврсне историјске појаве и процесе. Уз
личности које су својим делањем у политици, култури, привреди, привлачиле
пажњу новог медија, мале црне оптичко-механичке кутије сачупале су нам "као
живе" безбројне снимке обичних војника, пука, масс мушкараца, жена и Ј(ецс, свих
опих који су обликовали историју, али су били и "тесто" од кога су .мешени
Јl.РУШТВеНО-ПОЛИТИЧКО-IЩеОЛОШКИ МОЈ(СЛИ.

Захваљујући филму, уз успоне и падове великих, њихове тријумфе и ломове,
остали су са'1увани юю незаменљив докуi\•1ент "духа времена" тренуци обичног

живота

- оне

историјске стnарности у чију сложеност је историчару &пюго теже

да проникне, управо због непрелазне баријере коју поставља недостатак
докумената или још чешће, њихова особина да нс обраt-шју довољно пажње на
такве, на први поглед "маргиналне" појаве и процесе",

Од својих првих корака филм је показао широке могу}шости нс само за
спонтано, неселективно бележење свега што би се нашло надохват камере и

Филr--1 се, без обзира на то да ли настаје непосредним снимањем догађаја
као исечка историјске стварности, или је производ уметничке сt?икције, може
посматрати и као део механизма за (пре)обликовање трщџщиЈе, схваћене у
ширем смислу. Веза филм
на природа

је била

- историја је веома уочљива. Његова визуелно-наратив

и остала погодна управо за стварање тс везе; посезање за

историјским темама и њихова обрада старију је колико и сам филм. Од првобит
них, неспретно снимљених и за нови медиј неприлагођених позоришних комада
са историјским темама, првих година [сетимо се на пример, француског - ,,Убистnа
војводе од Гиза" Ле Баргија и Калнета (Le Вагgу , Calncttc)] снимљеног 1908.
године, или нашег, на жалост изгубљеног "Карађорђа" из 1911. године], брзо се
за свега деценију ипо или нешто мало више стигло, до великих пројеката који су
на историјској или псеудоисторијској литерарној подлози (као резултат) нудили
једну потпуно нову верзију "историјске стварности"
Снимање великог броја играних филмова по историјским предлошцима
(историографским, али и легендарно-митолошким), упелик? је утицало на
обликовање историјске свести човека модерног доба; неке од наЈмлађих светских
култура нису случајно постале најснажнији поизвођачи и потрошачи производа
филмског медиј а.

ГодишШрыМlд[iуштвену историју

346

Il/3 1995.

Филм је нашао своје место и добио посебну функцију у старим културама,
са изузетно дугом аутохтоном традицијом, као што је то случај са Индијом.
Прожимање аутохтоних митско-религијских и пссудоисторијских садржаја са
искривљеним, боље речено, на особен начин "профилтриран:им" ,,западним вред

ностима'', преточених у језик модерног, такође "западног", медија, даје једно
изузетно комплексно "филмско" схватање времена у којем, највеhим пслом
неписмена, публика готово да не прави разлику између "стварности" и "прошле
стварности": глумац у улози неког од митских краљева и принчева из "Махаб
харате" ,,јесте" сама та личност. Додуше, сличан механизам утицаја филма на
обликовање појмова и схватања може се уочити и у некиl\-1друштвеним слојевима
,,западног дела света", посебно на повеhање "порозности" границе која дели
стварно од имагинарног.

У америчком случају веза филмског медија и стварања и обликовања
историјске свести јс веома чврста, за шта постоје посебни културно-историјски
разлози. Нешто мање од половине америчке историје је протекло и остало на
различите начине обрађено и забележено на филмској траци. Филмом је целокуп
на америчка историја доживела своју "реинкарнацију''; глачањем, роман
тизовањсм, пропуштањем кроз "патриотско сито", стварана је селективна слика
прошлости, којом су истицане темељне вредности тога друштва. Филм јс постао
основа на којој јс добрим Ј);елом почивала и почива сnест о историјском иден
титету.
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по,~;гревани на ватри "историјских тема", при чему је често прсовлађавао принцип
емоција са што мање проблематичних чињеница.

- што више

Тако је у Грифитовом епу о грађанском рату па америчком Југу, осим
његових високих уметничких вредности, у "естетском паковању" показан
публици и отрован садржај нескривеног рас~1зма. Похвале пре,п.седника Вилс~н~

(Wilso11), том филму могу ес тумачити као с наЈвишегместал:аnањс "легитиыаrџIЈС
таквом виђењу историје.

Није могуhе стварати на филму само сопствене пројекција прошлости, већ
је прогнозе и пројекције будуhности такође .i\,югуhе подвргнути сличном прот\е~у

( утопијске или антиутопијске у научнофантастичним филмо~има). На филму ЈС
одавно будуhност постала опипљива стварност; антиц~пацща оног што he ус
ледити била је често тачнија ОЈ]; приказивања онога што Је веh било. У ствари, ако

прихватимо Ј);а је родоначелник тога жанра Мслијесов (Gcorges MCliCs) ,,Пут на
Месец" претеча, додуше примитивна и иронинична, онога што he но?1пи име
,,научна фантастика", онда је свакако јасно ЈЈ;а је филмска "конструкци,1а булуhс
стварности" близш-1киња .. (рс )конструкцији пропшс стварности.
.,Конзумација филмских производа" је масовна; отуда су нсслуhс:1е

i\югуhности за пласирање одређеног схватања прошле стварности {истор1,1Је)
посрепство.i\1 историјских сщ1,ржаја у играним и документарним (неиграниы фнл1ювима). ,.Предфплмско доба" јс било упуhсно у стварање (на првом мсс:у
популарне) представе о одређеном опсечку врсr-,н::на_, пре свега па историографиЈу,

У столнчење филма на месту једног ол основних тумача али и ствараоца

намењену школованој слити па. популарш; исторп.1ске рш.-rш-1с, штаыпу. У ~сраз

популарног и веома распрострањеног схватања прошлости и "традиционалних

вијснпм друштвима 11 на усыену тра,џщију. Раширеност п11смс1юстн. рсвш1Јсност

вредности", пре је било Ј\югуhе у друштвима са кратким историјским искуством.
Такво социјално, историјско и културно окружење јс филму омогуhиш) да постане
супституција за. традиционална колективна (митска. легендарна) туI-.,rачења

упщали су на про.мене популарног схватања историје и сопствене историјске

прошлости, Отуда можпа и снажна тежња посебно у америчком филму, за
"епским", ,,легендарним'', уједно нсобавезујуhим, али и игноl?антским, односом у
тумачењу прошлости толико честим првих неколико децениЈа

Ако обратимо пажњу на начин

на који је Дејвид Грифит

школског спстсма. распрострањеност културе читања и куповања новина.

трад1щпЈе,

Фплы је пон удно сугестивну. динамичну. визуелну представу пр_о11шости, за

чије упознавање ннје било потребно претходно предзнаље. после ПОЈ<:ше звучног

фr-~лыа ни познавање вештине читања. На тај

(D.W.

G1ifћtl1)

почео са изградњом филмског погледа на прошлост (или можда боље да "ствара"
историјску традицију) у својим филмовима као што су "Рађање једне нације" (,,ТЈ1е
Birth о[ а Nation,,) из 1915. године или "Линколн" (Liпcoln), снимљеног 1930,
схватиhсмо да веh тада пије само поставио само високе уметничко-техничке
критеријуме већ је конструисао и комплетан систем "филмске прераде историје".
IЬега ће касније други аутори само усавршавати, да би коначно био доведен до

негативне природе. али јс много мањи број тзв. истори_1сю-1х фиш.юва код КОЈИХ
јс историјска истина у потпуној сагласности са Уi\•Iетпичком обрадом. Намерне
·,,исправке" историјског садржаја (у име у~1етничке сл~бс.ще, опортунизма,
политичког или ;-.н,теријалног интереса

може да има озбиљне

сопствене прошлости", дакле нешто што и поред коришћења скоро непогрешиве

поимање прошле стварности.

фактографије, детаљне топографије догађаја

- даје

само привид реконструисане

У таквом приступу у тумачењу историјских са,~:ржаја своје место рођења
имају многобројни стереотипи. Помоћу тог медија јс било лако приказивали
постојеће стереотипе (социјалне, културне, ,,расне", идеолошке), а и
визуелизоnати нове. Национална митологија и култови као чиниоци окупљања и

препознаван.,а имају у овом случају јасну функцију. ,,Патриотско" и "колективно"
мешали су се на филмском платну и биоскопским салама, успешно емоционално

-

боља продаЈа или политичка и

идеолошка "испраnност") или нехотичне (површност, незнање и слично) има или

савршенства. То су производи који у многим случајевима пружају "жељену слику

историјске стварности.

начин, посредством фиљ\-1скоr

медије~, ыогло ес јс непосредније утицали на грађење. слике прошлости и схватања историјске традшщјс (у ширем смислу) . Тс .промене нису пскључ1,~во

последице и па историјску свест и једно рационално

На другој страни, ређе, критичко преиспитивање историјских искустава на
филму, коришћење 71:окументарног или уr.,1етничког филма као извора и помоћног
средства у таквом поимању прошлости, може позитивно да утиче на формирање
историјске свести. Такав приступ је посебна врста катарзе, осл_обађањ~ од намет
нутих "званичних верзија" историје. Треба се сетити улоге КОЈУ су у ~Јед:ињсним
Америчким Државама у оном процесу одиграли филмови о рату у Ви1етнаму, а и

"рсвизионистичка струја" вестерна крајем шездесетих и седамдесетих година (на
пр. ,,Soldier B!uc" R. Nclson-a, ,,Little Big Man" А. Penn-a, оба из 1970.). У исти мах
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јс тај приступ, као и свако друго нарушавање канона, изазнао отпор и позиве на
на одбрану до тада уобичајених и неприкоснонсних приступа у филмској обради
националне историје. Историја српског и југословенског филма може и сама да
пружи довољно таквих примера.

Филм је веома брзо постао моћно оружје не само уметничког изражавања
веh и инноктринац:ије и пропаганде, служеhи ес често управо манипулацијама
историјским садржајима. Тоталитарни режими, али и сви остали, стављали су
филм у службу стварања нове или "исправљања" старе историјске свести.
К~н:rола над филмом, уз контролу штампе, радија, касније телевизије, цензура
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дубљи од примитиnних пропагандних антисеЈ\,н-IТских порнографских испада -У
нацистичким листовима типа "Штирмера" (,,Der StП1·1ner,,). На другој страни,
Чаплинова (Ciк1rlie Chap1iп) сатира "Велики диктатоr" (,,Thc G1·eat Dictator,,), нас
тала на самом почетку Другог светског рата (1940), учинила јс пише на разарању
харизматске ауре око Хитлеровог имена у америчкој јавности него обављивање
хиљада новинских чланака са критикама нацистичког режима.

Такозвани нсиграни (докуметарни) филм није ништа мање погодан за "коз
метичке поправке" историје; његово коришћење као историјског извора захтева
због тога примену свих облика и ступњева одговарајуhег критичког

КОЈ а Је билQ због политичких или "моралних" обзира наметана, имала јс неминов

преиспитивања аутентичности садржаја и свих других његових елемената.

но последице на деформисање историјских садржаја и нудила је неаутентичну улепшану, дотерану и поједностављену слику прошлости. Извлачењем појединих
елемената У први план, рафинираним или отвореним фалсификовањем историје,

У савршена мето,~ологија и технологија критике филма као историјског извора
показала је да су многи документарни филмови (пре свега ратни журнали), дос

инсистирањем само на црно-белом приказивању сложене историјске стварности

.,дотеривани". Тако су у Првом светском рату у позадини, у предасима између
ратних дејстава, ,,режиране" битке за које су коришћене војне јепинице, снимано

(на пример, у Совјетском Савезу филмовима о Лењину и Стаљину, у Немачкој у
вреr-.,1е владе национал-социјализма у филмоnиr-.,ш из немачке националне историје,

као ш_то су они о '~ридриху Великом, или утицају Јевреја - примера за то има у
сш1коЈ I-~аци?наш-юЈ кинематографији) покушавало ес да ес уместо приближавања
историЈСКОЈ

стварности и истини о прошлости. ближој или даљој, створи

исполитизованЕI или идеологизована парЕ1историјска свест. Домаћи пример су

филмови (не сви!) којн су се бавили на сведен ијел.носмсран начин обрадом Другог
светског рата па југословенском простору (.,партизански филмови", ,,пар
тизански вестерн").

Врхунски производи совјетске кинематографије стаљинског периода, као
што с~ Ејзенштајнови филмови, у исти мах су били моhно средство проЈ\,ювнсања
владаЈуhсг идеолошког и политичког светоназора. Огромна производња
пропагандних и "патриотских" филЈ\юва у Првом и Другоы светскоы рату на сви1\,t

кора сматрани аутентичним, у ствари, потпуно или делиr-.шчно кривотворени или

"заробљавање" веh заробљених непријатељских војника. Такви поступци ес само
несавршеношhу техничких срсдстЕ1Шl за снимdње,
због чега је у "бољим условима", у позапини, при бољем светлу, избором доброг
угла и положаја за камеру, тржишту било могуће испоручити и визуелно бољи
производ, у чију истинитост није било патриотски сумњати. Стручна анализа јс
делимично могу оправдати

показала да су многи документарни кадрови које је NI:ихајло Поповић уградио у
свој филм "С всрш,-1 у Бога" (1932. године), за које се_ такође веровало да су
аутентични, у ствари реконструкције. Снимљене са војпищгма статистима на
аутентичним теренима, пише од децен:и_iу и по удаљене од тренутка кана се
нсторнјскп догађај (повлачење српске војске нрско Албаније) о коме ,.сведоче"
л.ссио, укомпоноване су међу аутентичан филмски материјал, остављајући на
глепаоцс утисак целовитости и шнюдсћи на погрешан закључак да међу употреб

зараhеним странама, разноврсност њиховог "уметничког паковања" - доказ су
посебног занимања које јс филм па себе скретао као средство убеђивања и

љеним снимцима постоји логичка н "хронолошка'" nеза.

r,.шсовног политичко-идеолошког "преваспитавања'·. При том _је лако уочљиво

или бележења, на пример обичаја и светковина антрополошко-етнолошког

често посезање за историјскиЈ\-r темама, које у временима криза побијају

обележја, снимцима насталим за личне потребе, рекламним, анимираним фил
мовима, итд., сви они садрже у себи елементе традиције. У исти мах они су и Ј(ео

филмском обрадом важну симболичку функцију.

Играни "историјски филмови", на пример у Сов}стском Савезу (поменимо
само Ејзенштајновог "Александра Невског" из 1938. године или први део ,,Ивана
Грозног" .сниманог 1943-1944. године) имали су задатак да у народу оживе до тада
!1дсологиЈом потискивану (,,стару", ,,немарксистичку") историјску свест и усмере
Је У одређеном правцу.
Филм јс својим историјским садржајима изложеним
филмским језиком делотворније мобилисао "масс" од веh излизаних политичких

Без обзира на то да ли је реч о снимцима историјских догађаја и личности,

традиције у ширем (културно

- цивилизацијском и историјском) смислу. За

истраживача политичке, војне, привредне и културне историје, комбиновани са
другим традиционалним историјским изворима пружају једап сасвим особен
квалитет: они обогаћују знање о једном добу или историјском феномену, дају
посебну, визуелну, димензи_ју прошлог времена.

И када су уметнички (играни) филмови у питању, пажљивом и стручним

парола у борби против "спољашње опасности".

знањима оспособљеном истраживачу они пружају могуhност да анализом

Све веhа прилагођеност и софистицираност уметничког израза,
прилагођеног новом медију, праћени већом технолошком усавршеношhу,

садржаја, начина обраде, ликовних елемената, симбола и језика, проникне у свет

учиниле су да нарасте моh "живе слике".

такозвани :историјски филмови изванредан извор за сазнавање с времена и

Осим сирове, бруталне и непоредне пропаганде, налази ес она много делот
ворнија, која се служи филмским медијем за "преобликовање свести" уметничю1м
средствима. Тако су пропагандни ефекти "Тријумфа воље°' из 1935. (,,Тгiumpf dcs

схватања која су владала када су снимани.

W111cns,,) Лени Рифенштал (Leni Riefenstah1) били неупоредиво далекосежнији и

и схватања једног јасно омеђеног времена у коме је

( филм) настао. Тако су

За издвајање података потребно је изградити једну посебну "археологију
филма". Тако, на пример, ,,ишчитавање" филма о крунисању Краља Петра

Карађорђевића

(1904) као историјског извора,

I

нуди обиље разноврсних података
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SUMMARY

до којих није могу:ће или је веома тешко доћи коришl1ење.м само уобичајених
историјских извора. Снимак дајс богата слика тог историјског догађаја; њиме су

обухваћени не само централни догађаји и главни учесници (краљ, гости,

Милан Ристопиh

политички и војни званичници, свечана поворка), већ и атмосфера пред и
свечаност на београдским улицама током њена трајања са знатижељницима из
самог града и његовог сеоског окружења; градске улице, архитектура, декорација

улица, одећа људи на улицама, саобраћај, итд. Све су то елементи који пружају
једну потпуну, заокружену слику, коју никакан вербални опис не би могао да
замени.

Сама намера да један такав догађај буде снимљен ставља тај документарни
филм у ред извора првога реда; ои је традиција али сам постаје неотуђиви део наше
представе о историјском времену, улази у историјску традицију. Такође сведочи
о

схватању важности историјске традиције и митологије и њихове употребе у

давању историјског и политичког легитимитета једном тако важном чину као што

јс крунисање краља. У крунидбену поворку су укључени војници преобучени у
средњовековне српске историјске и легендарне личности, као и оне из Првог
српског устанка (на наиван романитичарски начин провинцијских путујуhих
позоришта). На тај начин су истакнути легит1п.литет и континуитет државне
традиције, а нови краљ представљен као њен непосредни баштиник.
Тај филм је био много пута до сада подвргаван различити1-1 анализама, па би

овде требало само напоменути: да оп па један сублимисан начин дајс слику српског
друштва и његов однос пре.r,ла својој историјској традицији. Онје зач<1јан из1-юр за
проучавање државноправне "идеологије''. али и за разуr,,~свање места и употребе
популарног схватања националне историје и традиције у политичке сврхе, Он јс
документ културне историје и историје снакол,нсвице, tr-пuлогије и
антропологије.
Фиш,,1је, на начин како га схвата :r,,,rетодологија историјске науке. изв.ор који
1\.южемо сместити у традицију (уз r,...-1er,...юape, дневнике, аутобиографије). У исти

мах, оп је у оnом веку постао активни чинилац изградње (или разгј:,адњс) ис

торијске свести. Постао је део сложеног корпуса колективног и активног
поимања прошлости, њених вредности, обухваћеног општим имснш,,r традиције.

Филм је постао део свакодневице, коју његова инлустрија "бомбардује" спе веhим
бројем наслова, нудеhи нове слике једне (нс )постојеће стварности- више него што
бисмо то можда желели. Постао је неодвојиви елемент историјске стварности
двадесетог века; његовом заслугом је овај вск на посебан начин "сачуван ол.

заборава".

Филм јс драгоцено свспочанство о свом времену, али и о сопственој
(не)поузданости: као сведоку тога времена. Пружа драгоцене податке, али и

заводи лажном, имагинарном конструкцијом прошлог. Управо привлачност и
опсенарске способности тога медија постављају пред истраживача захтев за

опрезност и посебну методолошку спрему.

Filш м Beћveen

Historic Source and Tradition

Film has hай а m1..1ltiple intlucnce оп formatioп ot·histшic coпscio1..1sncss. It i-cpгesents
sepcif'ic historica] sошсс, keepiпg the enti1·e 20t11 century storcc.l апd "preseгved". Its
iпtlucпcc on uпde1·standiпg thc past emc1·ges fгom sclection апd pгeseпtatioп of histшical
pheпomena thought the "aгtistic" ог "featшe" апd "doc1..1mcпtшy" ог "noп-featшc" film. It is
а valuaЫc souгce fог political, cultнгal, шilitaгy and social histoгy. Thc spcciЛc паtuге of f'ilm,
as а histoгic sошсс, placcs it into the categoгy we са11 tгaditioп, as it is itself' а рагt ot· ош
cultural-histoгical heritage, i.c. tгadition.
Using filш as а histшic sошсс гcquiгes botll fогт and сопtспt evaluatioп, \.vhich shoubl
Ье adopted to tehnological fcatuгes of thc film, as \.VC11 as а spccific methodoJogy t·ог the
e,1aluation.
Film is а гсmшkаЫе гесогd of the epoch, but aJso а гесогй of its О\.VП uпгcliabllity as а
\Vitпess of tћct epocl1. It pгovidcs va]uaЫe infoплatioпs but, at thc sшnc time, pJaces it into
tl1e iпiagiпaгy, Га\sс and misleading (1т)coпst1"uctio11 of tl1e past. It is the attгaction апс! the
ilusion-makiпg capacity of this mediнm tl1at impose оп 1l1c геsеагсl1сг (ћistшian) thc-iшpc1Ћ
tive оГ bciпg caнtious апd 111ethc}(\ologicaly cxpeгienced апсl ski!led.
а
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један аграрни облик класног конфликта? Не, то је била rлan за земљом, али глад

која би се задовољила, од 1877. надаље, на рачун исте друштвене категорије,
ситних и средњих земљовласника, а само изузетно на рачун велепоседника. Поз
нати бугарски историчар Николај Тодоров је користио једну студију руског ис

торичара Никитина да би показао како политички програми бугарских радfiкала
у време источне кризе нису садржавали ни једне речи о аграрним односима (осим
питања вакуфа). И то не због недостатка сензибилитета за социјалне аспекте
националне револуције већ просто зато што неког очигледног и драматичног

социјалног питања на бугарском селу није ни било. Глад за земљом је била
условљена не неједнаком поделом земљишта већ оскудицом земље за
обрађивање као последице пореске неизвесности, јавне несигурности, економске
неисплат~вости-. У свим овим негативним условима што су се могли приписати

ОсманлИЈском царству сељачке масе су мање-више нејасно виделе политичку
синтезу својих проблема.
Могло би се 'рећи да је могуће једно rенерал:изовање о аграрном аспекту
антагонизма између хришћана и муслимана у почетној фази развоја балканских

национал1:их држава; предлажем га у једној-демодираној формули производних
одно~а КОЈИ ометају развој производних снага. Тачније, овде је реч о дефор
мациЈама односа производње услед недостатка физичке и пореске сигурности.
Полит.ичко-национална независност је с тог становишта била фактор модерн
изацИЈе, ефикаснији од најпросвеhенијег османлијског реформаторског
програма.

2.

Питање држављанства

Веровање да се држављанство као секуларизована правна и политичка веза

~змеђу лица и државе аутоматски протеже на становништво територије на којој
Једна пржава утврђује свој а)'торитет, намеће се у балканском свету деветнаестог

века сасвим_ касно и против дубоко укорењених резерви и отпора. У Грчкој се тај
проблем 1:шЈе никада виртуално поставио. У старој Грчкој, позорници националне
револуцИЈе 1821, муслимани су износили скоро једну десетину становника. Од њих
је око једна четвртина била побијена у првој фази устанка, остали су се повукли
у утврђене градове. У станици су заузели нске од тих rрал:ова и масакрирали

му~лиманско становништво. Преживели су евакуисани на османлијску терито
РИЈУ· Грчка ес рађала као верски чиста држана, а проблем лаичког држављанства

се није н1;1 постављао. Штавише, појам грчког грађанина је садржавао верску
кшютациЈу, према дефиницији усвојеној првом револуционарном уставном по
вељом.

Ни у Србији се, бар за пола века, тај проблем није постављао, али због другог
разлога. Муслимани који су живели у Србији су били концентрисани у градовима,

али из тога не произлази да је за њих икад иједна страна узела у обзир статус
српских држављана. Они су правно били османлијски поданици и потпадали поп
јури~дикцију османл.ијских власти. За њих је важила нека врста екстратери
ториЈалности. Да ли Је то била примена режима капитулација у обрнутом смеру,
или остатак систсмамилеlllа, или ол:раз не сасвим независног статуса кнежевине?
Чини ес, да само правно-формално објашњење није довољно. За балканске мус-
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ли~rс\не с~ евентуалност да буду подвргнути једној хришћанској политичкој власти
НИЈС Ј()Ш оила указала на хоризонту историјског искуства, а однос снага имје још
за кратко време дозвољавао да се нс брину око питања прилагођавања. Питање
држав_љанства ес по~тав~а први пут, мада додуше политички дотерано локалним

обичарrr-ла, упо.мируЈуl1.оЈ понул:и кнеза Николс :муслиманима новоосвојеног Ник
шића 1877. Као што је познато, Никшићани су одбили понуду и масовно се
иселили. ~о дину дана касније су под хришћанску јурисдикцију прешле простране
територи,1с, а с њи1-rа и њих?во муслиманско становништво: кнежевина Бугарска,

посредно _исто_чна Румел.ИЈа, Нишка област и затим

1881. Тесалија. По новој
концепци,1и КОЈУ су наметнуле велике силе држ:ављанство ес одвајало од верске
припадности. Муслиманима су у хришћанским државама бенефицираним бер
линским уговором били гарантовани опстанак и очување имовине. Остатак
старог бруталног традиционалног односа састојао се у праву оптирања за осман
лијско држављанство. Право опције је био вентил сигурности с обзиром на
психолошку тешкоћу- одбијање да се прилагоде новом поретку- које јс, r,лсђутим,
иыало и политичке и правне импликације. Кад кажеl\ю правне, мислиl\ю, с јспнс
стране, на задржавање одвојеног правосуђа у материји породичног права, на
пслшvrскп суд, као ф3ктор заштите, али и сегрегације, а, с друге, па устезање
хришhш-rсю1х власти да .муслиыанима Т(ају потпун и безуслован статус пржављана.
Полнтнчкс н:мпликацпје су третиране у трећој тачки, чијн јс наслов:

3.

Султанови сирочићи

Сумња хришћанских пласти у лојалност нових муслиманских грађш1а била
је у потпуност11 основана. Зашто би уопште требало да ес ocehajy лојЈ;IНЈI новој
r~:ржавн. насталој из побуне против конституисане власти афщњшсанс силом на
њихову штету. а која ш•...r јс за булуhност обећавала и духовна и i\-1атсријална
ускраhивања. Уобпчајена форыула кuју су били усnојили страни посматрачи била
,ic: ,,још ес осећају султа~-rош1;1.--1 поданици.ма''. Вреди прш,1стити да јс, r,.,raдa ос
тавившп по страни разговор о UJiнocy материјалних интереса и легитиl\-шзацијс
нласти, лојалност султану била таква да ес није могла лако пребацити с једног
влаТ(dра на другог. Тращщионалпа османлијска политичка лојалност била јс пос
редована верском припадношћу. Не само да Танзимату није пошло за руком (бар
не код муслиманских маса) да је скрене с њене муслиманске матице и постави на

осноnе сскуларизопаног институционалног патриотизма. lllтавишс, најјачи от
пори реформистичкој акцији били су баш у заосталим покрајинама, где је стварна
суштина приврсжпости привилегијама у којима се уживало оп павних времена
била разлика у положају у односу на хришћанско становништво, што ct: иде

олошки преводило у додатну дозу исламске ексклузивности у поређењу с "нор
малном" османлијског свешћу.
Верски аргумент л:а добар :муслиман не може да се помири с тим л:а живи у

једној хришћанској држави уздизао је фигуру ,нухаџира. Тај аргумент функцио
нисао је понајвише као подстицај да се напусти терен и емигрира. На лицу места,
међутим, он је пружао морално оправдање и за оружане побуне против новог
поретка. До тога јс дошло тамо где јс конфигурација земљишта дозвољавала да
се наставе облици гериле и разбојништва који су били лишени политичких циљева
или тамо где јс близина османлијске границе или нестабилна војна ситуација
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:iр;брйлана ОтпОр и отцепљинање од хришћанске државе. Бернар Лори је написао
в~оМа занимљиве странице о оној врсти по:мачке републике у Родопима која је
успела да сачува далеко од својих планинских долина управу источне Румелије, а
онда да се споји са Османлијским царством 1886. Можда је мање познат случај
Турака Конџаридес из Тесалије, који су, пошто су се наизглед адаптирали, или
прихватили грчку управу, у току рата

1897.

године пришли османлијском војсци

која је зашла у грчку територију, а затим се у страху од репресалија заједно с њом
повукли када је мировни уговор вратио Тесалију Грчкој. Ту се, обрнуто поновио,
онај однос који је српско становништво више пута доживело између краја седам
наестог и краја осамнаестог века, приликом хабзбуршких кампања на осман
лијској територији.

регулисале држав:1 и институције дате са стране. Па ипак,јесу ли пре 1878. године
бугарски националистички мислиоци и идеолози били свесни да ће се њихова
национална држава поставити на етнички и верски хетерогеном становништву?

Ако јесу, каква су решења предвиђали? Колико сам схватио, они су игнорисали
тај проблем. Либерално-радикални елементи су замишљали своју будућу

националну државу као "лаичку" и "грађанску". Али први значајан гест који су
они учинили у низу догађаја који he довести до бугарске политичке еманципације
био јс подстицање на устанак у пролеће 1876, који је одмах кренуо с традиционал
ним антагонистичким понашањем на верској основи.
Закључак из ових посматрања за која ваља признати да су апроксимативна и
тренутно недовољно документована је да постоји један елемент, зајсдничЮI свим
нац1-юналниЈ\-r балканским учењима деветнаестог века и имплицитан а не и дек

4. Националне

идеологије

То је један друкчији начин да се постави питање држављанства, али овога
пута с гледишта ех ante. Који национс1лни садржај је имало политичко учење које

је инспирисало фор~,шрање или експанзију балканске хришћанске држаnе?
Свакако не изгледа да јс цео процес био руковођен јсдноl\-r доктрином: за Србе јс
то на почетку била чиста неопходност. Осим тога, чини се да неким вюкниr-.,~
накнадним фазама тог процеса доминирају фактори који су изnан балканског

сценарија, а којима су т~ национална учења подлегла. Треба само помислити, у
вези с Грчком, на британску везу и на њен ефекат кочнице чешће него подстицаја
на курикулум грчког иредентизма; кад је у питању Србија, на последице
аустроугарске окупације Боспе; а што се тиче Бугарске, на механизам очекивања
изазваних и фрустрираних између Сан Стефана и Берлина. Ипак, све тс земље

имале су и своје национално учење од извесног тренутка па надаље. У Грчкој,
четрдесетих година, Мегали Идеја првог :министра Колетсса заснивала ес пре на

ширем појму хелениз.1rш него што јс то био онај чисто етно-језички концепт и
садржавала јс историјске и верске елементе једне културне хегеfiюније давног
датума. Иако грчка национална мисао није никада сасвим напустила перспективу
једне нове Византије на бази грчко-турске дијархијс, доктрина maiпstгeam је остала
током целог деветнаестог века идеја ирсдентизма и била потхрањивана оссtшњем

културне супериорности која муслиманима није остављаЛа никаквог простора,

осим као етографској реликвији. Што ес тиче Србије, Начертаније није ни нај
мање био пандан Мсrс1ли Идеје, мада сута два пројекта настала истовремено. Без
обзира на инспирацију спољ:1, програм Начертанија ес тицао виталног простора
државе више него нације. За разлику од грчког. програма, није подређивао

територијалне амбиције држане једној дефиницији нације: у том смислу није био
ни иреденистички. А пошто се српска нација дефинисала по Вуковим етно

језичким критеријумима, јасно је да би онда и муслимани српског језика чинили
њен део. Али није било уопште јасно да ли се и како мислило да ес оствари њихово
политичко инкорпорисањс у српску нацију. Утолико :мање уколико је национална

експанзија била скренута с правца запад на правац југ, где су муслимани били
другог етно-језичког типа. У Бугарској ес цео разговор о једном физиолошком
националном простору који би се поклапао с јурисдикцијом Егзархата или са

Санстсфанским граница.ма очигледно односио на ривалство између самих
хришћана, док се о муслиманима није ни говорило. Њихов положај су затим

лар:исан, а то је поистовећивање појма националне слободе са протеривањем ?с1~ан
лија. Очигледан закључак, могло би се рећи. Мюье очигледан ~а оног КОЈИ ЈС у
балканску исгорију морао да продре кроз филтер многих историЈСКИХ текстова у
"старом стилу", који су уздизали аналоп~ју балканских нациопашшх збивања с
моделом италијанског Рисорђимента. Ту је сад разлика очигледна и дубока: у
балканским збивањима ослобађање од "туђинског јарма" садржи демографски
аспект који је у потпуности непознат у италијанском историјском искуству.

5. Демографска

дсосманлизација

Осыанлијска владавина на Балкану јс исто толико биш-1 у гарнизонима,

институцпјама, сиыболима, колико п у "османлијском", или боље ,,турс:-<~м"
становништву. Ваљало би ес подсетптп познате тезе Омера Баркаш1, по ко,10.1 се
историјска суштшш турске побспс на Балкану не састоји од војних победа нити од
способности усвајања и трансформације структура Византијског цаrства, већ у

њиховој сп~собности да колонизују освојене територије захваљујуhи

дсмогра(рској супериорности. Чак јс и ·масовна промена нере била само другораз
редна после~rща колонизације. Барканова теза је својевремено подстакла
расправе на високом ниову. Независно од њене научне вредности, требало би
указати на њен ИЈ(еолошки циљ у интерпретацији историје: с једне стране, она је
доприносила ревизији османлијске историје у турској интерпретацији, с друге
стране је нудила посмртну реплику западним стеротипима, а, наравно, _и

балканским, о несшщању Турака у Европу. Не сс1мо да нису уљези, говорио ЈС

Баркан, него су они чак и рсвитализовали једну целу европску област.

Иако је Баркан подразумева Турке у правом етничком смислу, захваљујући
тези привукао је паж:њу популационистички аспект османлијске владавине. То

што "Турци" (у ствари Турци и аутохтони муслимани) ~ису били уље~и на Ба~кану
је управо и био трагичан аспект питања. Јер ако Је демогрс1фир била Једна
компонента османлијске владавине, онда јс и пад те владавине неминовно морао
имати једну демографску компоненту. То је питање избеглица, које прати ц~о
развој балканских националних држава до 1922. Чак би се током истори,1с
укрштених токова кретања избеглица могла написати историја приступа
балканских народа модерном добу. :на етнографском плану би требало помис
лити на ланчана померања изс1зваиа прогањањем муслимана, с ефектима
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етничког хомогенизошньа на Балкану, ислами:ювања османлијског царства и
затим турцификације Турске. На социјалном плану, треба помислити на тешко
уклапањехейtерохйfоних Грка у Грчкој после независности, на владање непрекид
ним порастом имиграције у Србији, на допринос избеглица да се учини ирсвср

зибилном експропријација муслиманске земље у Бугарској. На политичком плану
би требало мислити на притисак који су на Истанбул извршиле масе мус
лиманских избегли~а у време Абдула Хамида, или на утицај Крићана на грчки

иредентизам. На ВОЈНОМ плану би требало мислити на османлијско коришћење
муслиманских избеглица за заштиту граничних области, што јс свакако
допринело пооштравању војних обрачуна. Дnе балканске нације-Грчка и Турска

су се на питању избеглица чак формирале у модерном с~.-1:ислу.
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субјекат, као једна модерна нација у ембриону. Нешто што они нису,.билд, јер.,су
изнутра веh били раздвојени линијама етничке природе, а нарочито_зато.ш:.го. су
их као заједницу уједињавали пасиван колективни идентитет, привржен_ост

старом царском поретку и верска солидарност. У историјско-компаратив:Ном:
смислу они нису били национални субјекат не зато што су им хришћански суседи
негирали право на самоопредљење него због сопственог закашњања у изради

модерних политичких категорија. Због тога ако се и има обичај да се каже да су
Турци били последњи међу балканским народима који су пристали уз националну
идеју као конститутивни принцип државе, требало би додати да су други, после
њих, имали да пређу још много пута у оном правцу да би се еманциповали од свог
порекла у милеШу, од свог традиционализма уопште и од његових локалних

варијанти.

6. Принцип

самоопредељења

Национално самоопредељење и1ш са демографијом однос сличан ономе
између softн·aгe-a и !шгr/нуu·е-а. Крајем певстнаестог века балканске државе су, и
поред тога што су се сш,шдефинисале као нације на најразличитије начине, навеле
присуство сународника на османлијској територији као суштинско оправдање
сопствених скспанзионистичких прогрю,ш. Заједничка претпоставка је била да јс

право на саl\юоп~сдсљењс тих сународника било морално јаче од принципа
лсгити:мности. ТаЈ однос између становништва једне територије и политичке

суnбин:е сам~ територије су националне пропаганде у Макслонк~ји експлицитно
наводиле, даЈуlн1. ме.ђутн.м, истовремено на знање да he државе за рачун станов

ништво да остваре право на саr-.юопредељење. Треба да се примети !13 оно што су
спољни П~)Сма~рачн критиковали у пропагандама хришhанских држава у

МаксдониЈи нще био шщионалпи принцип веh његова претерана приыена и
његове опасне практичне последице. Колико се зна ю1ко у то вре.f\,1е није мислио

на балканске !'l,1услиманс као могуhе носиоце права на сю.юопредељење.

Пре неколико година један амерички научник османuфилскпх тежњи Џас
тин Макарти, изнео је османлијске статистичке податке из 1911. о подели
становишпза на Балкану по провинцијама и поЈнuлеtТtисна и аргументовао следеhе:

1. те године муслимани су представљали у целини 51 % становништва v
преосталим османлијским поседима у Европи (искључујуhи Истамбул);
~

7. Модернизација и деосма~шнзација
Иако после 1878. године модернизација структуре друштва и извесних
националних институција постаје заједничка тема у балканским државама, када
је реч о њеном утицају на муслманско становништво, разговор У суштини
ограничава се на један једини случај. Сумњиво је, у ствари, то што у ову тематику
улазе експроприсања муслиманске земље у околини Ниша, а само индиректно У

њој улази опрезна подела земље сељацима у Тесалији у другој половини осам
десетих година. У Бугарској, међутим, где јс национална слобода била тек из
војевсна и где јс проценат муслимана био висок, модернизација с~утоматски знач1:
обрачун османлијском прошлошhу и суђено јој је да дифсрсшџ-1.1ално погађа она.1
део становништва који се у тој прошлости препознаје (узгред, било би занимљиво
знати нешто више о социјалној судбини хришhанске компоненте имуhне осман
лијске класе у бугарској земљ~,~.) Бернард Лори је написао расвстљујуhс стрницс
о деос.манли.зацији као компснзативној идеологији за заостало~т, али и као о
1штипу инспиратору за веома практичне процесе мuдсрнизациЈе покренуте у
различитим секторима бугарског пруштва. Лори се само r-.шргин~лно дотакао

аграрног питања и ту би ваљало допунити његове речи no~ceha.1ylн~ на више
нормативних мера усвојених у Бугарској (кнежевини и :источној Румун:щи) између
1880. и 1844, у којима јс апсолутно немогуће разликовати скономс_ки циљ од

антимуслиманског: замену десетине по производу са земљарином кор погађ_а и

2. ~а. су неке периферне области, насељене претежно хришћанима, као што

пеобрађивану земљу; кажњавање власника апсентиста државном ~онфискациЈом

ЈС случаЈ Јужне Македоније, биле отцепљене, на преосталој територији износ
муслимана би ес подигао више од 60%;

земље која није обрађивана три године; државну конфискациЈу, уз одштету,

.

3. да је пре балканскях ратова на тој територији био примењен принцип
самоопредељења, дошло би до формирања једне територијално континуиране

муслиманске државе

o.n:

Санџака и Албаније до Црног мора;

4. ако до тога пије дошло, тu је зато што су сви важни политички фактори,
локални и европски, иако међусобно раздвојени личним интересима, били

прећутно сложни с тим Т\а се муслимани искључе из примене принципа
самоопредељења.

~~зоно вање Макартиј азаспива ес на концепцији лишеној историјске основе,
по КОЈОЈ би балкански муслимани у оно време били потенцијални политички

чифлuк земље власника који нс бораве у земљи; затварање _пиринчиништа због
хигијенских разлога; и најзад, да би ес погодило оно што Је остало од овеhих
поседа, најпростију аграрну реформу. И у области унутрашњ_е сигурности земље

су кампање разоружавања сел аи мере за потискивање разбо.1ништва претварале

сврху постизања јавног реда уопште у дифсренrџ1рану репресију над мус
лиманима.

Ипак је најзначајнији аспект те мешаваинс модернизације и деосман
лизације онај на који указује Лори када бележи демографско оп~71.ање мус~имана

у економски најдинамичнијим градовима Бугарске. Његово обршњење Је да су
бугарски муслимани, који су се већ држали по страни (пасивно. или отворено
непријатељски) од процеса реформе коју су покренуле Османлије у дунавском
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вuлajellly (Мидхат паша) тек саЈ(а били још више маргинализовани услед губитка
инШелиiенције која је емигрирала, и неспособности да учествују у трговачком и

мањинске зајеЈЈ,нице. Тако би државно наl\,1етање. основног образовања значило
наношење насиља заједници која јс љубо:морна на своје сопствено верско обра

индустријском расту градских центара. На ту тему, о изазову модернизације,

зовање. Југословенска влада јс била толико издашна према муслиманским

босански муслимани ће се самоиспитивати неколико деценија касније у
Краљевини Југославији. Наравно, тај изазов ће много боље прихватити заједница
која није изгубила сопствену ш-нТtелиlенцију и чија друштвена елита поседује
материјалне резерве, људски капитал и политичке предности који се могу инвес
тирати у прилагођавање новоме.

верским и образовним институцијама колико јс рестриктивна у области језика
наставе у јавним школама, нарочито оним с албанским корисницима.

Босанска опција важна је да би ес боље истакао, захваљујУ:hи контрасту,

Питање да лије та злона11,1ерна толеранција према .муслиманским мањинама
одговарала једној ЈЈ.Обро одређеној стратегији организоване културне стагнације.

Рекло би се да јс одговор свакако позитиван пг_l'о се тиче Косова, док за Бу~~рску
немамо елемената да бисмо одлучили да ли Је "организована стагнаци.1а

модел који је доминирао у односима између балканских националних држава и

тетска формула једног истоrијског суда ех

њихових муслиr-.,шнских мањина заштиhених међународним споразумима, модел

смишљеног плана.

који наводимо под насловом:

8.

Организовано стагпираље

post,

син

или може Ј(а поприми значење

9. Турс1ш и деисламизација Балкана
Аil-rсрички историчар Станфuр јс, на основу османлијских доку~1епата

Рурализација је за балканске муслимане значила губитак пруштвеног поло
жаја, али и прелазак у ситуацију која је погодовала етничком самоодржаваљу.
Боље су одржали квантитативну консистенцију тамо гдс су се ш:1ш:~зили као

лныанскпх ~пбеглица са Балкана у Турску динаыизопан фактором ри!!, то Јест да

компактне масе руралног стш-ювништва, економски довољне саме себи и жилаво

лиманске отаџбине и обсћањпма матсријашшх олакшнца. !По приписуЈе већ ос

верне демографском понашању традиционалног типа. И сама њихова културна
~-..rаргинализација је допринела љиховом етr-1ичкш.,1 очувању. Као верске јединице.
муслиманске мањине су свакнко могле да очекују да учсствован,е у општој .мон

срнизацији националног живота ослаби јспну битну црту љихоrюг колективног
идентитета. Аналогну претњу је представљао онај индиректни канал модерн
изације који је могао да буде однос са Турском, у тренутку када се та земл,а

показао да јс од половине осамдесетих година ХТХ века прилив имиграци~с мус
се иа њих намерно утицало сшrоы прпвлачности п класичю:-п.,r аргуr-.·1ен_т(љ•1 ~.rус

манлијскнi\f влад;:нщима тих годпна еконоыско-ЈЈ,смографску мотивисаност у
управ.~ању ,-~1>.-шграционог тока. то јест ЈЈ,обнјањс квалификоване радне снаге,

насељавање Ашщол:пје. Даље знамо на јс после балканских рнт<1ва п пре Првог
светског рата .младотурска влада по 3 шша Ј\•rуслшшнско становништво да н~пусп~

територије које су освојиле балканске државе. На позпв су ол~оворн~е с1от1ше
Xl!Љafta Т)1рак~1IT31'\/{аКСДОШiјс. Ннје, ,чеђуТН?-1. ПОЗН<ЈТа blUТIIВ~ЦI-IJa ЗН та_Ј IIОСТхпак.

ангажовала уполитицп милитантне секуларизације. Сасвим је онда схватљива као

то јест да ли су мшщо турцн наi\fсравали да распореде пзосглице како ои се

одбрамбена рсакциј а аптикемалистичка пропаганда коју јс спроподио мус

демографски олбраш~ла источна Тракија или на оживе пољопривреду на

лимански клер у Југославији и Бугарској.

Није потребно реlн, ла је за балканске владе лабављење политичке везе
изме.ђу њихових ь,rуслимана и турске државе представљало додатну корист, а то
помаже да се схвати параноксални контраст између перипетија исла.ма у Турској

и истрајности социјалне хегемоније ислама у најтрад:иционалнијим облици.ма у
извесним балканским покрајинама под хришЈшнским суверенитетом, као што су
биле Лудогорје, Косово, западна Тракија. Ова последња је чак, са својим мус
лимани.ма који се нису никад асимиловали или на неки други начин избрисали (док
су исто време Грци у Истамбулу постепено ишчезавали) позорница најупад
љивијег случаја успешног етничког отпора у културној стагнацији.
Бугарска научница Дарина Василева подвукла је недавно контраЈ(икцију
укорењену у систему заштите коју је муслиманским мањинама гарантовало

Друштво народа. С једне стране јс таква заштита очувала верску заједницу у
њеним особинама и традиционалним прерогативама, с друге је ме.ђутим, ис
кључивала из напретка. Технички, верска и етно-језичка заштита су била два вида

једне исте заштите заједнице кој а се нашла у ситуацији да буде вертикално
мањинска. Ипак су се балканске владе могле са ма каквим разлогом позвати на
неку врсту неписаног принципа система заштите мањина, по коме би основна

дужност сваке земље "домаћина" била да се не меша у културну аутономију

аш-щолској висоравни.
Дrзндесетнх година, после великог таласа грчко-турске размене, д~љс коп
пеш.џ1је између Турске и балканских држапа су регулисале емиграциЈу нових
контпнгеш~п1 муслимана и за њих ес у публицисттщп тога времена при:мењивала

јако 1щеологизовш-ш терминологија: називали с~ их ,.одгођеним и:_беглицама",
подразумевајући под тџм да је реч

O људима

коЈИ су пrиврем~~о оили умш~ли

"нормалном" третману грчко-турске размене. Заузврат у ТурскоЈ Је за .њих усв~Ј~Н
израз "политика репатријације'·. којаје синтетизовала етно-т~риториЈал~1у ви.~ИЈУ
отаџбине, драстично дисконтинуирану у о;џ-шсу на османш,чску историЈску 1 ра
ницију и, доиста, и у односу на егзистенцијално искуство тог становништва.

Привлачни фактор јс био веомајнк, а његова битна економско-л.сЈ\юграфск~
мотивација јс утицала л.а се приликоI-.,r уласка ублаже и чак по~иште разлике

измсђутуЈ1с~<их и нетурских муслимана. Колико год, међутим, био Јак, факт.01: pull
јс дејствовао па балкански свет који ес све више д:иферснцирао У СВОЈОЈ У~
утрашњости. Балканске муслиманске заједнице су већ од пре више гснсрациЈа

живеле у .1\ПЮштву различитих политичких и административних средина и биле
су, дакле, различито осетљиве па верске, етничке, економске, политичке мотива

ције, осим што су биле изложене скспулзивним факторима различитог квнлитста
и интензитета.
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Истраживачки рад и историјска синтеза би морале, дакле, да воде рачупа о

фрагментацији и трансформацији основног односа који сам на почетку преЈ(
ложио, и да се мере са случајевић,rа као што су они с муслиманима у Албанији и у
Босни, који су лоше или само нелимично објашњени категоријама које смо овде
користили: али ту, у ствари, почиње једна т~:руга тема.

10. Извори

и историографија

Ова тачка се своди на неколико запажања о тешкоhама историјског
истраживања. У изворима деветнаестог века однос између балканских национал

них држава у формирању и муслиманског становништва је лоше или једнострано
;n:окументован. Од масакра у Грчкој двадесетих година !(О "Bulgarian hоггогs" 1876,
провлачи се једна нит журналистичке документације којом доминира негативан

стереотип о Турцима, која јс прећутала насиља нап муслиманима која су пратила
f'ксплозију и успех балканских националних револуција. На срећу историчара,
ширење

конзулата сила у ос1ш1-шијски:м балканским поссди1,ш делимично коr-.,1-

пензује тај недостатак.
У историографској литератури, било да је потекла из националне школе или

да јс западне производње, тај однос јс нормално апсорбован темш.-r борбе за независ
ност или избија тск из фактографских детаља Ј-лањсг значаја. Једини случај
експлю,итног бављења је у делима Васе Чубрилониhа, чија нш,лера је, с друге стране,
била управо да покаже дарвиновску 1-юр1ылност модела дсисламизације који су
балканске државе практиковале у стицању независности. Није јасно порекло
тешкоhс, за дnнапш,е научнике, да третирају проблематику r,,-iycлиr-.,iaнa у оквирима

третирања националних исгори,iа. Није, међутиы, случајно што ес за пеку основну

информаIЏiју мора трагати по списима оријенталиста или у есејима полемичке
прироr~;с, изричито "тенде1щиозним", који понекад испуне апу тишину бучн:и-м
претеришнъима. Можда ту тиш~,iну треба приписати колико субјективној уздржанос
ти историчара толико и објективној рсзидуалности Ј\•tуслиЈ\пшске проблематике у
односу на главни ток разних балканских шн\иошшних историја.

Sпшшаrу

Магkо

Dogo

Balkan Nation Statcs and

IVIнslim

Issue

The aгticlc pI'cscnts а compaгative гсsсшсh of thc ргоЫсш ot· tl1e Muslim populc1.tion's
integгation in SerЬia, Bнlgшia ;:шd Gicccc in the initial pliascs of existcncc of these states. Thc
pгescntation is oгganized in ten sectioпs. The fiгst topic is tl1c "laпd issue,,. Thc authш
concludes that national libe1Ћtio11 of tl1e Balkan pcoples at the same tiшe iшplied legalizatioп
oflandexpI'opгiatioп at thc cxpense ofMuslims, wl1ich spcaks aЪout social essencc of upгising
апd points to agгaiiaп aspcct of' antagonism bctween Chгistians апd Mнslims. At the same
tiшe, оп thc political рlап, thesc social changcs wеге thc factoг of шodeгnization in this гegion.
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In the legal scnsc, citizensllip issuc appeared as tћс пеw ргоЫеm betwcen newly emeгo-cd
states and Muslim popнlation. According to the concept imposcd Ьу gicat powcrs, citizenship
was scpaгated f'гоп1 гcligious affiliation, so tlшt pшsuant to the Beгlin Treaty Mнslims werc
gнагапtесd pcгsonal saf'ety a11d рюрегtу, and wеге fгее to opt for Ottoman citizenship. The
mајог Ieasoп fш emig1Ћtion was religious belief that а good Muslim slюuld neveI гeconcile
to living in aChгistian countгy which in шапу cascs 1ri0гal]y waгranted aпncd upгisings against
the ncw ordc1·. Thc соmпюn elemcnt in all Balkan statcs, w11icћ equated nationa1 fгeedom with
the expelli11g of Ottomans, also co11t1·iЬнted to tl1is. Tlшt is why the declinc of Ottoman empiгc
bгought about significant demographic chaпges, as it 1Ћiscd the refugce issнe, which accompanied the development ot· Balkan nation states until 1922. At the same timc, ncwly cmc1·ged
statcs used thciг mi1101·itics wl1ich гсшаiпеd undc1· thc Turkish гulc to рнt theiг claims to
se1t·-dete1·mination, which became а stгongeг piincipJc tlian legitimacy and csscntially justificcl
the expansionist ргоgгшпs. Оп the othcг lшпd, Turkey dcliЬetЋtely attlЋcted Muslim immigгa11ts fгom the Balkaпs with traclitioпal aгgument of the Muslim fatheгlancl and pгomiscs
ofrnatcгia] bcnefits.

[

Андреј М11тровић.

БАШТИНА

Les i11teгe1s_/lY111cais еп Seгbie
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Les p1·emieгs coпtouгs l1'ш1 iлteг@t economique fгaщ:ais s'esчнissent p!Lts c!aiгcment au

HERITAGES

ciEbнt de !а secondc moitie dн XIXCmc siCclc. Daпs sоп nшпСго du 7 scptembгc 1852, Le
јон пш! {!es Di!юts pгesentait еп dCtail les pгemieгs plans scгbes рош Ја coпstrнction de voies
4

Aшlrej

Mitrovic

LES INTERETS FRANCAIS EN SERBIE
А

LA VEILLE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Un clocumeпt iпtitulC lntiгets fгanr;:ais еп Seгble, пSdige de toute evideпce рош lcs
et poгtant, гajoL1tee а Ја main, la datatioп .,Paris 30 осtоЬге
1917'', pгesentc de f'ш;;on concisc ct дCtaillee les iпtCгCts t·гanr;ais сп SсгЬiс i1 !а vcillc de la
РгсmiСгс Guc1тe moшlialc. Recouгant ан lo.ngage claiг et coпYaincaпt des cl1iПt·es, гepaгtis
dans l'exposC сп six gгoupes d' activitts, sоп textc noнs iпt·oгmc dн nюпtапt f'iпапсiсг et de la
stгнcture des divei-s inteгCts Ггшн;аis. 11 s'agit сп l'occuпence d'eп1pгuпts puЫics.
cl'CtaЫisscments Лnancicгs, с.\е Ја coпstгuctioп de cl1emin dc Гег et d'inYestissemeпts dnпs \es
1
гoutes, lcs cпtгcpгiscs inllнstгielles et c01nmeгcia1cs. et dans l'cxploitation lics miпes.
besoiпs dн gouvcгncmcnt f'гanr;ais

f'eпees. L'expression "socit':tC Ггаnсо-sе1·Ье". oгganisation есопошiчне v1ЋisеmЬ!аЫсшепt
сощ:uе а cette epoque шais поп fondCc, appara}t dejG dans unc lcttгc d'un SсгЬе d'Istanbul
llatant de Ја Лп du mois de поvсmЬгс 1860.:, Ан pгintcmps 1872 uп homrnc ll'af't'c1.i1·es
maгseillais pгCseпtait tinc pmposition dt':tc1.i!Iee pгCvoyant la fondation d'une baпque f'гanco
seгbe dont Је but sc1Ћit de stimнleг et de soutcпiг les affai1·es fгaщ:aiscs сп Scгhic_r, DCjU еп
7
1865 un ingCnicur fгaщ:ais, Kuss, гCaJisait !а pгemiCI"c Ctшtc роuг Је tгасе cl'une \'Oie fепСе
et, Је 3 t·evгieг ] 881, 1е goнvcгncment sегЬе coпcluait avec la Societi de / 'Union Ciпimle une
convcпtion pгCvoyant la constгuction с1с !а ргеmiеге voic fспСе еп SегЬiе.~ Le гее! intCгet
suscite раг \а Seгhic liaпs les milieLJX fiпancieгs fгaщ:ais пous est coпfiгrne ра1· нп mt':пюгandum
апаlуtiчне intitLtl6 Les cl1emi11s lfe Јег seг/Jes, 1·Calise рош !с ministCгc c1cs affaiгcs СtгапgСгсs
le 3 јнiп ] 889. 9 Cet iпtCг@t гessoгt Cgalerneпt de la cгCation du рге111iег etaЫisse111ent t·iпш1сiег
Сtгапgсг i't Belgгade. La foпdation llc la Вшщие tfe cгirlit sег/Је lloit еп cffct beaucoup al\
10
Comptoiг 11ational ,!' escompte, aloгs qне 1' 6steггeic/1isc/-1e Liinrleгlюnk., son paгtcnaiгe dans
11
cettc affaiic, Ctait е!(с-шСmе unc cгCation de Ја SocietC de !' Union 8inim!e ( ! 880); compte
tспн lic la rapide ЬшщнсгОLttе de cet etaЫisscment, des 1882, c'cst \а Societi gl11Cmle lic Paгis
qнi acqнit нпе intlнcnce duгаЫс st1г sa creatioп а Vicnnc ct, indiгecteшe11t. sш ]а Вшщ11е r!e
CJ"lrlit sa/Je. 1~ Вiеп que Јс Comptoiг 11atio11ol c!'escompte sc гctгouva lui aнssi гapitlcшcпt еп
1
ci·ise, Је cщ1itaJ fгaп~ais п'сп с\сmенга pas point ргСsсвt claпs lаВшщие rle cгirlit sсг/Је. :> А ]а
SLtite de ]а pгoclamation dн Royauшc dc SегЬiе ( 1882), c'cst lc Comptoiпшtio11al 1/'escompte
чui llc,1ait, сп \'Lle de l'octгoi de cгCclits. ргспс!ге ]'initiative et llaпs ш1с lai·gc mcsшc oгganiseг
]а t'oлdation li'Lln consoгtium inteгпationa] гCunissaпt ]а Halincг Holl{/e!sgesellsc/щft et нп
1
gп)l[re de hanqt1cs allemancks. ainsi qLJe J'6s1eггeicl1isc/1e Liim/e!'lюnk. -J I..,'aгgeпt des banCJLICS dc Pш·is put aiпsi continL1eг de јоне~· нп гбiс поtаЫс claпs les еп1рншts scгbcs lics аппСсs
qнatгe-Yiпgts. 15 La Пп de ccttc сlсссппiе ct sшtout \а l1Cccпnic SL1iv·ai11e de\1 aieпt тете

Les ilehuts
!' inteгet rшtC раг !а Fгancc а la SегЬiе devait 1xogгessi,1 ement
avcc le tcmps. Voyaпt Је јоuг avec la stabilisatioп dc la situation llaпs ccttc pctite
pгincipaнte еnсше vassa\e clc la Tuгчuic,2 c.-a-d. duгant la secoпde moitie des аппееs tгentc
au XIXCmc siec!e, cet iпtCгCt se 1naпit·esta tout d'aboгd раг la cшiositC mопtгСс раг Ami Boue
роuг Ја паtuгс gEologiqнe du sol с!с Scгblc. IJ convicnt ici de поtег que cet eгudit s'iпtiгcssa
d'emЫec 3 l'cnscmЫc lle \а гegion des Balkaпs, ес qui moпt1·e Ьiсп чне Jes Fгan~ais avaicnt
couturie de сопsidегег tout pays еп Је 1·eplш;ant daпs нп champ de visioп geopolitiqнe pllls

Реtш· MiJeпkoYiC,

Аррагн гelativement tбt,

_iџudjl'Jlja

Aгcl1iYcs Na1io1шles-PaJ"is
Р. ivli!eпko,1 iC.
Љitl.
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А l'анt?тпе 19!7, tп~~s vгaisemhlaЫement еп pгC\rision с1с Ја ћЈtuгс сопf'егепсс йс Ја
рш~, оп рг:к7:1а <Ш se1n с~н gouvcгnemcnt Ггапс;аis U нп bilaп dcs intC1·€ts d'avant-!2:нetтc с\с

.

!а Fгапсс а I etraпgcr. С cst aloгs qне Гuгспt гCdiges plнsieшs tcxtes suг Ја Se,tJie. cloпt
пotшnm~пt поtгс ,dосшлепt ~lat_e dL1 30 octobrc 1917. Dans lcs пшпегоs 490 et 491 c1u ·7 et 8
11 ~";_ 111 t11 ~ 19_17 с! _нпе 1·еу~1с 1nt~tL1lee !11/oгmntio11s iconomicjlres, Cclitte раг \с Ви геа и c!'itude
clr: l 1~if0 1 m{:tion d:pl/~marщue, fнrcnt ~uccessi vcmcnt рL1Ы iCs dенх textcs рогtапt Ic шСmе titrc
Les.iessoшces mmeu,!es de !а Sег/ле. avec la notice ,,Bнllctiп consacrC а la SегЬiе". 16 Раг
lеш ~o~te~1~1.ccs de_ux dосшлепts c~:пstitнaicnt сп f'ait uпс е!аЬогаtiоп ct нп сошр!Е:тепt clc
ce~t-~Jt~s p,tss~g~s .~oiтesp<:1:c!~шts, f1guг~nt c.iaпs нп vastc шСпюгапdнm tгes systCmatiчнe
clestiпe ~~t 1шп1st1 с cl,es a!loлes сtпшgсгсs. А]ехапd1·е Ribot. rCclige et clatC cle Paгis. 21
septcmћ1t; 19 t 7. рш· l amlx1ssalicш Mauгice ВошрагсI. 17

·.,

сщ/ге

economique et geogmpl1ique

"~~с 1 ~1Сm?~-ш~с_l_шп, clc Во1прап.i posc_ 1~ pгohlematiqщ:: sсгЬс с\апs le сас\ге cle Ја \'ision

li а~н;,нsе, etab~1c с\ср c_lc loпguc clate. co11s1deraпt Јс Pгucl1e-Oгieпt et !а pCni !lSLtlc des Ba]kaпs
сотте _LIПC
eпt1te t:':coпorn щuс
· -.. tOLl t сп
, mcttaпt 1' ncceнt sш Ја рагt1с
· asiatiqнe
·
~ ·
. mс1пе
.
сп taпt

Чt_1 ~~J\Lis 1 :~p~)~taпtc. Unc }_:lle сопсе~tюп ~~ait !е гesuJtal clc гappoi·ts ecoпomiqLtcs Гогtетепt
cJ~-'.~ 1?1:~1cs: н~t1~оп~с1пt LicJa aLJ XVJcmc s1ec]e ct s'Ctaпt pt·ogгessiYcшcпt etcпclнs а toLJt ]с
tc~ittc~~ 1.~, clc ~~mpit·c t_нгс. Son сагасtеге toujoшs actLJe[ (]апs lcs аппСсs anteгieLJГcs а ]n
~~cr~.1~1_c Gu~~Je нюп?~аlс tlOLJS cst епtгс autгe ntteste раг lcs clocшпcnts cle ]а c{iplomatic
f1_~~yc1 1_s: cl_e 1 ~P0CJL!C. ГoLtt !~xtc соп~сгnапt les pays Ьalkaпiqt1es рогtс сп etTct п:;~н]iегеmспt
] cs 111cJ1c:c1t10пs Г:шоре Alпqu" о,·,, t"
· L1.·схешр]с. Јс 111Спюпшdшп.
"
d ,.,
, . · ,", ... ·
.... , t:П <н1 ,, L CYatH ., . А t1!Ic
_ер _~~ 1-~пtюп 1 ~.е: cl:: ~~1111 18_R: c?nside~·c Ја pгoЫema!iLJLIC sсгЬе еп ге!аtiоп avcc ]cs ,,capitaLJx
:-~~~У< 1 ~~ еп _ 1ic~t .· _С<~п fo1_п~e1~1e11t а cette сопссрt1оп. !е ргi пcipal гc1xCscntaлt des Гi папсеs
вfoc;~~s:s с~ Scil)ie ctшt._pгc~ise1~1cпt lc1Ba11que lmpt!1·ialr Ottomшze (claпs Ја sLJitc c\LJ texte:
J. . ~<1~Ll_is qне_ !с рге_~ш~г etahJ1ssemcпt fi паnсiег Ггшн;аis сопsасгС а \а SегЬiс гес;нt Је пош
d е S octete.f111011C1eгe (/ Опепr.

_0

., , La d~~ali_t~ conte1шc ?апs се:~е ,1 isioп t·iпit toutcГois раг гessoгti1· ан clCbut du ХХСтс
SJcclc. ~a, 1 ea_J 1t~ пе _P0UVaJt чне S _ш~тоsег Ј !а SL1ite de ['iпstauгatioп progгessivc сЈапs Jes
: ~~~:~ Ll/mc sitLJati~m п~u,re]Jc. dtffeгaпt pгofoпdCrr,icп_t еt.поtаЬ\стспt de сс11е existant at1
·., , . О ~епt. L.c п:~еш01апdш11 de Bompaгd рагlе шпs1 cJ'шvcstissemcnts "daпs ]а Гогtнпе
11 <~nt,;ш~c с~ ~шqшс
daпs lcs Et,ats ba]kaniques" ct, de f'ait. iпcJt1t sjтultaлemcnt Ја
tl 1 c~л~t 1 .q~c sc, he daпs 1 е11sстЬ!с lic I апсiсп espace douЫc ct dnпs sa scuJe pшtic balkaпiqLtc.
:,ш ~сш c_ont;пu, lcs Balkans_coшmen~aieпt а ct1·e peл;;us соштс tme eпtitC а part гс 2 гонрш~t
s1x tats шlicpeпdaпts et ес face au teпitoiгe tонјошs immeпse de J'Empiгe tuгc. ....

1

7t

lfi

ADE. NS. Scrhie. \1 01. !О.

::

д/\,fАЕ. ~urop~ .1918-1940, Yougoslavic. vol. 12], Paris. !е 21. septcmbre 1917.
O?~cгvatt?i 1 cr~~J_qti_~ de l_'cnsei_пЫ~ de 1'engugerпent dн cupita! franpis ii cctte ероqцс: Јеш1 Bouvicr ct Reiie
Giialllt. !~ ~тре, ш!~.1 111е_fт1ц·а1., (/ а1,·ш1t 1914. Rcc11ei! de textes. Paris 1976.
АМАЕ. NS, SсгЬiе, \1 01. 2. Paris. le 2.j11in 1889.
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La Seгble clans les im1estissements proci1e-orientaux et Ьalkaniques

iпtCгCts Ггапс;аis qпi tонс!1Сгспt ш1 сс~т]с cJ'aЉiiгcs

de plus сп plLJs laгge et se tпнil1isi1·cnt рат J'iпvcstisscшcпt l1c capitaнx clc plнs еп p!us Clevees.

Le

Андреј Митровнh. Les i11teгets.fiш1Cais сп SaЬie

D'apгes \es dоппСеs foшnies раг Вошрагd2°, le шопtапt total dcs iпvestisscшcnts dans
l'епsешЬ\е de ]'espace p1·oche-oriental et balkaпiquc еп cte 1914, а Ја veil\e dн conflit
шoпdiale, s'elcvaient а 5.746.236.881 dc fгancs fraп~ais. La рагt гevcnue а 1'Ешрiге ottoman
atteignait 2.891.251.750 fr alors que suг les 2.854.985.131 fг doпt avaient beпeficie Jes Etats
ba1kaпiчLJes, 814.546.000 fг etaieпt гeveпus а ]с1 SсгЬiе. Cette sommc гepr6scntait 14, Ј 8% clu
montant tota] dcs investissements et, гespectivement, 28,53% et 28,17% dcs sошшеs investies,
d'uпc рагt, dans ]cs pays balkaniqucs et, cl'autгc рагt, еп Tuгqнic.
De раг ]с moпtaпt total clcs iпvestissements t'гan~ais la SегЬiс veпait сп second раппi
les pays balkaniчues. Elle Ctait ргСс6dСе, de pcu, раг la Gгесе qui avait beпeficiC
cl'invcstissemeпts s'eJcvc1пt а 825.802.578 fг, soit 14,37% liu total des iпvcstissemcпts et
28,92% clcs sommes iпvestics dc1ns les Bc1lkans. Venaient cпsнite la Roшnc1nie avcc
751.649.180 Гг (soit 13,08% et 26,33%) et Ја Bulgшie avcc 457.216.000 Гr (soit 7,96 et
16,0 Ј %). Les intCгets Г1-aп~clis au Мопtепеgго et сп А!Ьапiе s'e]evaicпt гespcctivemcпt а
4.000.000 t'i· (0.07% ct 0,14%) ct 1.771.373 fr (О,03% ct 0.06%).
La (/ette p11/Jliцue/e111pm11fs puЬ!ics constituaieпt dc loin \а рагt !а p!LJS impoгtaпte Јапs
!а stГL1ctшc dcs iпteгCts -t'гaп~ais. Sш lcs 4.474.988.150 t·1· aГfectes а Ј'епsсmЫе dc Ја геgiоп
2.246.334.150 Гг avaicпt Ct6 pJacCs еп TШТ]Ltic ct 2.228.654.000 1·1· dans lcs Balkaпs. Le
nюпtапt total dcs cmp1·Lints clcstiлCs а ]а SсгЬiе s'Clcvc1it а 770.754.000 Гс
Les Ctablisse111entsfi11ancieгs avaicnt f'ait l'objet d'invcstissemeпts attcignant aLt total
257.256.000 ti- cloпt I 38.250.000 fг pour la Tшquic et 119.006.000 t'г рош les Ba\kaпs. Роuг
la seнle Scгble le пюпtапt etait de I R.625.000 f'г.
La coпstгllctioп clc c!u:mins {/е .fСг a,1 ait attiгCe 531.044.600 t·1· sc гepш·tissaпt еп
262.144.600 Гг ровг la Тt1гс1с1iе et 268.900.000 pour les Ba\kaпs, doпt 5.362.000 Г1· en Sc,·Ьie.
L'ш11Cпagemcпt lic mutes et lic цuais, poгts et р!шгеs (maritimcs) c1vaient аЬsогЬс
96.001 .ооо {'1·. La rпајешс pa1·tie cle cettc S0inJПC, а Sa\1 0iг 72.506.500 fг, etait toutet'ois a!lee
а la Tuгciuie, aloгs qнс les Balkans s'etaicпt coпtcntes ctc 23.494.500 Гг dont нпiqнешспt
250.000 ti- роuг la Se1·Ьic .
AucL111e аГЉiге Iiee [1 ]'exploitation de l'ea11, (/е l'ClectгicitC et du gaz., ршtс1пt sнг uпе
somme totalc de 99.630.358 fг, пе conccrnait pas la ScrЬie.
Les iпvcstissemeпts consacгCs анх mines et аих petmles atteigпaient Ја somme totale
clc 121.571.373, cloпt 37.525.000 fг рош !а Тшgнiс ct вле ршt пctterneпt р]нs impoгtaпte,
84.046.373 t'г. роuг lcs Balkaпs dans \aqucl\e Ја SсгЬiе пс paгticipait c1uc рош 8.875.000 Г1·.
Les eпtгepгises inclustгielles, commeгcia!es et agгicoles avaicnt ЬепСПсiе
cl'iпvestisscmeпts s'elevant au total а 165.745.400 fг doпt 92.447.900 fг еп Tuгqнie ct
73.297.500 fг daпs les pays ba\kaпiques. La SсгЬiс avait 1·ci;u 10.680.000 fг, si ес п'est que
1' оп у eшegistгe aucuпe гCalisation Iiee aux pCtrolcs, a1ors gне 1' agriculшre п'ayait pas suscite
l'iпteгet dcs Лnапсiегs Ггащаis.

20

G. Pougli-Bey. fд Вшщае !трiп'а/е Ottomane, Annales dcs scienccs politiчнes, 24 (1910), 346-389; Jucques
ТhоЫс, !11tiгёts е/ impiгiali.,111e.fiY11ц·ais dallS l'Empi1·e nttnmune ( 1895-1914-), Paiis 1977. Aпdre А11thешап. La
Вши;ие !трегiи!е О1tптш1е, Paris 1996. Presentatioп en Seгblc: Mi1an DiшitгijcviC, Cm·sku-otomanska Banka,
daпs: Ekonomist, I (1913), 278-280; А. Mitrovic, Мгеfд m1.1·tгm1,r;aг.~ki/1 i nemaUi/1 Ьштkа па Ва/kшш, 70-74.
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La

SегЬiе сотрагее аих

1995.

Suгce p]an JaSeгbleclcvanc,,;ait ]argement tous les aut1·esEtats balkaпiqLtes. LaRoumanie
suivait avcc unc somme iпtёгiешс clc l l 8.574.000 fг, aloгs qне !а Greceet 1а Bu!gшie vcnaicnt
bien plнs loin avec, respcctivcment, des sommes infCгieuгes dc 338.004.000 fг ct 401.604.000
fг. Un empгunt dc 4.000.000 fг constituait la totalitC dcs in\lestissemeпts fгa119ais au
MontCпCgro, aloгs qlle 1' Alhaпie n 'aYait bCnCficiC (\'aucun empгuпt fгaш;ais.

Dc par lcs capitaux iпvestis Lians lcs Cta/Jlissements /i11ancieгs la Grece venait en
avec 75.000.000 l'i-. Еп compar-aison Ја Scгble avait гcr;u ш1с sommc iпЈёгiсшс de
57.375.000 Г,·, а!огs gu'cllc devan,ait гespectiYernent dc 869.000 f'r et 9.000.000 t'г Ја Bнlgaгie
( 17.756.000 f'г) et la Roнmanic (7.625.000 t'г).
pгemie1·e

Lёt mајеше paгtic (Jcs investisscmcnts cJans Ја constmction с{е сћетiпs t!e Јег Ctc1.it а]!Се
G1·ecc (204.121 .ООО fг) се qнi LICpassait dc ] 98.759.000 Гг lcs in\lcstisscmcпts sсшЫаЫеs
сп Se1·Ьie (5.362.000 fr) lesqLtc!s Ctaieпt Cgalerпent dc loin iпfC1·ieшs aux capitaнx inYcstis сп
Bulgш·ic (53.300.000 Гг). Еп Roun1anic les investisscmcnts s'C]evaieпt а 6.000.000 f1· et еп
ЛIЬanie а 117.000 t'г.
а !а

Рош l'шпenagemcпt tlc ml!/es !а SегЬiе а гer;u 250.000 fг. ToLJtet·ois, compte tenн de
l'abscncc дс littoгa] maгitime daпs ес pays, toнtc co111paraiso11 a\lcc Ја GrCce ct ]а Bulgaгic
n'est gнСге possiЫc. (Dans се lioпiaiпe les Fгanr;ais 11'ont pc1.s iпvcsti сп Rошпапiс).

i1н1 cstissemcnts

dans les pCtгo/espaгticipaient assuгC111e111 pour ЬеаL1сонр claпs ]es
total 47.667.000 Гг). а[огs чu'сп SсгЬiс c·cst lcs mines чui
avaieпt atti1·e les inYestissemcnts (8.875.000 fг), so111mc iпfегiеше de 15.975.000 f'г а се11е
placCc сп GrCce (24.850.000 fг). La Blllgaгic (2.550.000 fг) a, ait liispose cl'Llnc sоtшле
iпtёгiешс llc 6.325.000 {1· сошра~·Сс а Ја SегЬiс. Lcs i1н1 estisse111cnts сп АЉапiс s'ClcYaieпt [l
800.000 ti·.
soшmes iпvcstics сп Rou111aпie (ан

1

Daпs дivcгscs e11tгepгises

clc SегЬiе a,,aieпt Cte iпvestis 10.680.000 ti· се qui Ctait
гespective01eпt iпfСгiеш dc ] 7.877.500 fr et ] 2.470.000 Гг aux soшmcs \ICГsCcs а Ја GгСсе
(28.557.500 Гг) ct а la Rошпапiс (23. Ј 50.000 f'г). Cctte somme Ctait de peu iпt·егiеше а celJe
attгiЬuee а la I3uJgaгie (10.910.000 Гг). Lcs i11vestissemeпts сп АIЬапiс гcstaicпt modcstcs
( 104.373 Гг).
Еп сопсuпсnсс аУес !а GгСсс, Ја Rошпапiс

ct !а Bнlgaгie, Ја Se1·Ьie venait donc а Ја
total clcs capitaux investis чuс раг lcs in\lcstisscmcпts dans
Jes CtaЬ!isseшcпts Гiпапсiегs, а 1а tmisieшe place раг lcs investisseme11ts dans les miпes et а
la чuatгiCme par lcs in\lestissements doпt avaient hcпbliciC Jes гoutes et les entгeprises.
secoпcle
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Les intcгets.fiшl(:ais еп Sable

Les рогtеигs cles

aut,·es Etats Balkaпiques

Au titгe des seuls empruпts franyais, commc noнs l'avons vн. la Serhic а гcgu
770.754.000 ћ,2 1 destiпCs ан financemeпt de tгavaux puЫics et dc l'шmcmcnt. La totalite des
aut1·es invcstissemeпts fi·anyais еп Serble atteignaicnt la sommc dc 43.792.000 fr dont
l'appп~ciation doit toutefois tcni1· compte qu'unc рагt impoгtantc des empгunts etait eJle aussi
affcctCc а la construction de voies f'cпCcs.

Lcs

Андреј Митроuпh.

inteгi!ts

L<1 гCcapitulation du docuшent du 30 octob1·e 1917 mentionne сошшс CtaЫisscmeпts
рогtешs des iпtCг€ts fгaпc,,;ais еп SсгЬiе ]а Вшщне .fгапсо-sегЬе ct la Societr! .finaпcii!гe
с/'Огiепt, pнis la SocidtC јi·апсо-sег/Је (/' eпtгepгises inclustгielfes et с/е tгm1aux puЫics ct !а

SociCtC jiшu;aise c/'e11tгep1·ises ct, f'inalcшcnt, \es miпes de Вог, Nc1·csпica, Rac1inka et
StLtdcna. Toнtcfois, les vCгitaЫcs poгtcuгs de l'iпtCп3t Ctaient сп fait lcs gгandes baпques чнi
se teпaient dcrгiE:гc ces eпtгepriscs. Роuг ]еш part, ]es souгccs scгbcs mcпtioппent е11 taпt que
22
pгiпcipal paгtcпaiie ћащ:аis lc "gгонрс оноmап''. Воrпрагd t'ait Ctat de la Вшщие.fгапсо
sег/Је еп tant que "sociCtC / .. ./ сгССе рош syndiqueг lcs interets t·гaпc,,;ais". et ayant рош
сопсште11ts

"La

гdgie gC11iгale

c/es cf1emins с/е ЈСг et tles

tга1юнх p11Ьlics, Ја SociCtC.fi·пщ:aise

cl'eпtгepгises

ct d'aL1tгcs гiYaux епсогс".
Dшant tгois dCcennies ct demi, dc 1880 а 1914, i1 est ссгtаiп que toutes !es graпdes
baпques ћaпr;aises sc soпt iпtCiessCs, claпs unc plLtS at1 moiпs laгge 111csuгc ct cluгa11t LШ temps
plLLS ou moiпs loпg, aux aHaiiтs еп SсгЬiс. ToL1tet'ois, cles Је liCbut du ХХС111с siCclc la В10
s'аtЋппа Сtге !е ргiпсiра.1 Гасtеuг Гinапсiег ctгangeг, et раг Ја 111€mc Ггanr;ais еп Se1·Ьic. Вiсп
чне s'agissaлt c.1·L111 Ctahlisse111cпt franco-bгitaппiquc. il гessoгt сп c!Tet qне ccttc Ьапqне Ctait
Jaгgc111cnl сопtгб!Сс раг ]а paгtic Г-га~н;аis ;\ !'Сроцuс (loпt i] est ici qнestioп.-] Ccttc
pгt":dorпiпancc c]evint спсшс plus Cviдcnte аргеs Ја гергisе дс ]n В10 раг !а Втщ11е c/'U11io11
рпгisiеппе ( daпs \а s1ii tc tlн tcxtc: ВИ Pi-'! C\Lli, гСсеп1111спt сгССс. гcstait sous uпе !'огtс in Пuепсе
5
с.Је scs Гопdаtешs mcml11·cs llu ,,haнtc t·iпапсс" а Paгis/ c.-i'l-d. с.Је puissantes et p1·estigicuscs
2
hanцues pгotcstaпtcs pгivCes. r, Qнoi ч11'i] сп soit. Ја В/0 t·нt acti,1e еп Set·Ьic (!с !'ar;on continL1c
dcruis 1с (!СЬнt c\cs aпnCcs 90 du XIXe111e siCclc. Oa11s ш1 pгemict· tcmps elle colJahшa dc
t·щ:оп LгCs Ctгoitc а,1 сс 1с capita] а11спшпd (Вег!iпег Hш1cle/sgeselsc/1c(ft) ct ,шtгicl1ic11
(6steггcic/1isc/1e lд11dalю11k.), аУес lcsчнcls е!!с raгticipa сп ]895 а la 111isc сп orclгe dcs
t'iпaпccs pL1ЫiчL1cs se1·bcs et ;\ аssшсг la so]YaЬilite с_\с 1·Etnt scгhc par !'iпteппClliaiгc clc
l'A11t011011111a 11ргт·п 11101101юlа (A(/111i11istгшio11 п11to11m11e (fcs Monopo!es с/11 Royaume (/е
SсгЬiе).::-. 7 Ellc coпstгuisit eпsнitc son 1·61с ргСdоп1iпапt еп гспГоп;апt sa positioп dans Jes
ciщxL111ts puЫics. Jont с]Јс exclL1t sш:cessi, 1 c111c111 ses рагtспаiгсs aнtгicl1icп. ap1·es ]905. et
EtL1ck Ја p!t1s п!сепtс: Dl'c1gc1пa G11jatoYiC . .)l(ll'i t!г:!.m·ni t!u,t;мi. Pt-ilog сkопшпskој po!i1iCkoj istшiji Sгbijc i
Jt1go~l,н1ije 1862-1941. BeograLl 199 ! . l.u blbliog1·apl1ic aпttSi·ieшe cst !OL1jot1гs act11c1lc: !\ 1 !i!oгad NedcJjko,,iC.
lslol'ija .1'1'fJ.l'kil1 rlг:!.m·11i/1 rlusm·o. Bcogп1LI ! 909: M./il,111/ Т./щ]огоУiс/. Рlал11ш1 s1т11ом kapitola 11 51-/Jiji. (!апs:
Ekoпo111is1. 11 ( !913). 212-2!4: f\1!i!a11 Si1нitcћ. l.a rlctrc publiцue t!e !а Sa/1ie lie 1·огiр,iпе 1/ /и ~11е1те {/с /9/,-1.
Pai·is 1925. Sш ks сшрпшts fiшн;ais: !\1Iila11 ЕгСiС. Na.~i p1·et!mmi i m111i t/11.t;m·i Fm11cusk?i• daпs: Ekonomist.
jant1ai·-l'elш1ш· 1929. 188-202; J\'lil:iп StojadiпoYiC, Ru111i llи,<..; 1п·ета Fгu11c11skoj. tlaпs: Politika. 25. kЬгнаг 1929:
iЬi(!. Na.\"i p1nfmt11i i mtni (/Ug(}\'i II F,-a11c11skoj. Llaпs: Вйпkш·st,1 0. api·il 1929. 149-IЯ: A..tfi1i1·c сrтсе1·1щ111 /е
,-тiemell! llc l'il'e/'.1' е111рп!111s SегЬс.1· imis еп Fmncc. PL1blicatioпs Llc la Сош рсгтапе111е de jL1sticc iпtcrнatioпa!e.
Sе1-Ые С. No 16-111. LcyLleп 1929. Ccs е1прпш1:- tlaнs le coпtcxtc (le !а silt1alioп politiчнe gCnCra1c: Lji!jaпa
A!cksiC-PejkoYiC. Ot!/1(1.~i Sгlnje .ш Fm11cusko111 i Enulcskm11 1903, 19/../-, Веоg1ш1 ! 965. 961.
Voi1· Је пш!Сгiс1 рош \cs аппееs ргСсС<1апt Ја PгcmiCre Gне~те нюлL!iа!е daпs: A1·hiY S1Ъijc-I3cugrad. PosJш1st\'O
н Рш·iш. poYcrlji\1 0: t'ontl ZајпюУi drl.aYпi 1909, 1910. 1911.
2-'f ЛN. F.23 154, Вшщ11е fmpil'ialc O/lomanc. Mc111oi1·e. 2. septcmbгe 1918, 1-3.
25 НнЬсгt Вопiл. La Ьшщие с/ lcs Ьтщ11iегs е11 r·тпсе с/11 /vfoye11 А.ке (1 /а нosjmu·s. Paris 1992. 61: KarJ Eгicl1
Вогп. Се/(/ uщl Випkеп in 19. unrl 20. Ја/11-/тш/еп. Stt1ttgaгt 1977, 151; Ј.А. Lesoшd ct СЈ. (Је1·снd. N0111·el/e
fn'stoiгe icm1omiц11c, 1, Paris 1976, 196. Voic Oic1iomшiгc (/'l1is10i1·e iconm11iц11c de 1800 д 110.1· јоип. Paris
1987. 36, 41, 162.
26
Н. Вопiп. op.ci,1.. 49-59.
27 Ј. А. Lesoнrcl et СЈ. GCrarcl. op.cit.. 196: К. Е Вогn. ор. cit.. 242. Voii· А. MitroYiC, ор. cit.. 70-74.
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al1emand, ap1·Cs 1909. 2~ Paгalle!ement clle inc!uait avcc succes dans .!е consoгtium d'aнtres
gгandes banques f'гaщ:aiscs, ес чнi lui permit d'assшer l'octгoi d'cmpпшts de plus еп plus
impoгtants. Раг ai11cuгs elle гепfоп;а sa position dc leadeг griicc а cles ernpгunts de I 50.000.000
fг cn 1909 ct sшtout de 250.000.000 fг cn 1913.
La ВЈО ne s'attela que гelativemcnt taгdivemcnt а Ја mise еп р1асс d'CtaЫisscments
economiques еп Seгhie. II est vгai que cles Ie ctebнt cic l',1utomnc 1892 elle acceptait de f'onder
29
"unc гcpгCscntatioп dirccte а Belgradc, paгcxcmple, раг 1' ouvertнгe d'une succшsalc". Ccttc
iпtention est peut-etгe а J'origine de la creation еп 1897 de la Sociiti/inancie1·e cf'01·ie11t, qui
t'ut toutc[ois [ondCc сп tant quc societe bclge dotec d'un sie':ge а ВгнхеlЈеs. 30 Rcjoignant
fiпalement l'idee de Ја ci-Cation d'нne banqнe i1 Bclgгade sш l'insistance de !а ВИР, la ВЈО
joua d'cmЫee ш1 гбlс сЈе ioгs dc la Гondation de !а Banquefгanco-seг/1e еп CtC 191 О, сп tant
31
CJUC societe f1-aпs;aise ayant S011 siege а_ PGгis ct disposant d'unc Гilialc а_ Bclgгade.
L'intcгcession dc cctte Ьапqне рсгшit гapiclcmeпt !а сгСаtiоп en 1912 de la Socititti fгапсо
32
sегЬе d'e11tгepгises imlust1·ielles et de tгmюllx pllЬlics, pнis, сп 1913, de Ја Sucititri (/es
33
cimenteгies et с/югЬоппаgеs fгапсо-sегЬеs.
Aiпsi Гut
аЫс

constituC un

puissaпl gюupc d'iпtCгet fгani;ais clisposaлt ел SегЬiе d'uп геmшчu

de s'Ctendгe спсоге. I! avait рош сспtгс oГficicl !а В/0
чui гссоштаit а la Societi ji11a11cit'гe c/'01ient рош toutes Jcs opCгatioпs (fiлancieгes), у compгis
!е tгavail avcc Ја Ba11q11e Јтпсо-sег/Је, etahlisscmcпt particuliCгc111cnt impoгtaлt clu fait qu'il
agissait suг le tепаiп me1ne. Lc vCгitahte contг61e dc ес gтoupe clCpendait toнtcГois cic Ја ВИР.
noпobstaпt Је Љit que Је g1·0s de sоп activitC t':tait coпcenl1·C sш ]а RLtssie. Ses t·oпdateшs. etaпt
simultanCшcпt шсmЬгсs cle !G diгcctioп Ја pJL1s Ctгoite de \а В/0. avaieпt еп eft'et tout \oisiг de
ргспdге peгsonnellemeпt lcs ciccisions ct cl'intlueг sш lcs acti\1ites еп Se1·Ьie, aloгs чu'а dенх
гcpгiscs се soпt mCme leшs hanqlles гcspccti\1 cs qнiјонегелt ш1 гбlctliгcctc: laBmщlle lлis 01'e_\/l1s
t!l Cie Гнt LЈП clcs сгСаtсшs de la SociCti Jm11co-salx c/'emгepгises fll(/ust1iellt!s et (/е fm1'{flfX
pнblics. 3 .J. et !а Banq11e i'vfimballf, C]Lli eпtгeteш\it des licns paгticн!ieгs avec Ја Вшщие .fiтmco
31
sabe.35 tlcviпt pгop1·ietaiгc с!с Jn Compugпic.flпщ·uise (/es mines с/е Вог. '

2

rCscau

d'etaЫissemeпts susceptiЫe

х

AN-P3гis. F23 [ 54. i\1\Cпюire. 2. м~рtс111Ьге 19 ! 8. Оп tl"OH\'e ici cxposCc 1·3ppгCciatioп SL1i\13nte: ,.Lз gestioп de
[' Adminisleatioн а с!оnпё [es п~sultats ks plL1s sз!isЉ.isшlts, ks rccettes пettes оп! largcп1cпl prog1·cssё Ь. tc1 poiпl
qн·аргСs prC\cvemeпt des sommes пecessaiгcs ан scп1 icc {k Ја J)ette Uпif"iёc. !Ј cst гcstC {lcs cxcCdc1нs i111poгtaп1s
(JLli опt рслнis clc gagcr lcs Empпшts clc 1902. 1906. 1909 et [ 913.eшis раг Јс Go11\lc111п1cпt Scrbc sш· Јс 111агсћё
Гraпpis. par 1es soiпs dc [а Вапqне lшpCrialc Ottoтn.шc ct сЈс ses 3ssociCs ...
2'1 Raymoпd Poidc\lin. Le.~ ill!i1·ets _fimmcieгs J!·t.111{"ai.~ et affe1111111(f.1· е11 Sa!Jie (/е 1895 it 19N. daпs: ReYt1e
historiчнe. CCXXXII (1964). 49-66.
30 АМАЕ. Serbie. , 1 0!. 3. Proccs Ycrb3I d"ш1е rснпiоп tcnuC а K31·[sп1he. lc 25 serteшlнe 1892.
31 А. Mitгo\liC. op.cil., 72.

32

А. MitroviC. Os11i1·ш1je.fiш1cusko-s1·pske banke (сп sc Гoncloлt sш Је nшtёric1 J'ranpis, al1trichicн. а11стапd с!
ang!ais), preparC сп \llJC с\с sa шise soнs pгessc.
Arcl1ives ecoпoшiqL1es et Лпancie1·es
Paris (AEF-Paris). Н 31.272, Аи л1)еt (/е !а Socilti.fiш1co-seгbe
c!'en11·epгises incfustгief/es et(!e t1·m-т1чmЫics. !с ministгc cJes fiпЬ.псеs 1с prCsiclcnt du Conscil. Pщis le 28. јнiо
1912.
AS-Beograd, foпd Miпist3rst,1 0 паюdпе pri\lгecle, щ]е[јепје Т. god. 1913, St3tllt et dосшпепts con·espoпdшlts.
Le теше groнpe filшпcieг а сгСС еп 1914 13 Societe fгш1со-sегЬе сп ,1 нс cle !а соп.Фuсtiоп d'hбteJs clш1s les
11oн\1 el!es pгo\liпces 3\lec Је capital de 2.500.000 Гг (voir: AEF-l-'aгis. В 31.272). Се groupe п'а рн s'atteler а 13
tdche еп шisоп de l'CcJ3temcnl de Ј3 PremiCгc Gt1сттс шoncliale.
AHF-Paris, В 31.272, Је 7. ПО\lешЬrе 1912: АМАЕ. NS. Scгblc, \IOI. 27, Paгis Јс 11. novcшbrc 1913. copic.
Voiг, раг ехашр]е daпs AMAE-Paгis. Gнerrc [ 914-19 Ј 8. Scrble. f. 370. Paгis Јс 17. et !е 22 rпars 1915.
dш1s нпе шоiпd1·е mеsнге

33

Ј.Ј.

35
36
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Се гCseat1 co11t1·б]ait сп SегЬiе lcs empгuпts puЫics, les priпcipaux travaux puЫics et
37
l'cxploitatioл с\с ]а шiпс cle снivге а!шs tп~:s attп1yш1te рош l'Ешоре; с п SегЬiе, toutcomrn:~
claпs ]'спsсmЫе (ks Balkans, Јс рге111iСге placc гcvenait dопс i'I. !а В!О, чui 6tait toнtefois
pгiпcipaleп1ent oгicпtees vcгs J'Empi1·e tнгс, tandis que laBUP exeгi;ait unc iпПuепсе de'cisivC
hicn чне сопсспtпшt scs activites ргiпсјра!еs et lcs plнs шnples sнг la Rнssie. А la vcille dc la
Ргсmiеге Guсгге moпclia!c !а Scгhic cntгait cle toute eYic1cncc, sш le plan economiqнc, daпs
Ја \'astc sphe':гe dcs pгincipaux "iпteгets oгicпtaux'' du capitaJ Лпапсiсг !'гап~аis.

L'impoгtunce

cles in\lestissementsji-шu;ais

II s'ae:it d'opCгatio11s d'iпvcstissement c1ui se sont dt':Ycloppees, ассгнсs et acceJerees
рош attciпch·c uпс gгапdе ampleш а paгti1· dc 191 О ct revCtiг LЈП пivcau exccptioппcl claпs \а
sссопс\с moitie de 1913 ct ckшs Јс pгcmiti-c moitie dc 1914. Cctte tепdапсс s'est tюuv€e
inte1тompt1e paI Ја gне,те ct 1·011 пе peut qlle sнрроsсг qн'e]lc сп aшait Cte Је гt':su1tat Лпаl.
Le tгn\1 aiJ гeaJisC Ctait dCjU tl'llпe impoгtaпcc indeпiaЬ\e.

Jнgcant dн point dc ,·uc Гга~н;аis Вошрагd f'ait ра.гt (lc !'app1·€,ci_ation s_t~iYaпi_c: ,,Еп _Scг~1ic
(1::tпs ]cs ш111ееs цнi опt pгecetk Ја gне1тс. ]а Fго.псе G Га1t ш1 scпeux с/ loгt d огgап1sаtю11
Гiп:шсiС1·с. La Вшщ//е Јiш1со-sег/Је / .. ./ donпait lcs meil\cшcs сsрСгапссs.'' Мспtiоппапt lcs
пенf adгesscs Гiпапсi~геs t·гaпcaists !cs р1нs irnpoгtaпtcs с\апs l'espacc рпкhе-огiспtа! et

balkaпiques, cette sошсс поп11;1с Cga]cmc111. а11х cбtCs clcs 8UP с\ В/0. !а Вшщ11: .fiш1co
s0Ьe (,шxqucl\cs scjoiпt u11iчuc111e11t ]а Пшщие (Је So/011ic;11e рош 1·cspace __ha]ka1:1~1:1e). Оп
гсп~агчне imшCcli.11cп1c11t qн·t111 гаррогt c!Tcctt1C ш1 sciп de Ја В/0 Yet·s Ја t1п dc J·ctc 1918.
апа]уsапt les 1·CsL1ltats Ct::tЫis c\cp11is 1с milicн Llll ХЈХСте siCcle. поtс. s'ajoнtaпt U la
pгCseпtatioп clcшiJ1Cc Ј11 tгaYai] гСа] isC с!апs] 'E111pi1·c tшс ct щхСs Ltпc '1гС,1 с п1спtiоп ~igпalatH
чне l'ш.:-tiYite .. s·cst CtcпLILtc ћ Lmilc 1а pCniпsнlc l1a!kaпil]Ltc··. sш нпс pagc ct Јепн (сп taпt
чu·uпiчuc ргСsеп1с11iоп ck 1·actiYitC Llaпs ш1 ties Etats ~alkaпiqlles) \с /'ai~ :1.u~ c~tt: Ь~пчнс
Ctait ,.iпtCп~ssCc au clC,·eloppemcпt Cco1101пiqLJc et сшх lныпссs (\с la Scгh1e .· L 111st_o1гc. с!с
]Ј 810 coпsignec suг ]cs p1·emieп::s pagcs tlL1 гcgistг~ dcs ,иcl1i\"cs пс sc рспс11с сп pai_·t1~t~l1c1·.
сп plнs dc \а pгCsentatioп dCtail!ce t!e sor1 acti,.:itC сп TшqLtic. c1uc sш lcs scн\cs act1Y1tes dc
i:ct etablissement еп SсгЬiс.·''Ј Оп гс1ш.1г(]LЈС ega.!emcпt qн'аУсс le temps, la plupaгt des gлшс\s
Ctahlisscmcпts tlc Ја fiпапсс 1·гшн;аisс s'cпgagCгc с\с plнs еп pJus daпs lcs еп1ргш1!s scгbes, е!
ранг ceгtaiпs me1nc daпs cl'aut1·es a/Taircs. S'il cst indeniaЫe чне Ја Se1·bic п'offгait роuг Јс
c<.1pita] Ггап~;аis cl'enveг2L1гc шш1dialc C]LlC cic п10c\cs1cs a!Taiгcs. ccllcs-ci, avcc lc terпps.
~
.
М!
s';:ivCгe1·ent пеаппюiпs clc p]us еп p1LJs 111tCJтssantcs.
л

-'~
-' 9
·10

!)ш1iса Mi!iC. Stmni kapirnl II пи!иг.1·п-и SгNie llo /918. ikogг::i,J 1970. 289-308. Voic AEF-1--'aris. В
39.078.Cor11p3g11ie Гram,:ais cJes шiпеs dc Ног. Lcs archi\"cs с!е !а Baпt]lle Mi1·ab,н1tl ot1t л5ccmment ete d6pos1Scs
3llX AN-Pзгis et cl:isst:cs сЈапs 13 se1·ic AQ.
AN-Pш·is. F 23 154. Ј\ 1lеп10iге. 2 scptc111b1·e 1918.
AN-Paris. 207 AG. А. AL1tћcman. Histoi1·c (/с !а Rшщие О11011111пе.
LoJ"s ,!е Ја rCtшioп .Jvlodem Bankiпg iп tlic B3lkaпs. !Zolc ofWest Ешорс311 Capital, !9Њ апd 20th Сепtегу"
tспнс а AthCnes [е 24 jшiYier 1997. с!ш1s нпс co1ш11ннic3tion dc A!3i11 P!cssis et Olivier Fгeiet1ag. intitu\ee Le
р/асс et /е !"il/e (/е /о finшu:e fiш11,;ai.1·e tlaш /es Ba!kmrs rle /a.f"iп t/11 Х/Хе sii!c/e ll /а i-eil/e t!e !а secoll(fe 1-:иегге
monrliu!e. on troU\IC ~Jшis Је lexte сн а11е:Ыs (повоЬstапt Је titre cn frш1i;:ais) l'D.ppгCciatioп st1i\1 3пte: ,.Somc Љсt
fог Sei·Ыa: moi·c than 80% oftћe caritals gi,,eп Ьу F1Ћnce аге гергсsснtеd Ьу pt1Ыic fонш\s апс! tl1e t\\l0 tl1iпls of
the debt 3re O\\lned Ьу thc Freocћ реор!с/ .. ./Т11е11, Јп SeIЬia, Freнc[1 capitals. гергсsепtiпg ascconclary iшportaвce
iп the fiJ·st ci·edit сшпрапiсs, become pгcponcleiaпt in 19101 .. ./ Тћеп, ш1сlе1· Ftтпс~ iпflL1eлcc, а c_redit syste~ is
Ьот. Га!с(! to c! 1ive tO\\lcнds him pгofitahle coнcessioпs аш] lheп Ье tllc nюt1\1 C of а сегtшп ccuпom1cal
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Pour la SerЬie, CJLLi restait un pays agгicole, ]'engagcment du capital fгan~ais rcvCtait
une impoгtance cxceptionncl]e et rnultiple. Се/а lui peгmcttait d' obtenir sш le mшchC financier
parisicn, et се sans ditЋct1!tC paгticulieгe et еп quantitC sнfЛsantc, 1' агgепt dont elle avait besoiп
1
а нп ргiх rclativcment рен e!eve. Satisfaisant aux coпditions de гester solvaЫc/ Ja SeI"Ьic put,
gгfice апх investisscmcnts fгaщ:ais, s'atte!eг а intгoduit"e des C!Cmcnts modcrncs dans son
6conornie, avant tout !а plaпiГication et Је \aпcemcnt d'un vastc pгogramme dc constгuction
de voies ferr6es, et, qui plus est, bCnCГicieг dc la haute qualitC des r6alisations qu'oHгaient les
cnti-ep1·ises dc coпstruction fгan<;aises. Siшultanemcnt, la SегЬiе pouvait grJ.cc а ес mCme
агgспt entreг еп аН'аiге avec lcs entгepгises clc constгuctioпs et les producteшs d'aпnes
allemands.42 Finalemenl, l'aide f'гaп<;aise f'ut tгes pгCcicuse роt1г le dCvcloppcmcnt dcs miпcs
de Вог, се qui signifie sinшltaпCmcnt le dCvcloppcment d' unc m6tallurgie pгoduisant un cuivгe
dc qualitC et d'une technologie sp6cia!e роuг l'extгaction de !'ог. D'aut1·c рагt, ccla pcгmettait
d'acqt16riг un aпnemeпt pгovcnant des шeilleuгes 1ш-.1лнf'асtuгсs d'aгmes fran<;aiscs (рош une
апnСс qui mobl]isait plus dc 700.000 lюmmes en 19 !4 ct 1915). IJ гessortdc tOlJt се CJUi рп:':сСсlс
que Је capital f'гanr;ais contгibua рош bcaucoLJp а assuгeг ]'iпdCpendaпce de la SсгЬiе а uпе
Сроqне de pгessioп po!itiquc. Ccoпoшique et, t'iпalcmeпt, militaiгc dc !а рагt clc Ја n10ш1гchie
dcs Habsboшgs.

INTERETS FRANCAIS EN SERBIE
(Nombre de Fran9ais residant en Serbie: 260)
DЕТТЕ

PUBLIQUE

Sitнation au 1-cr Janvieг 1915 et рагt des capitaux f'raщ:ais (cn fiЋncs).
Рагt ГtЋп<_;,:аisе

Ciгculation
Етnрпшt
Eтnpгllnt

2% 1881
1888 - Tobocs

Eтnpгunt

1895 -

21.070.000
350.860.000

250.000.000

5% 1902 - Мопоро]еs
Eшpг·unt41/2о/с 1906
Eтnpгunt 4 1/2о/с 1909

54.809.500
89.521.500

54.000.000

146.581 .ооо

1 1о.ооо.ооо

Вrпргшн

204.316.500

204.000.000

29.281.000

29.281.000

29.473.000

29.473.000

5.000.000

5.000.000

919.782.500

770.754.000

UniГie.

Еrпргuпt

5<¼

ог

1913

Empгuпt с!е \'ОнргаУа
Lettгcs

89.000.000

Fondov<1

Llc gage 4 1/2 191 О

OЫigatioпs со111111шш!сs

4 1/2 19 Ј 1

A\lancc
tkvelopmcпt

41

42

/ . ../. Тhсгс is at least опс схатр\с о!· ind11sl1ial i1н1 estп1eпl, tiJl ПО\V quite tшkпО\\1 11 but significaп!.
in Se1-Ьia. \Vllcrc tће capitctls placctl in iш\11stгy аге lю\VС\'СГ п1.1·е: tће exampk оГ the Вог rнiпcs / .. ./ Mirabaщ]
Bank giYC tћс rcspoлsibility to ал eng!ncc1· 01· tћс SocicttS Fпш1raise tl'E!ш!c с1 d'Entгeprises - ,vћiсћ is оне о(
lћсiг sнbsitliary сотрапу - to expeгtise 1l1c cconomica1 va!ue of Њis disco\1 ery, шк] as еагlу as Јшк 6tћ. [ 904,
thcy constitute the Compagnie Fгaщaise clcs Mincs tlc Вог/ .. ./. This business пшkеs immediately а Ьig profit Љr
the Mirabaнd t·шni!y as thcir bank keeps contгo! ot'the со111рапу as \.VC11 as takit1g pюfit of а pгofitaЫe I о/с roya!ty
on the gross iпсоше пщсlс Ьу 1ћс sa\es nftћe оге. This is hn\v ћаs bccn created tlie fil"st со трапу pщdнci11gcoppe1·
in Ешорс 1.1ntil tlie sccoпd \Vo1·[d \\1 аг... Bt1\ cxaclly likc for Lашi1ш1 mincs, the ext1·acted meial, аГtсг а first
trcatmcn(, is exportecl, аш[ dоеы1'tосснс iп (hc coнntry, the cleYelopmcnt оГ апу metallшgical i11dнstry / .. ./ Dircct
invcslmcnts in induslry, despite tl1e very ПС\V casc or Вог 111iпes - \Vhich can find ап expJaщtion iп tћс ћigh
pгofitabШty oГthis rninc - аге 10 пшсh liшiictl antl pнncltia1 to aroнse а rcul с[еуе!орrпепt iл the пюdеm iшlustry ..,
IYapres les dоппееs fo1.1mics рагtшЛе rпerпbre аl\епщпd de !' Анtопотnа щна,1 с1 rпonopoJfi. cette admiлistп1.tirm
а enregistre dш1s l'annCc tk g11еп·е 1913, а priori рен fayoraЫe, нп pгofit пеt de 13 901 702 fr
(Bнnclesarchiv-KoЫenz. R 85, Nr. 6990, К. Nг. 66, Bc]gracl den 15 Mai !918).
Voir les 1·appotts des гepr6scпtaп!s fгa111rais clans: AMAE-Paris, ScrЬie, Аrшее et ai·mCmcпt, vol. 8 etc; Yoir Је
Ьilan dc Ја situation tl'avaпt-gнerre clans: ВА-КоЫепz, R 85, Nr. 88 et Nr. 212, et respectivement dans Politischcs
Axchiv dcs Auswiirtigcп Aшtes-Bonп, scгie Seгblen, гаррог! ронr 1913 et 1914.

t'г.

8.870.000

Au montant dc \а dctte scibe ј\ у auгait lieu d'ajoutcг (voi1· Tuгquie) 118.575.000 f'rs.
dont 83.000.000 а la рагt franr;aise, si la contгiЬutio11 des Etats-ba]kaniqucs а !а Dettc puЫiчuc
ottomane Ctait fixCe а 450 millioпs dc fгancs.

COMMERCE
Impoгtations

cn

Fraпce

Objets d'alimeпtation .
MatiCres necessaiгes а l'iпdustries

millions de

fгancs

0.1
4.9

5

5
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2°-раг contгats

Exportation de France
Objcts fabi-iques . .
Total du coшmcrce de la France avec
(commci-ce special) . .
Pгincip!e impшtation сп rnillions de

0.3

. 0.3

dгoit

de

Le

Peletieг, Diгection geneгale а Bclgгaclc, succшsales а

Skoplic et Bitolia
Capital social: 12 mШions de fгancs еп 24 miJlc actions de 500 fгs. cntiCгement ЈiЬегееs.

sur lesqнels 1О millions soпt fпнн;аis.
Ses coпespondants fraш;ais lt1i опt еп ot1tгc 0L1vcгt un сгСдit Lic 4
les capitaux Ггаш;аis invcstis dans Ја Вапqне s'elevent i\ ]4 millioлs.

·
mi11ioпs. de soгte que

Comme gaпшtie dc l'executioп de ces tшvaux devant s'Cleve suivant cngagement du
Gouveгпemeпt serbe du 13 шш-s 1914, а 60 million dc fшпсs ан minimum, ct des Ctudes pгevues,
la Societe fшпco-sei-hc а dCposC а Belgгadc des caнtio1111eшents шontant а 5.11 О.ООО f1·s.

Capital social: 5 millioпs
4.625.000 frs. fratн;ais.

с\с fгапсs еп

20 millc actions de 250

d'Entгepгises iпdustгiclles

Ггs. cпtiCremeпt !iЬегееs.

et de Travaux PuЫic
SociCtC fгaш;aise
Sicge а Paгis, 33 Boulevaгd Haussmaпn
Cctte societe а obtenu:
1° - раг contгat du 26 rnai 1913, ]а constгuction de lignes de chcmis dc fаг representaпt
un eпscmh1c dc p1us dc 300 kilometi-cs savoir:
Kгagouycvatz- Кral ievo-Rachka
Nisch-Pшkoupli, -Mrdare
Кrouchevatz-Y ankowa-Klissoшa

Valievo-Outchina-Losni tza

Раг Llll сопtгаt clu m@шcs conditioпs, les etшlcs d'L111 lignc, clitc Daпube Acli·iatic1ue, allant
Kr·daгe а St Јсап de Nicc!ua раг Ргizгелd. \а va!lee dн Dгin поiг et Ја vallCe clu Mat, avcc
cmbгa11cl1ement SLJГ Scнtш·i cl' A\hanic. suit 385 kilomCtгes, La Compagnie jonctioп Saloпique
s'cst cпtcпdt1e. рош l'cxeп1tioп с\е ces ctшlcs, а,,ес ]а RCgie gепегаlс.

de

0Ll

CHEMINS DE FER
Societe fгanco-scгbe

La RCgie gCnCrale de cliamins de t'сг ct Travш1x рнЬ!iсs 6 Boulevaгd de 1n Madclciпe а
Paгis, а obteпu du Goнvcгnment ottomaп. раг coпtгats сlн 20 juillet 19]], ]es etudes, а гaison
de 30 liv1·cs tuгqucs раг kiloinCtre avec dгoit de pгioгit6 рош la constгuction, сп prcmieг lisн,
d'нne !igne, ditc de 1' АЉапiе du Sш\, allant d'uпc рагt de Mo11astiг а гechadiC SLIГ le GoJtC de
Gumcnitza раг Rcsnc, Koгitza ct Ja11ina. ct, d'autгc pait, de Resnc а DаЬге раг Ochi-ic\a, la tout
mеsшаг 480 ki]ornetгc cnviгon св, еп seconc\ lieu, d'unc ligпe allant dc Monastiг а Gгadsko.
d'нne longueш с\с 109 kilometгes с1н1 iго11, -t·aisaпt paгtie dc la ligпe dite joпction bu!gaгe.

Les Ctш\cs cles ligncs А!Ьапiе dL1 Sнd ct Jonctioп bulgш·e олt Cte tcгminees et гemiscs
Gou,1 eгneшcпt оttошал Јс 25 1ш11·s Ј 913 qui а гссо1111u LleYCJiг а Са Regic gСпегаЈе 17 .663
li\тes tuгqucs Cqнi,1 alant а pet1 ргСs ii 400.000 Ггапсs.

Societe finaпcie1·e li'Oгieпt
socicte be!ge
SiCgc social а Bгuxelles
В шеаu Ј Paгis, 1О гuс АuЬег.

doпl

1914, les Ctudes, avec

CHEMINS DE FER D'ALBANIE

SociCtC fraщaise
гuе

fе,1 гiег

Racl1ka-Novibazaг-Ouvatz

Вапqне fгanco-scгbe

Paris, 14

pгioгite рош Ја co11stгuctio11,

ct 8 ctecembi-e 1913 et 9
des ligпcs suivantes:

Rachka-Mitl'ovitza

5.3

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

а

novembгc

Mгdaгe-Pгichtina

Ја SегЬiе

. 4.6
francs platine brut en massc . . .
NOTE: un ceгtain nombгe d'expoгtations de Fгancc еп SerЬie, compriscs clans des
exp6ditions а destination d' Autriche-Hongтie echappc aux statistiques fi-ancaises.

SiCgc social

des 2

Suг Је ti·ace du Daпube AclгiatiC]Lie 98 kilometгes scL1lcmcnt ont pu С11·е Ctt1dies et lc
Gouvcпш1eпt ottomaп ~шqcl 1с dossie1· а CtC гemis \с 6 ГС\1 1·iег 19 Ј 3, п 'а vщ1\u sc гссоппаftге
dChitcuг чuс cle 56.000 Гi-s. tшкiis qне la Rcgic gСпега\е assшc en аУоiг LlCpanse 92.000.

Qt1oiqu' il сп soit, il у а спviгоп 490.000 ћ-ancs Llc capitaнx t'л.нн;аis doгCs ct с1сја iпvestis
dnns les chcmi11s de fсг alЬanais. Sсн]е111епt. il convient dc поtег qu'en гaison de \а divisioп
110uve11e de \а pcninsule balkaпique орсгСе а Ја suitc cle Ја guсггс de 1912, la ligne ргојеtее
jonction bulgaгe (]09k) se tп)LJYC eпtieгeшcnt placee еп Se1·Ьie cellc de l'AlЬanie du Suc\
(480k) en SегЬiс pour l82k., en Gгссс pour 178 k cl en Alhaпic pour 120k ct enfiп que le
Daпubc-Adгiatiqнe (385k clont 98 seulement Ctudi6s) mesuгaгait, d'apгCs le tгасе pгevu рш· lс
Gон,,егпеmепt оttошап, 231 k еп Seгhic ct 154 еп А!Ьапiе. Sш ccs donnCes 1cs 490.000 f. de
capitaux investis daпs les chc111ins de Гс~- a!Ьanais scгaieпt imputaЫes
а

la ScrЬie pour 252.000 ћ·s.
а Ја Grece pour 121.000 frs.
а l'A!Ьanie pour 117.000 frs.
490.000 ћs.
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SociCte bclge

ROUTES

SeCge sociaJ а Bгuxelles

SociCtC fi·aш;;aise d'entrepгiscs
Societe fraш_;aise
Siege social а Paris, 7, avenuc dн coq

Buгeau а Pш·is, 7 гне Мсуе1·Ье1"
Capital socia1: 3.R00.000 t·. cn 38 mi11e actions cle 100 t'., entiCгemeпt 1ib6гCcs, dont

1.900.000 1-,.aш;ais.

(voiг Tuгquie)

Miпes

Capital social: 2 millions de fшncs en 4 millc actions dc 500 fгs, dont 500.000ti·s, veгses,
cntierement fraш;ais. Се capital est employe par moiti6 еп Seгble et раг moitiC еп Bulgarie.

ENTREPRISES JNDUSTRIELLES ЕТ COMMERCIALES

de Stшlena

(снivге)

Societe Гraш;,:aise
SiCge sociaJ а Paгis
Capital social: 250 mi11c t"гапсs, Liont 175.000 [ t'г;iпi;_:ais.

Societe fгanco-seгbe d'Entгepгises industгielles et de Travaux PuЫics
SociCtC fran~aise
Sjege social а Paris, 35

RECAPIТULAТION

boulcvaгd Haнssmaпn

Capital social: 1О millions de francs еп 20 mil\e actions de 500 fгs, eпtieremnt ЈiЬСгСсs,
totalitC.

t·гaщ:ais еп

SociCtC des cimcntc1·ics ct chaгhonnagcs JTanco-sc1·bes (cimeпteгie de Popovitz-Chш-bonnage de sissevatz)

Cnpitaux Ггапr;аis i11,1cstis en Seгbie
Dcttc pt1Ыique
E1npгu11ts

et

аvапсе

BaпqL1e Ггапсо-sе1·Ье

Filiale de Ја SociCtC fгапсо-sегЬе d'eшcpгises, 35 Bou[eyaгd Haussrnann а Paгis.

SocictC t·irшпciE:гc c\'O1·icnt
Cl1eп1iпs

Ј'гs. t·,-aщais

Etшks des c]icmiпs cle [-'сг c!'AIЬnпis

de Zayetchaг-c!Cpaгtcment du Tiшok

l'гaљ;aisc

252.000
5.362.000

Roнtcs

SociCte t"гaпc;aisc Li' cпtгcp1·iscs

SiCgc а Paгis, 60 гues dc Ја Victoiie
CapitaJ social: 4.300 actions de 500 t'rs. entiCгement ЈiЬ6г6еs et divisCes еп cinqнiemes
d'action, at 9.700 actions de jouissaпcc, suг Jesque11cs les Fгaш;ais sont рогtешs dc 11.800
actions enviшn, taпt de capita] чuе de joнiss,1.ncc. Lc сошs des actions ctait avant l,1 guегге de
1.800 frs. рош· нп cinчuieme d'actioп ct il est епсоге анјошd'lшi de miJie fгancs. Du capita]
invcsti primitivementdans J'aft'aiгe, il пе гeste p1us а гembouгscr qне 2. Ј 50.000 fl's. doпt 1.800
mille fгs. а des ршtешs fraш;ais.
у а еп опtге еп ciгculation

18.625.000

5.110.000
5.362.000

(cuivгc)

II

14.000000

dc !Сг

Coпcessioпs dc ]а SociCtC t·гапсо-sсгЬс .

Mines dc Вог

Societe

770.754.000

. 4.625.000
18.625.000

Capita] socia!: 3.300.000 Ггs. сп 33 шi\1е actioпs de 100 Ггs. libeгCes Llc 40 ЈЈ·апсs. soit

Aпoпdisseшeпt

Ј'.

Etab!issciпents t·iпaпcicгs

SociCtC sегЬе
Siege social а Belgrallc

1.320.000 f'гs. dont 680.000

770.754.000

13.577

oЬ!igations

de 500

fгs,

soit 6.788.500 f. dont 5

miЉons fгanc;ais.

Le capital nomiпal investi раг des Fгanc;ais dans les mines de Вш s'Cleve dопс а

(alluvion d'ог dc la NeI"snitza-Charbonnages dc Radinka).

250.000

Entгepгises iпdustl"ic!Jes ct сшш11егсiа\еs .

SociCte f"гапсо-sегЬс d' eпtгepгiscs
Cimeпteгies ct Сhш·Ьоппаgеs Г1-апсо-sегЬсs

!О.ООО.ООО

680.000
10.680.000

10.680.000

Mines
Miпcs

de

Вог

ExpJoitatioпs miniCгes сп SсгЫе
Miпes

dc Studena

6.800.000 francs.
Les installations de mines dc Вш valent 12.400.000 fгs. L'al tгaction du minera] dc
шivге Ctait annuelJemcnt de 7 .600 tоппеs et l ЫnCfice пеt mоусп de 4 rniJions de fшпсs.
SociCtC d'exploitation miniercгc сп Serbie

250.000

. 6.800.000
1.900.000
175.000
. 8.875.000

Voiг la note ш 1

875.000
814.546.000

w
.._,
Capitaнx fraщ:ais

iavestis

еп

en Turquie

Grece

en

SerЬie

еп Bulgш·ic

сп

dans 1es

Rошпапiе

Fonds d'Etats

..

4.474.988.150

"

"

257.256.000

53.300.000

"

1 !7.000

531 .044.600

550.0()()

"

750.000

96.001 .ооо

15.207.1~0

3.000.()()()

"

"

99.630.358

8.875.000

47.667.000

2.550.000

"

800.000

121.571.371

28.557.500

10.680.000

23.150.000

10.910.000

"

104.173

165.745.400

825.802.578

814.546.000

751 .f"i49. l 80

457.216.000

4.000.000

1.77! .373

5.746.236.881

432.750.000

770.754.000

652.000.000

369.150.000

138.250.000

75.000.000

18.625.000

7.625.000

17.756.000

262.144.600

204. 121.000

5.362.000

6.000.00()

72.506.500

21.944.500

250.000

42.043.600

38.579.578

Petroles.

37.525.000

24.850.000

dustгielles,.co111111erciales

92.447.900

Cheшios
Roнtes,
Еrш,

financiers

de fer

Quais, Ports, Phares

Gaz, Electricit

Miпes е

сл

Totaux

Montenegгo

2.246.334.150

EtaЫissements

сп A\Ьanie

сп

"

,,

4.000.000

et agгico!es
Тоtаџх

2.891 .25 l .750
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