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Айсшракш: У чланку се анализира деловање срйске йривреде у рашним
условима 1914-1915. године. Посе бна йажња йосвећена је реду Народне

банке као и йокушају ценшралних сила да йосле окуйације Србије 1915.
њену йривреду йодреде својим иншересима и йривредним сисшемима
својих йривреда.
Промене у привреди, које настају као последица измењених општих
околности, у овоме случају избијања рата, започеле су још током балканских
ратова 1912-1913. године. То је разлог што се при анализама привредног развоја
Србијепре Првог светског рата као основа за упоређивање стања са неким ранијим
или каснијим, као основа узима

1911.

година, као последња година из времена

мира, у којој је, према познатим подацима, и достигнут највећи позитивни степен
у привредном развоју тадашње српске државе. Према приближним проценама,
рађеним касније за потребе Мировне конференције, када је реч о материјалним
богатствима и приходима (обрадива земља, сточни фонд, занатство, индустрија,
спољна и унутрашња трговина, новчане установе, покретна и непокретна имовина,

шуме, железнице, пловни путеви, пашњаци, државне привредне институције и

вредност народне одбране) добијена је вредност свих добара у Србији у време
пред балканске ратове у износу од седам-осам милијарди франака. Процена, пак,
која се односи на стање крајем 1913. године, обухвата и податке о новоослобођеним
крајевима, када је површина Србије од 48,000 км2 увећана за још 32.000 км2, а
становништво за 1,3 милиона, а с обзиром на просечан степен привредне развије
ности земље, укупна процењена вредност свих добара износила је десет-једанаест
милијарди франака. Буџет земље достигао је 280,000.000-300,ООО.ООО франака. 1
Поставља се питање за колико би требало кориговати ту цифру о процењеној
имовини српске државе ;1ко се у обрачуну искажу и постојећи државни дугови с
1 С.

Stoyanovit5ch, .,Les riclicsse et les revenus economiques de Ја Serblejasqu'aux guerres de 1912-1913." У:
La Serble economique1,• а /а vеШе de /а Cata.strophe de 1915, Paris 1919, р. 11-19.
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којима је земља ушла у рат, као и нови зајмови закључени током рата. Прва
половина 1912. године била је у свему наставак претходног курса у развоју и
постигнутим резултатима у привреди, као и финансијским резултатима. Било је

изгледа да

he

та година у погледу успешности превазиhи и претходну, јер је и

државној благајни на основу прихода од пословања за прву половину године
предато више за 11,3 милиона динара него за исто време 1911. године. 2 Када су већ
почетком друге половине 1912. наступиле промене изазване ратом, осим редовног

буџета за ту годину, а потом и следећу 1913, формиран је и ванредни буџет тзв.
ратни, који је био намењен покриhу трошкова за ратне потребе углавном опрерму,
исхрану војске и остале материјале неопходне за те потребе. 3 У прилог успешном
пословању у предратним годинама треба поменути да је сума за потребе ванредних

буџета формирана делимично из буџетских резерви из претходних година, а
делимично из фондова претеклих од неискоришћеног зајма у 1909. години, а и
позајмица од банака. У 1912. години је и поред ванредних ратних прилика било
моrуhности да се буџетска година заврши без губитака иако је прилив прихода од
пореза услед ратног стања у другој половини године био умањен. Али и у 1913. је

и поред ванредног стања у земљи, буџетска равнотежа углавном одржавана, па и
са суфицитом захваљујући и ванредним приходима од издавања кованог новца за
ратне потребе и ванредних прихода од ослобођених крајева. Међутим, ипак су се
трошкови ванредног буџета за издатке за војне потребе показали на крају већи од

свих прихода, што је регулисано иностраним зајмом.4 Зајам је закључен у висини
од 250,000.000 динара у злату код конзорцијума француских банака, које је заступала
Француско-српска банка у Београду, ануитет зајма 13,550.000 динара у злату,
отплата 50 година, гаранција вишковима прихода од Монополске управе. Новцем
од зајма је исплаћен део привремених позајмица од банака: Управе фондова,
Народне банке, Француско-српске банке, Француско-српског друштва и Ин
дустријског прердузећа за јавне радове, чиме је распоређена цела сума ефективно
добијеног зајма. 5 Добијени зајмови су омогућили пре свега регулисање и набавку
исхране за војску. Ратни губици тих ратова, осим људских жртава, били су велики

и у погледу имовине, уништеног сточног фонда, годишњој производњи уопште и
то како у производним гранама тако и у области спољне и унутрашње трговине

итд. Зато су сви напори у

1914.

години били усмерени на обнову свега што је

најнеопходније за нормализацију живота у земљи, становништва и војске и да се

Даница Милић, Привреда и финансије у раiиу
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Време од непуне године од завршених балканских ратова до почетка новог,
светског рата, било је исувише кратко да се било шта од започетих радова не обнови

и заврши. Све је било погоршано и тиме што су се обавезе српске државе повећале
добијањем нових крајева како у погледу повећања трошкова за организацију

администрације и живота у њима тако и повезивања са привредним животом у
осталим деловима Србије. 7 Због стагнације у спољној трговини изазване ратним
стањем, када је на снагу ступила забрана извоза житарица, стоке и других
намирница ван земље, настала је велика празнина у приходима државне касе од
разних такси и царина. У исто време за тадашње ратне потребе и за обнову војног

потенцијала растао је увоз неопходне робе и први пут је за последњих неколико
деценија забележен дефицит у српској спољној трговини. н Једна од мера економске
политике у време балканских ратова још на самом почетку, било је доношење
Закона о мораторијуму 1.Х

1912. године, чиме је банкама омогућено да престану

са исrmатом новца својим штедишама, а дужницима да исплаћују своје дугове. Иако
је трајање тога закона било предвиђено само до краја јула

1914,

због избијања

новог рата и његовог дугог трајања, мораторијум је продужен све до 1920. године. 9

Упркос раширеном уверењу у нашој литератури, искоришћеност природних
богатстава Србије није била тако значајна, нарочито ако се упоређује са подацима
о привређивању у другим европским земљама истог пространства и броја ста

новништва, јер је у предратном времену била међу последњима у статистичким
прегледима Европе. Иако традиционални произвођач стоке, анализе показују да
капацитет сточног фонда не би могао да подмирује стални годишњи одлив путем
извоза уколико то не би ишло и на рачун потрошње становништва. Статистика

указује и на стално опадање сточног фонда током низа последњих пет деценија

XIX века. Ово смањивање сточног фонда се наставило и током балканских ратова,
када је извоз стоке био најпре смањен па обустављен, а све је опет утицало на
приходе од извоза којим су финансиране неке државне активности. Касније, током
окупације како за време оне прве и краhе, а затим и оне дуже, сточни фонд је
драстично смањиван, што потврђује и податак о стању после завршетка ратних
операција, на основну пописа 1920. године. 10
Летина је у 1914. години обећавала, али је почетком лета пожњевена само
пшеница, а остало је било затечено ратним дејством. Те године је добијено мање
пшенице него током неколико nретходШIХ. 11 Да би се цела летина сакупила, пошто

значајних материјалних резерви и капитала са којима би се могли стално на

је највећи део способне радне снаге био мобилисан, војне власти су дозвољавале
да у ратовима око сакупљање летине помажу и обвезници трећег позива и последње
одбране који су одлазили поврремено кућама или где је то било неопходно, пошто

докнађивати губици, била је у ствари неопходна акумулација претходног пе

се од жена невичних тешким пољским радовима, стараца и нејаке деце није могло

тогодишњег-десетогодишњег раздобља, што би могло да се све опет доведе у

очекивати да тај посао успешно обаве и то баш онда када се од успеха жетве много
очекивало. 12

среди све што је ратом било уништено. 6 За рат који је вођен у условима без

мирнодопско и редовно стање.

7 Исто.

z Заврпmи рачун државних nрихода и расхода Краљевине Србије за 1912. годш~у. Београд, 1914, с. Х.
3

Заврпmи рачун државних nрихода и расхода Краљевине Србије за 1913. годш~у. Београд, 1920. с. Х.

4

Д. Гњатовић, Сшар11 државни дуiов11. Београд,

1991, с. 100.

100, наводи да иако је зајам закључен још у септембру 1913, његов ефективни
2211,875.000 динара слио се у Србију тек почетком 1914. године.

Завршни рачун државних прихода и раСЈ<ОДа за
6

1914.

годш~у. Београд

1923.

С. Stoyanovitsch, ,,Effort financier et economique de Ја Serble en 1912-1913 etjasqu'a la Catastrophe de 1915"
р.

7- 10.

У:

9 М. Гломазиh, Иcilloprtja Државне xuiioiйeкapж, банке 1862-1932. с. 121 и Закон о морашоријуму.
D. Yovanovitch, Les eflets economiques et sociaux de Ја i,'llerre еп Serble, Paris 1930, р. 37-90. Из упоређења
бројног стања стоке у 1914. са оним из 1920. године, умањење код оваца износи 3/4, код коња вшпе
него десет пута, код говеда за 2/3, код свиња за 1/2, итд.
11 Архив Војно Историјског института (АВИИ), Кутија 461, Ф I, бр. 2/2: Принос пшенице у 1912.
години изнео је 21.000 вагона.
12 Пuјемонш, бр. 252, 8.Х.1914.
10

5 Д. Гњатовић, н.д., с.
износ од

8 Исто.

La Serble economique а /а veille de /а Catastrophe de 1915, Paris, 1919.
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Сама држава забринута за што успешнију одбрану сопствених граница
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рата Србији од Аустроугарске био је савет српској држави да одмах ступи у

запоставила је бригу о доношењу мера које ће регулисати унутрашњу трговину у
ратним условима, мада су многи упозоравали на појаву небројаних варалица по
градовима којима је становништво било препуштено на милост и немилост.

офанзиву. Прошло је доста времена док силан уложени труд српске владе и вапаји
за помоћ нису наишли на позитиван одзив. Захтеву за помоћ су се одазвале Русија,
Француска и Грчка, док су остали иако сагласни да је све потребно, ипак

Државна контрола се показала неефикасном и при увозу, где је пролазило и оно
што није било неопходно за живот, јер осим већих количина колонијалних

првенствено имали у виду сопствене интересе и дуго оклевали да нешто учине. У

производа - шећера, пиринча и кафе, увозили су, на пример, и карте за играње и

таквим околностима Србија је заиста мобилисала све своје људске и материјалне
снаге уз највеће тешкоће и борећи се са сопственим незамисливим напорима успела

сл. Када је дошло до затварања границе, увозници су почели са уцењивачком

да избори сјајне војничке победе на Церу и Колубари у јесен

трговином, коју одликују наизменична понуда и несташице, високе цене и висок

представљало истовремено први успех на страни Антанте.15

профит за њене носиоце. У исто време, користећи небригу државе на том сектору,

.
У литератури која се бави проучавањем финансијске стране ратова изречен
Је и закључак на основу обављених анализа, ,,да терет финансирања не пада само
у време када се они воде, већ ће трајати кроз rенерације". 16 После избијања рата
1914. српска влада се обратила Народној банци ради подизања свих средстава на

извесни појединци су упркос забранама, налазили могућности да извезу и неколико
десетина хиљада оваца и друге стоке. Касније је и ту као последица ратних прилика
наступила инфлација цена, а у исто време и велика ограничења у клању стоке за
потребе становништва. Билој е и других злоупотреба, на пример у куповинама за
државне потребе, где су толерисане разне преваре као што је то познато из
случајева при набавкама војне опреме - тзв. опанчарска афера (набавка сирових

опанака), пескарска афера (лиферација брашна помшаног са песком) и афера
намирница (набавка кварног меса и трулог поврћа). Казнене мере које су
предузимане против тих прекршилаца нису одговарале учињеном делу, што је
констатовано и на заседању Народне скупштине.13
Претходна два балканска рата исцрпла су углавном материјалне резерве
којима је земља располагала, међу осталима и за војне потребе. Програмом обнове
и нормализацијом рада у привреди уопште биле су обухваћене и војне потребе.
Било је ипак веома тешко изводљиво у кратком временском затишју обавити
велике радове у областима за које у земљи није било правих могућности. Војна
индустрија која се састојала од једне фабрике муниције и неколико барутана
ограниченог капацитета није могла да подмири потребе за попуњавање ис
пражњених складишта. У томе нису могла да помогну ни финансијска средства,
јер их државна каса није имала, о чему министар финансија Лаза Пачу у своме

писму председнику владе Николи Пашиhу каже: ,.Сви државни приходи престали
су тећи; нити се у старим граmщама може наплатити порез нити се наплаћује какова
било царина, јер увоза нема; нити се монополски приходи наплаћују у знатнијим
износима, јер су и магацини монополски и фабрике дувана ourreheни; нити теку
трошарински приходи онолико колико је то случај у мирно време, а понајмање
још има прихода од судских и монополских такса, пошто судови не раде, тако да

притицање новца у Главну државну благајну сведено је само на монополске
приходе, који на првом месту служе као подлога за исплату државних ануитета.
Услед таквог стања Тhавне државне благајне потребно је приступити свима

ванредним мерама а делимично (и) редовних расхода." 14
Пощто се излаз из тих тешкоћа није могао наћи, а рат био наметнут, српској
влади је преостало да се опет обрати пријатељским земљама, јачим и имућнијим у
сваком погледу, са молбом за помоћ у ратном материјалу и другој опреми, надајући
се да he силе Антанте као њене савезнице одмах притећи у помоћ да обнови свој
ратни потенцијал. Као што је познато, прва реакција тих савезника после објаве

подлогу за и~ суму новца у сребру. Средства од тих првих зајмова су у

14 Архив Србије, Министарство иностраних дела, ПО, Ф Х, пов. бр.
Пачу- председнику владе Н. Пашићу, 19.IX.1914.

6063. Министар финансија Л.

1914.

трошена за ВОЈНе потребе. Стални државни дуг Србије Народној банци је 31.
децембра 1914. године износио 178 и 1/4 милиона динара у злату, односно
160,187.251,47 динара а крајем 1915. године достигао је 240,846.361,93 динара. 18 Тај
дуг је ишао преко Министарства финансија по рачуну привремене размене у сребру.
Што се финансијског пословања тиче, на основу тога је формиран и
реализован државни буџет у првој ратној години, оно је било онемогућено ратним
дејствима у северној и западној Србији, а ни у осталим деловима земље није било
више уобичајених новчаних токова ни када је реч о приходима ни о расходима.
Приходи су остварени нешто више од половине планираних (214,300.000 динара
према 124,300.000), а расходи у сличној размери (214,300.000 динара према
123,900.000 динара). На смањивање расхода је утицало неискоришћавање
предвиђених издатака за инвестициону изградњу, а на терет ванредног буџета
пренета су планирана средства за војне потребе. Слично је било и 1915. године. 19
У ставци расхода су остале само исплате плата и пензија, Врховне државне управе
и Круне, Народне скупштине, али и ануитети државних дугова и инвалиднине.
Иако у ратним тешкоћама, Србија је измиривала ануитете на државне зајмове без
обзира на то што су за то употребљена средства коришћењем добијених нових
зајмова. У току 1915. године добијен је још по један зајам у износу од по 150,000.000
франака од Енглеске и Фрапцуске.zо И ти су зајмови углавном трошени за војне

lS

М. Ђуришић, ,,Неки економски и политички проблеми Србије у ратној 1914. години'', Bojнo-

11cшoplljcкll 'iласник, 4, 1964, с. 38.
16 Harvey Е. Fisk, "The Inter-Ally Debts", У: Bankers Trust Сотрапу, New York, 1924, р. 3-4. Према Д.
Гњатовић, н.д., с.

18

1926, с. 14-25.

што је

које је имала законско право. Србија није у току рата прибегла штампању новца
без покрића, како би путем инфлације финансирала трошкове рата, већ је то
решавала зајмовима :који су имали одговарајуће покриће у националном богатству,
где су, осим злата и сребра, коришћени и зајмови и акредитиви савезника.17 До
краја 1914. године Србија је од Француске и енглеске добила по један зајам од по
110,000.000 франака у злату, уступајући то Привилегованој Народној банци као

110.

17 Д. Гњатовић, Сшар11 оржав,ш oyzoв1t, Беоrрад

13 Д. Лапчевић, Окуiкщија. Београд
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1991, с. 110.

Љ. Косијер, НародНЈ1 банка 1884-1924, с. 474-5.
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М. Тодоровић, ,Државни дугови Србије из периода I светског рата", Ф11нанс11је, 9-10, 1950, с. 37.
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потребе, а држава је до краја 1915. закључила свега 520,000.000 франака раmих
зајмова, али без посебних услова. 21 У 1914. години су уплаћени сви ануитети на

зајмове закључене од 1881. до 1913. године, у износу од 45:974.950 д~ара. Међутим,
у следећој години изостале су уплате за ануитете за зајмове добијене од банака
непријатељских земаља: Лендер банке у Бечу и Бечког банкарског друштва
(Лутријски зајам из 1881. и Зајам на дуванске лозове из _1888), Берлинског
трговачког друштва (по немачким деловима Конверзионог заЈма из 1895. године и
Зајма за грађење железнице и довршење преоружања војске из 1900. године). Осим
тих је и ануитет на зајмове за покриће трошкова балканских ратова пао на терет
буџета. 22
Године

1914.

и

1915.

су у погледу функционисања привреде представљале

прелазне са мирнодопске на ратну, и то нarno без неких претходних при~рема и
прилагоlјавања. Ратна дејства су онемогућила сваки привредни живот на ПОјед~м

деловима земље, ограничавајући то у 1914. на северни и западни де~ 9'биЈе, а
проширујући се у 1915. и на друге делове државе. Новостворена ситуацИЈа Је носила
и тешке последице, може се рећи за све привредне гране у земљи, почевши ~д

пољопривреде до рударства, занатства, индустрије и спољне трго~ине. Свуда Је
недостајао кадар, а поготово у пољопривреди, где је смањен и броЈ радне стоке,

што је непосредно деловало на погоршавање. могућности за обраду земље. За

индустрију су недостајале сировине, тешкоћу Је предст~вљао транспорт, а исто

тако и одлазак радне снаге у јединице. Слободна трговина Је такође дошла у п~т~ње
не само због робе, које често није било довољно већ и у предности коЈа Је У
снабдевању дата војсци. У трговини је било и нерергуларних токова, велика
поскупљења за потрошна добра неопходна у свакодневном животу, уз сваковрсне

малверзације и трговину на црно. Те су потешкоће снабдевања из домаћих извора,
у земљи која је свој трговински позитивни биланс з~снивала на извозу пољо
привредних производа тада морале да се разрешују чак увозом хране и за

становништво и за стоку, првенствено из савезничких држава, међу првима
Русије.23

•

Аналитичари стања у српској привреди су проценили да Је већ 1915. године

производња у земљи опала за две трећине као последица парализе свих економских

снага која је била скоро потпуна до краја rод~не. Тада ~е дошло и до повлачења

војске и многих становника Србије у емиграцију. Током ЈедногодишњегЕазд?бља
национална економија је исказала дефицит од 700,_000.000 франака. ВоЈНИ и
политички слом је допуњен економским, тако да Је сваки даљи опстанак ~а

територији Србије био немогућ и тако са евакуацијом војске и великог_броЈа
становника завршава једно ратно поглавље, односно поrnавље борбених деЈстава
и за њим почињу друга два

После борби у

1914.

-

окупационо и емиграциона.

.

години, како се војска повла'-mла на нове положаЈе У

новембру 1914. према сувоборском масиву у припремама за нову офанзиву на
21

Завршни рачун државних прихода и расщда Краљевине Србије за 1915. rодинr, Београд 1936, и М.
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Колубари, непријатељ је запоседао територије које су остале пусте. На тим
деловима запоседнуте територије је одмах успостављена окупацијска власт
оснивањем пет окружних команди: у Лозници, Шапцу, Ваљеву, Ужицу и Београду,

са гувернером на челу. За ту прву окупацију се може рећи да је била више
номинална будући даје територија била опустела у највећем делу, а сама окупација

трајала око месец дана. Али ипак то за окупатора није била препрека да и ту
прикупи говеда и свиње намењене извозу за сопствену позадину.25

Друга, пак, окупација је трајала три године, али су у њој претходиле одређене
припреме уочљиве још док су се водиле борбе. Припреме су обухватале расправе
међу ратним савезницима, Аустријом и Угарском, које су повеле рат са једне и
Немачком као најјачом и одлучујућом снагом у томе рату, са друге стране, и
Бугарске која се придружила накнадно. Анализирајући међусобне договоре и
спорове носилаца тих тежњи током јесени 1915. године, Д. Ђорlјевић у својој студији
"Аустроугарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918. године", на основу
непријатељске архивске документације доказује да је тај ратни поход ипак био
раније припремљен,јер су те територије са својим геостратегијским положајем и
природним богатством лежале у основи планова за захватање овог дела Европе. 26
У више својих студија А. Митровић такоlје аналитички прилази тим питањима о
којима су савезници Централних сила водили међусобне преговоре, на махове у
нимало пријатељском и савезничком маниру, пошто је свака од учесница видела
себе као значајну страну у томе рату. 27 У поменутим преговорима махало се
читавим лепезама могућих решења, почевши од анексије коју би над овим
територијама извршила Аустрија и њихове поделе са Мађарском, или расподела
међу савезницима, при чему би немачка страна свакако задржала оне циљане
привредне потенцијале који су већ и раније третирани кад је реч о Балкану као
сировински извори за немачку индустрију. Најзад, и Бугарска никако није хтела
да одустане од неких својих територијалних захтева који су по њеном схватању

били историјски оправдани и у тајном споразуму од 6. септембра 1915. од савезника
Централних сила признати. Међутим, баш на територији коју је желела Бугарска
били су лоцирани привредни објекти за које је немачка mрана била заинтересована,
а том су територијом пролазиле главне саобраћајнице кроз Србију на правцу
Моравско-вардарске долине. Договорима је постигнуто да се територија окупиране
Србије подели међу савезницима Централних сила и то: Аустроугарском, која је
припремала успоставу свог гувернемана западно од Мораве, Бугарске

-

која је

своје окупационо подручје формирала источно од Мораве и, најзад, Немачке, чија
се XI армија повукла, задржавајући за потребе војске извесне објекте у рударству
и железничком саобраћају. И после постигнутог договора, расправе су се
наставиле, јер је свака од страна постављала и накнадне захтеве не би ли у

потпуности њени интереси били заштићени, нарочито када је реч о процентима

~5 Д. Ђорђевић, .,Аустро-Угарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918". У: Научни скуйу
йоводу 50-zод111ињ1ще расйада Аусiироуzарске монархије 11 сiиварање јуzословенске државе.
(Зборник, ЈАЗУ), Загреб, 27-28. просинца 1968. године. Загреб 1969, с. 207.
26 Исто, с. 205-226.
7
2 А Митровић, ,,Аустро-угарски окупациони режим у Србији". Исiиор11јски z11асН11к, 1-2, 1977, с. 737; Исти, ,,Ратни циљеви Централних сила и југословенско питање 191~"- ЈИЧ, 1-2, 1976, с. 93127 и исти, Срб11ја у Првом светском paiiiy, изд. СКЗ, Београд 1984, с. 326-408.
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око поделе територије. То се показало и око појединих објеката, на пример када
су били у питању рудници. Немачка је сматрала да нема никаквих сметњи да њој
као водећој ратујућој снази у оквиру Централних сила, припадне Борски рудник

Даница Mwшh, Привреда и фшюнсије у рату

15

1914.-1915.

Неке од тих мера су предузимане и пре него што је дошло до формалног
установљавања Генералног гувернемана и других окупационих управа у Србији.

У октобру и новембру 1915. године осванули су проrnаси окупатора којима се народ

Мајданпечког рудника и финансијским ангажовањем. Бугарска је инсистирала да

позивао да преда све предмете од бакра, а што се тиче металног посуђа, обећавано
је да ће добити у замену друго увезено из Немачке. Народ у томе није учествовао

јој све што се на њеној територији која јој је дата на управу налази припада и за

добром вољом, тако да је примењивана сила. Предмети од драгоцених метала су

коришћење, што се односило и на Борски рудник, који је лежао на бугарском

често одузимани усред дана на улици, пљачком. Под удар тих реквизиција дошла

окупационом подручју. При расподели железничких пруга немачка страна је
задржала контролу над пругом Смедерево - Велес - грчка граница, а

су и црквена звона, која су предавана за потребе ратне индустрије. 30
Спровоlјење свих тих мера почело је већ приликом продирања непријатељске

Аустроугарска је запосела пругу од Београда до Велике Плане, док је заштиту

војске, када су за борбеним јединицама наступале коморе и друге помоћне службе,

пруге од Ниша до Велеса преузела бугарска армија, а од Велеса даље немачка
војска.28
Свака од заинтересованих страна се припремала да на своме подручју уведе

које су скупљале све што би мorno да послужи за исхрану. На удару су најпре били

Аустроугарска је истицала податке у вези са ранијим учешћима у раду

бољи комади стоке

-

свиња, говеда и оваца, од којих се поготово све могло

искористити. Све сакупљено није било намењено потребама вој ске, већ и позадини

систем управе који је био у складу са схватањима у корист сопствених интереса.

било у Немачкој, Аустроугарској или Бугарској, зависно о чијој војсци и територији

Према немачкој доктрини, коју су прихватиле и остале учеснице рата на тој страни,

је било речи. У листу

окупираним подручјима је била дужност да снабдевају окупационе трупе и цивилно
становништво на својој територији, а део вишкова испоручују за потребе јединица

појавио се извештај о транспорту 7.000 комада свиња из Мачве за правац Берлин

"Vorwarts" веh после првих наступања преко Саве и Дунава,

и Минхен. Становништву је остајало све мање хране, а писци мемоара из Београда

одређеним редом преоријентише привредни живот у окупираним крајевима,

кажу да је недељно једно до два пута на кланици за потребе становништва заклано
понеко мршаво говече. 31 Реквизиција се односила и на коње, чији је број већ био

истовремено са организацијом и у осталим областима управе, у здравству,

умањен прикупљањем за војне потребе српске војске, а током окупације су за

школству и финансијама. То је било предвиlјено и као лекција у настави у вишим

становништво клане само раге.

на фронту. Да би се постигао успех у томе, било је потребно да се систематски,

У строго поверљивом извештају генралштабног официра Франза, који је

војним школама у Немачкој.29 Организација и деловање окупационе управе треба
да теку овим редом:

1.

Све наlјене залихе у земљи без изузетка пренети у Немачку и остале

савезничке силе.

поднео Вишој етапној команди уТечену,јављајуhи се из Ниша 22. децембра

1915,

има доста података о стању у Србији у којој је боравио већ три месеца. Он истиче
исцрпљеност земље и становништва, које је претрпело рат у 1914, затим епидемију

2. Нову жетву осигурати, а потом организовати поновну обраду поља.
3. Добровољно, а по потреби и силом - натерати становништво да обради

заразних болести-пегавца и тифуса у зиму 1915. који су десетковали становништво

земљу ради коришћења потпуног капацитета.
4. Детаљно претрести целу земљу да би се откриле све залихе намирница и

извештаја каже: ,,Офанзива у јесен 1915. године потпуно је уништила и преостале

сировина за даљу употребу у позадини ратне силе.

може сматрати потпуно потученим". 32 У овоме извешгају помињу се и пљачке које

5. Преобратити фабрике и радионице за производњу ратних потреба.
6. Редовно снабдевати тим потребама трупе на фронту и посаду у окупираној

снаге српске армије и тако темељно опустошила земљу да се српско становништво
су починили освајачи, мада он то приписује немачким трупама а не аустроугарским,
тврдећи да су у подручју Треће армије такви догаlјаји реткост. Ме!)утим, у

Крагујевцу је веома много опљачкано иако су тамо немачке трупе као и у већим

земљи.

7. Увести ново средство плаћања.
8. Вишак нађених намирница разделити и савезницима.
9. Тражити ствари од вредности и прибављати их: злато, племените метале,
а плаћање у трговини превести на папирни новац.

10.

и у Крагујевцу и у Нишу, где ниједне куће није било без жртава. У даљем наставку

Увести систем поделе животних намирница становништву, служећи се

градовима у Поморављу који су претходно оштећени артиљеријском ватром. Као

пример наводи догађаје у Смедереву. Он даље тврди да становништво има више

30

следећим методама:

а) ограничење и строга рационализација домаће потрошње,
б) реквизиција и узапћење свих врста,
в) одузимање на бази добровољне предаје,
г) концесионирање и монополиссање појединих привредних добара.
28

Архив Србије, Војни генерални rувернеман (ВГГ}, 1916, ХХ. 375.

29

Кurt Hesse, ,,кriegsfiihrung u. Кriegswirtschaft im Feinland. Schriften zur Кriegswirtschaftlichen Forscbung

und Schulung"

АВИИ, Војно операцијски дневник књ. 31. Прилог: К 178. Економски живот у делу Србије
окупираном од Аустрије. Према писању листа Словенски господар, Марибор,

l.VI.1916,

бр.

185,

реквизиција металшrх предмета вршена је и у појединим областима у Аустро-Угарској, као на пр.
у Крањској, Штајерској, Приморју, Далмацији, Загребу. Изузетна су била само црквена звона
изливена пре

1800. године.

31 Д. Лапчевић, Окуйtщија, н.д., с. 41; и G.

Gratz-R. Schiiller, Der wirtschaftliche Zusammenbruch Oesteпeicb
Ungams. ,,Die Tragiidie der Erschiipfung, Серија: Wirtschafts und Sozialgeschichte des Weltkrieges,
oestungariscge Serie" Camegie-Sfiftшigfur /11/eresse F1·iede11. Wien 1930, с. 306: наводе се да је већ током
прве, краткотрајне окупације из Србије извожено roвelje, свињско и телеће месо, како за војне

тако и цивилне потребе.
32

АС, МГГ, ХХ, 369. Bevollmiichtiger Generalstabsoffizier desAOК/G.Q, Ор. Nr. 2702, Verhiiltnisse in SerЬien.

An das k.u.k. Etappenoberkommando in Teschen, Nisch,

аш

22. Dezember 1915. Потпис: Franz, m.p.
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Даница Милиh, Привреда и финансије у ра!Тtу 1914.-1915.

симпатија према аустроугарским трупама, јер су на своме терерну средили питање

операције и доt,е до окупирања, била је и фирма

реквизиције узимајући у обзир потребе становништва. Он је дошао до уверрења

железничко друштво, закупац великих рудника и топионица у Аустроугарској. Оно

STEG - Привилеговано

да је то за војне интересе директно пожељно без обзира на то како је поступила

је подсетило Министарство рата на своја већ раније стечена права над српским

српска влада у питању рата, јер ако би се становништву све одузело, подстицао би

рудницима, што би требало да се узме у обзир када се ти рудници убудуће буду

се отпор. Он даље упозорава на то да несигурност у позадини једне армије у овако

додељивали на коришћење окупационим зла.стима. Министарство рата је преко

пространој окупационој области штети јако интересима трупа и слаби њихову

Министарства спољних послова код Врховне команде предузело кораке како би

снагу, јер би морале да буду употребљене за смиривање залеђа.
Међутим, у неким српским мемоарима из времена окупације има и других
оцена о понашању немачке војске, наводећи да су између њих и становништва
успостављени скоро пријатељски односи, јер су неке јединице чак водиле рачуна о
гладном становништву из аустроугарске зоне, а осим тога и реаговали на случајеве
немачке и бугарске казнене политике. 33
У привредним интересима Централних сила у односу на српску територију
неоспорно осим прехрамбених производа, а вероватно и више од тога, значај су
имале одређене дефицитарне сировине потребне за рад њихове ратне индустрије,
у првом реду метали. Србија као друга на листи увозника бакра из европских
земаља на листи Централних сила пре рата, била је свакако занимљива због тог

се још пре завршетка ратних операција поделиле будуће окупиране области,
односно права на рад у рудницима. SТEG је страховао да то подручје не окупирају

немачке трупе, чијој би ратној индустрији добро дошао нови извор сировина и да

би доказивање његових права у погледу предности због ранијих улагања у тим
рудницима дуго трајало. Предлог се састојао од тога да се у том случају SТEG-y
признају стечена права и путем уговора утврде услови под којима би немачка
царска влада имала право да своја предузећа постави у овим рудницима.37

Како је каснији ток догаt,аја показао, мада је жеља за обнављањем рада код
свих савезника била веома јака и заједничка, они се дуго нису могли сложити у

несташица најбоље је било обезбеђивање трајних извора, по могућности на

појединим битним питањима, при чему је свакако највише труда уложено око
расподеле надлежности за поједине од рудника, доказивањем приоритета због
значаја учесника у рату, затим предност у погледу могућности финансирања и
инвестиција, све до правног положаја и права својине. Појавило се и питање права
на нове концесије за новооткривена лежишта руда, а током наредних година и
питање перспективе развоја свих тих рудника у послератном времену, полазећи

европском континенту, што је наводило на тражење могућности за коришћење

од претпоставке да ће Централне силе победити у рату.

рудника у балканским земљама. Одговарајући научни и стручни апарат у земљама

После завршених ратних операција, немачке власти су убрзо заузеле извесне
руднике у северној Србији, организујући пре свега производњу бакра у Борском
руднику. Интервенције са аустријске и угарске стране су настављене и даље, што
је 23. новембра и довело до споразума међу заинтересованим странама, с тим да 2/
3 прихода Борског рудника иде у корист Немачке, 1/3 у корист Аустроугарске, којој
припада цео приход од Мајданпека. Заступајући интересе STEG-a, Аустроугарска
је тражила измену, наиме да се права SТEG-a изједначе у погледу Бора, истичући

метала, али и других руда које је она мorna да испоручи управо у времену рата
када је била повећана непоузданост превоза тих сировина из прекоморских земаља,

уз истовремену повећану потребу у ратној индустрији. За ублажавање тих

Централних сила стављен је у службу тих циљева, наиме да припреми ис

траживачке резултате и за постојеће и евентуално нове руднике. Упоредо са
развијањем ратних операција у јесен 1915. године чији је циљ био присаједињење
тих области, стручне публикације и дневни листови су отпочели са објављивањем

вести о рудним налазиштима у Србији и околним областима. Написи у Montan
Zeitung-y из Граца јављају се и пре но што су били освојени одређени делови Србије.
Ту се објављују подаци о Мајданпеку као највећем произвоt,ачу пирита, а и о

његово искуство у сличним пословима, развијену рударско-металуршку индустрију

рудницима антимона у Подрињу. На седници Немачког друштва топионичара

са 16.000 радника у Јужној Уrарској.38 У тим комбинацијама нису узимали у обзир
и Бугаре који су такође инсистирали на своме учешћу у коришћењу рудника. 39
Прва фаза тих тројних преговора закључена је војним споразумом између три
заинтересоване стране у децембру 1915. године. 40 SТEG је запосео Рудну rnaвy, а
потом и Мајданпек, касније и руднике угља Костолац, Вршку Чуку и неке мање,
ближе и даље руднике угља на територији Србије. Тиме је аустроугарска страна у
тој фази постиг.ла циљ, а послови у њено име прешли у руке STEG-a. У оквиру
аустријске војне управе ускоро је организовано и посебно одељење за рударство
"Bergamt", на челу са познатим геологом др В. Керном, тада на дужности армијског
капетана. Одељење је располагало и одговарајућом лабораторијом. Почетак

метала у Берлину, професор Кrusch је држао предавање о рудницима у Србији и
њиховом значају за Централне силе. 34 Непосредно после завршених ратних
операција на терен су упућиване екипе истраживача

-

инжењера, рудара, али и

фабриканата, агената, трговачких путника и других колониста. 35 У октобру 1915.
године аустријско Министарство рата је екипу на челу са директором за рударство
отпослало у рударске области северне Србије ради њиховог рекоrностирања на

терену Треће етапне команде, која је имала седиште у Београду.36
Један од подстрекача не само за истраживање већ и за рашчишћавања
ситуације у погледу судбине рудника меl)у заинтересованима када престану ратне
33

34

D. Yovanovitsch, ,,Les effc:ts economiques et sociaux de \а guerre en SerЬie". PuЬlication de la Dotation Carnegie
pour la paix international. Paris 1930, с. 19-21.
Кrusch D.,Die nutzbarenLagerstiiten Serblens und ihre wirtschaftliche Bedeutungfiirdie Zentralmiichte. Meta\1und Erz, 1922, 22.11.1996. Предавање о истој теми одржано на седници друштва Deutsche Metall-hiitten

u. Bergleute, 16.ХП.1915.
35 Срйски zлос1шк,
36

.

38

Haus, Hofund Staatsarchiv, Wien, Adm. Reg. 70/4. Serblen 2, 4-23.!Х.1915, 1.Х.1915, Nr. 95 111.
HHStaW, Adm. Reg. 70, Gesellschaften, SerЬien 2, 9.XI.1915. Министар инострани;,~: послова Тиса Миuистру Бурману.

39

HHStaW, Adm. Reg, 70/4, SerЬien 2. Седиште Вр;,совне Команде, 20.ХП.15 и Министарство иностраних
24.XII.1915, Аустро-угарском посланику у Софији.

дела у Бечу,

28.IX.1917.

Д. Милић, CiiipШlи кailuiiiaл у рударсшву Cpбllje оо

37

40

1918. Београд 1970, с. 448, нота 9.

HHStaW,Adm. Reg. 70, Gesel\schaften, SerЬien 2, Staatseisenbahngesellschaft- STEG.
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радова је био скопчан са тешкоћама око транспорта и са недостатком финансијсЮ?'

Даница Милић, Привреда и фшюнсије у

paiuy 1914.-1915.

19

средстава за доградњу и одржавање рудника све док Министарство рата није

Кучајни и Блаrојевом камену није се радило. Испиран је песак из Пека, мада су
rлавни радови обављени знатно касније. На налазишту Јелашничка река било је

притекло у помоћ. Пошто је домаћа стручна ратна снага из рудника отишла на

радова за време окупације, али резултати нису познати. 43

фронт, у заробљеништво или избеглиштво, доведен је известан број _стручњака
из Аустроугарске и већи број ратних заробљеника - Срба, Руса, Италијана. После
брзе поправке моста преко Саве већ 27. децембра је био могућ саобраћај. То је
олакшало добављање потребних делова са стране, јер је требало обнављати
оштећене руднике током рата. Убрзо су један за другим још у децембру отпочел~
рад на рудницима антимона у Крупњу, олова у Бабама и Рипњу, лигнита у Влашкој,

поузданошћу тврдити да ли су планови немачке војне управе били део неких даљих
и опсежнијих циљева, касније када је дошло до стварања конзорцијума немачких
банака, то се показало сасвим тачно. Тим договором немачких банака је на неки
начин прејудицирано решење мировног уговора. То је желела и аустроугарска војна
управа иако је она изабрала друге начине да то постигне не само у рату веh и у

бакра и гвожђа у Мајданпеку.
Немачка војна управа је имала највише брига око успостављања рада у
Борском руднику и рудницима угља, а било је и сметњи са аустроугарске стране у

претњама да ће забранити превоз руде преко своје територије уколико им се не

одобри учешће у поменутим рудницима, а бугарска страна је спречавала немачке
инжењере и стручњаке да дођу на рад у Бор. Једним споразумом са бугарском
владом предвиђено је да ДО краја новембра 1917. Борски рудник бrде У по:еду
Министарства рата Пруске, при чему бугарска влада неће сметати. 4 А~стријска
страна се обавезала да ће све до краја трајања тога уговора њене воЈне снаге

обезбеђивати рудник и чувати ратне заробљенике у њему. У вези са борским
рудником, који је био у власништву акционарског друштва чији су учесници били
грађани из земаља које нису биле у рату, на пример Швајцарска, није могао да :е
води никакав поступак у погледу промене власништва. Бугарска страна Је
покушавала касније да секвестром над власништвом акционара при~воји Борски
рудник, бар једним делом. Осим тог рудника бакра, немачка управа Је имала под
собом и тринаест рудника угља везаних за функционисање Бора, снабдевање угљем
електроцентрале у Београду, управе водовода, железничког саобраћаја у Србији
и немачке флоте на Дунаву и Црном мору. Неки од тих рудника су отвор~ни тек за

Иако се на почетку окупације у јесен и зиму

1915. године још није

могло с

миру. Ратно време у коме је на располагању била јефтина радна снага великог

броја заробљеника, било је повољно да се јефтино развију поједина рудишта и
дође до резултата под веома повољним условима.
У раније поменутом извештају аустријског официра Франца из децембра
1915. године било је речи и о томе шта би све требало предузимати па да се са
српске територије добије много више приноса у жетви него до сада, о чему касније
има података и у једном опсежном извештају генералног гувернера и организатора
привредног живота у окупираној СрбијиНugа Kerchnawe-a, објављеног 1928. године
у Бечу. 44 Одмах на почетку док војна управа као генерални гувернеман још није
функционисала, пришло се организовању радних бригада састављених већином
од ратних заробљеника, интернираца и кулучара, уз надзор војних органа. Так.о је
војна управа убрзо обезбедила 14.000-20.000 радне снаге која је у условима војне
дисциплине дала корисне резултате у рудницима, на градњи' путева, сечи шума,

техничким службама, транспорту стоке, пребројавању становништва и др. Та радна
снага је најпре I<Оришhена за обраду напуштених државних, црквених и приватних
имања. Међу руководиоцима службе су били и стручњаци из официрских редова,
подофицири и војници сељачког порекла били су надзорници. Они су касније чак
обављали дужност инструктора на терену. Те бригаде су радиле и на сабирним

време окупације, па су као рудари коришћени првобитно Бугари, а касније Немци,

тачкама за прикупљање хране, сировина и метала. Заробљеници су углавном

мада су сви они били на бугарској окупационој територији. Споразум о сарадњи

обављали пољске радове, што је обезбеl)ивало бољи принос првенствено коришћен
за потребе окупатора. Тај рад је давао добре ефекте и при оспособљавању
саобраћајница, чиме се објашњава и релативно брзо пуштање у погон тих објеката
и извесна нормализација у битним привредним гранама у служби ратне привреде.
Тежа је била ситуација у сеоским газдинствима, где је највећи део терета пао на
плећа остарелих сељака, раду невичних жена и нејаке деце, алије то веh тема која

немачке и бугарске стране био је доста дуго добро чувана тајна, коју је аустро
угарска страна и поред бројних покушаја делимино успела да_ открије тек пред
крај рата. 42 То су били следећи рудници: Пољаница у Грделичкој глисури, отворен
1915, Ртањ (Бугари, па Немци и заробљеници), Подвис и Тресибаба од Бугара
прешли на Немце, затим Вина - Добра срећа, Алексиначки рудници (велики број
војника заробљеника и стручних радника). Ту је и Сењски рудник мада нера
ционално коришћен, затим Ресава у Равној Реци, Боговина, Јелашница, Сисевац

се са много више података може исказати за живот под окупацијом током следећих

година, када је потпуно заживео смишљени план ратне привреде, заснован на

и Костолац.

експлоатацији побеђених, потчињених и немоћних. 4$

су порицали корист од њих, док су Бугари тврдили супротно, чему се мо~ веровати

43

У немачкој интересној сфери била су и налазишта злата, опет на бугарској
окупационој територији. О раду у тим рудницима мало се знало у јавности. Немци
пошто се радило на територији коју су они контролисали. У сваком случаЈу, власник
Нереснице, познати истраживач српских рудника Феликс Хофман умро је већ 1914.
године, тако да су остали само његови наследници који су, будући аустроугарски
поданици, тражили изузеће тог рудника у своју корист. У оближњим рудницима

41 Д. Милић, н.д.,
42 Иста, н.д.,

484--5.

488-9.

44

Д. Милић, н.д.• 493-4.

Н. Kerchnawe, Die Mi/itiirverwaltung i11 der vo11 den oestungarisc/,en Тrирреп Ьesetzten Gebleten. Wien 1928,
с.

54-270. Serblen.

45 Исто, н.д., и Д. Милић, ,,Привредни систем у окупираној Србији". Н,1у'lн11 скуй Срб11ја у 1916.
Београд. Изд. Историјског института, 19f!Л, с. 299-308. Зборник радова 3, Иста, ,,Сгање у привреди
Србије под Аустро-Угарском окупацијом 1917". Зборник радова 6, Београд 1988, с. 37-45; Иста,
.,Привреда под окупационим режимом

1918.

г." Збор,шк радова

.Лреrлед историографије о економским питањима",

9.

Београд

1995. У штампи.

7, Београд 1989, с. 9-19; Иста,
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Као што су претходна излагања показала, привреда је у Србији током само
неколико година прошла три фазе трансформације: ратну привреду у балканским
ратовима 1912-1913, затим мирнодопску обнову током осам месеци 1914. године,
па ратну привреду током 1914-1915, све до непријатељског окупирања. Тада се
јавља нова организација ратне привреде окренута потребама непријатеља, односно
Централних снла, почевши од јесени 1915. до јесени 1918. године, када настаје
нова фаза обнове ратом опустошене српске народне привреде. Паралелно с тим
догаl)ањима у земљи, избегли део српске војске и становништва, администрације
и управе радио је још од краја

1915. године на стварању услова за преживљавање

емиграције, али без ослонца на сопствено тле, ослањајући се у том случају на
савезнике и пријатеље. О првим месецима избеглиштва нема много података о
акцијама ширег замаха, како ће се видети из историјата наредних година, али је
зато приметно оно што је у том тренутку било најважније - борба за пре
живљавање. У томе од самога почетка учествују и Српска народна банка и Управа
фондова, које преузимају на себе улогу посредника у добијању и распоређивању
средстава страних зајмова као једног дела спасене домаће имовине у новцу.
Успешан привредни развој у првој половини 1914. године је следио и
финансијски повољан ток у погледу прилива прихода у државну касу, стварајући
уверење да је могуће савладати наслеl)ене тешкоће из времена балканских ратова

и без ангажовања готовине од 25,000.000 динара сребреног кованог новца којије
Министарство финансија депоновало код Народне банке.46 Међутим, почетком
другог полугођа, када је због надвијања ратне опасности над земљом забринути
министар финансија Лаза Пачу тражио да се због безбедности почне са склањањем

драгоцености, а првенствено највећих ноивчаних завода, већ је 11-12. јула и 1718. јула обављено пресељавање имовине и књиговодственог материјала Народне
банке у Крушевац у зграду Окружног суда. Гро имовине је износио 181,000.000
динара у металу и новчаницама. Једно одељење Банке, задужено за пословање са
Државном благајном, разменом папирних новчаница у метални новац и пријем

нових банкнота које су пристизале преко Солуна, наставило је свој рад у Нишу,
где су у то време боравили и Главни одбор и гувернер Народне банке. Са уласком
Бугарске у рат и упрадом преко источне границе Србије Ниш је постао непоуздан
као боравиште за Народну банку, па се сеоба наставља 27. септембра пругом Ниш
Скопље, а одатле даље према Солуну, где после успутних задржавања, стиже на

станични железнички колосек и остаје све до 6. децембра. Пошто су у Солун стигли
и чланови Тhавног одбора, одржана су два састанка, 10. и 15. новембра, на којима
је донета одлука о спасавању те имовине пошто је читав терет из вагона претоварен
у једну француску торпиљерку, која је успела да тај драгоцени терет до 16. децембра
пребаци у Марсељ, где је био смештен у палату Muollot и Bank de France. Састанак
управе је одржан тек 1. маја 1916, када су они сви стигли у Марсељ. Много је тежи
био пут филијале Народне банке из Скопља која је тамо остала дуже због
финансијских трансакција, замене новчаница за сребрни новац, тако да су у
емиграцију кренули тек

5.

Даница Милиh, Привреда и фшшнснје у раiиу

1914.-1915.

фебруара је та филијала била способна да послује као део Народне банке у
Марсељу. 47
Ратно пословање Народне банке се разликовало од уобичајеног и у погледу

односа са државом, јер је сваки зајам дат држави према прописима морао да буде
покривен депозитом одређене количине сребра и злата на име гаранције. У ратним
условима држава је уместо тих сопствених драгоцености, издавала на име гаранције
новац добијен у девизама на име зајма од Енглеске и Француске, или, пак, њихове

акредитиве. И тако је током целог рата Народна банка своје новчанице емитовала
само по "привременој размени" за покриће у злату или девизама, односно
акредитивима, што је омогућило да сачува вредност српског новца и у промету и
тезаурисаног. 48 У време рата су везе Народне банке са привредом бивале све мање
иако је било покушаја да се кредитима у појединим фазама, на пример после ратних
успеха у 1914, помогне обнови трговине иностраних институција, али због опште
ситуације то ни тада ни у 1916. години - није успело. На име потрошачких кредита
одобрено је по меничним зајмовима, по ломбардним зајмовима, а и за потребе
београдске општине, домаћим заводима за враћање улога на штедњу, избеглицама
ван земље уз гаранцију српске државе и избеглицама из Аустроугарске у Срему

свега 8,491.945 динара. 49 Са ратом су наступили нови моменти у пословању Народне

банке. Она је због потражње кованог новца била принуђена да своје сребро из
трезора замењује за новчанице пошто је метални новац више одговарао потребама

војске._У 1914. години емигована је количина од осам милиона сребрних динара,
затим Је у 1915. години исковано у Француској још петнаест милиона динара и
издат налог за још једну траншу од петнаест милиона динара, мада је евакуација
већ била отпочела. 50
У јулу 1914. године је Управа фондова, по нареl)ењу владе, из Београда изнела
готовину и друге банчине вредности, сместивши један део у Крушевац, а

канцеларије за рад у Ниш, где је наставила пословање са изузетком одобравања
зајмова и продаје заложница и обвезница. У септембру 1915. у Ниш је пренет део
архиве из Крушевца, што је омогућило да се тада са'-m:ни биланс о пословању 1914.

године. Услед ратних дејстава 1915. године Управа фондова је исељена из Скопља
и враћена у Краљево у зграду Среског начелства, а током евакуације сели се даље
са војском и стиже на Крф, где наставља да ради као одсек Министарства
финансија, водећи евиденцију о уплатама у чиновнички и пензиони фонд, о исплати
пензија лицима у избеглиштву, али и онима који су остали у земљи.
Дефинитивна организација те Крфске канцеларије завршена је у априлу 1915,
када је тачно одређено чиме ће се она бавити у том ратном времену, где није било
услова за пословање у вези с.а хипотекарним зајмовима, посебним облицима штедне

службе и др. После образовања Солунског фронта, Министарство финансија је
1916. године у Солуну основало филијалу Крфске канцеларије, где је она наставила
да обавља све поверене јој послове како за део становништва у емиграцији тако и
онога у земљи.s 1

октобра, али због тога што су путари пресекли пругу

према Солуну транспорт је узео други правац и преко Косовске Митровице, Пеhи,
Подгорице, Скадра и Скадарског језера, San Dovani di Medua, Бриндизија и Крфа,
најзад италијанским бродом "Cita di Bari" стигао до Марсеља 9. јануара, а већ 9.

47 Исто.

46 Народна банка,

51

48

Народна банка, и.д., 94.

49

Народна банка, н.д., с. 92.

so Исто.
1884-1934 (Споменица),

с.

89

21

125 година Инвестиционе банке (Споменица), с. 3~.
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Summary

Милан Рисшовиh

UDK 050.487(430)

Danica Milic

Serhian War Есопоту and Finances in tlte 1914-1915
The paper analyses functioning ofthe Serbian economy and finances during the first
phase of the war. А survey of the changed conditions after the Balkan wars (enlargement of
territories and 1,3 million ofnew inlшЬitants) has been presented in the paper for better understanding of the war situation. The expenses of wars in 1912-1913 exerted influence on the
economy and finances of Serbia who apart from its fonner successful policy in those spheres
was compelled to ask for loans from foreign counti·ies. Eшbargo on exports aggravated the
situation in economy and diminished the state revenue which brought to negative changes on
the market.
Breaking out ofthe 1914 war complicated functioning ofthese two sectors. War operations prevented efficient finishing of the harvest. Fonner wars exhausted reserves of ar_ms
which were produced Ьу only one factory in Serbia while the state treasury, due to cessatюn
ofinflow of money from taxes, lacked the means for obtaining new supplies ofwar materials.
SerЬia did not print unsecured money for covering war expenses but obtained loans abroad
(France, Great Britain). 1914 & 1915 were years of sudden changes from peaceful to war
economy. Economy in the most developed parts of the country was devastat~d and every
activity in that direction was made impossiЫe. Period after the Austro-Hungaпan Anny had
been thrown out could not secure reconstruction of all economic functions. The occupation of
SerЬia Ьу the Central Powers brought new negative changes in the already ruin~d and exhausted Serblan economy. Occupying powers tried to impose their own econom1c systems
robЬing mercilessly territories under their administration. They fought among ~emselv~s
over the most important economic structures and resources (for example the Bor mше). Th1s
paper pays special attention to the work ofthe National Bank under war conditions and in
exile.

,,Слика непријатеља":
Српске теме у берлинском
сатиричном часопису

"Kladderadatsch" 1914 - 1915.

године

Айсшракш: Рад је йосвеhен 'iраЬењу, ширењу и уйошреби неiашивних
сшереошийа о Србији у Првом свешском рашу. Овај йроцес аналиаи
ран је на основу ликовних йрилоiа берлинскоi саiйиричноi часойиса
,,Кladderadatsch ", објављиваних шоком 1914. и

1915.

iодине.

Амерички германиста и историчар медицине Сендер Л.Гилман (Sander L.
Gilman) истиче, како "сви ми мислимо у сликама о стварима којих се бојимо или их
обожавамао. Те слике никада не остају у области апстракције: ми их разумемо

као припадајуће стварности и испуњавамо их описима, да бисмо их разликовали
од нас самих. Ми градимо 'стереотипе". 1 Стереотипи настају на подлози предрасуда,

као особени вид процењивања заснованог на "погрешним, искривљеним, или
редуцираним представама о некој појави, појединцу или групацији". 2 Стварање
негативне пројекције "другог" објашњава се (и оправдава) потребом јачања
унутрашњег јединства заједнице. Овај процес, на другој страни, подразумева

постојање идеализоване слике о себи и својој заједници. Подела "ми" и "они"
сведена је па оштро разrраничен биполаран однос два супротстављена принципа,

као две супротности, позитивног (,,ми") и негативног (,,они"). Стереотипи, као

крајње поједностављене представе о себи (аутостереотипије) и другима
(хетеростереотипије) добијају простор и постају посебно раширене у време
великих политичких, идеолошких, верских и свих других сучељавања и сукоба,

претварајући се у опасно пропагандно оружје са дуготрајним дејством, чији је
отровни утицај тешко неутралисати. У екстремним ситуацијама у комплекс "ми"
укључене су као "подгрупе" и позитивне стереотипије о оним политичким,
етничким, и другим групама и личностима које се сматрају савезничким

- све до

тренутка када нека од савезничких страна одлучи да промени свој став (на пример

Италија у Првом светском рату). Слика другог је, у ствари најчешће пројектована

1

Sander L.Gilman, ,.Was sind Stereotype, und wie kбnnen Texte bei ihrer Untersuchung dienlich sein?". У:
Rasse, Sexualitat und Seuche. Stereotype аш der Jnnenwelt der westliche11 Kultur, Нamburg, 1992, стр:7.

2

Senka Kovac/Edit Petrovit, ,,Stereotipije u narodnoj kulturi", Etnoantropoloski prohlemi, св. 9 (1992), стр. 59.
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(отворено или прикривено)као делимично или потпуно уобличена слика
непријатеља (,,Feindblld'').
У дихотомији "ми" и "они" у кризним стањима зјапи провалија општепри
хваhених и раширених предрасуда. Њену празнину тешко могу да попуне покушаји
рационалног сагледавања узрока сукоба, политичких, идеолошких, верских,

Милан Ристовић,

,, Слика нейријтиеља ":

Срйске Шеме...
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Од почетка двадесетог века појам "балканизације", како тврди Марија
Тодорова, у европском политичком речнику добиј а као погрдна реч своје истакнуто
место. Основна намена је "not only only (had) соте to denote the parcelization ој large
and viaЬle political units but also (had) Ьесоте а synonym for а reversion to the trihal, the
backward, the primitive, the barbarian". 6 Критички сумирајући: једновековну негативну

воља да се о односима, посебно националних и државних заједница, културним и

перцепцију Балкана на "Западу", Марија Тодорова је поставила питање о узроцима
који су довели до стварања (имагинарне) ,,замрзнуте слике Балкана", без обзира

верским различитостима, размишља аналитички и изнијансираније, има мању

на огромне политичке, друштвене, културне, идеолошке, промене које је током

привлачност од прихватања и ширења готових, ,,инстант" и лако примењивих

века овај простор доживљавао. Грубо их групишући, сматра да су разлози у

,,слика другог'? Осим тога, овакве једноставне представе производи су са "уни
верзалном наменом". Могу се, ,,рециклиране", уз мале корекције, у промењеним
околностима пројектовати на неки други објекат. Традиционална "слика другог"

,,безазленим нетачностима које потичу из недовољног географског знања,
пренесеног наслеђем", да би затим "чисто географски назив касније (био) засићен
политичким, социјалним, културним и идеолошким пренаrnашавањем, тако да је
веh на почетку овог века "Балкан" имао пежоративне импликације"; на крају је
"дошло до потпуног раздвајање означавања (појма) од његовог објекта, што је
даљим развојем довело до пежоративне уnотребе."7 М. Тодорова предлаже да се

националних и свих осталих разлика. Разложло расуђивање и критичка анализа,

у таквом окружењу, са додатком негативних тонова прераста брзо у "националну
слику непријатеља".

Политичка култура и традиција, обичаји и конвенције друштва, али и

дневнополитичке околности, обликују стереотипне садржаје, који за своје ширење,

"балканизам" посматра као независна и специфична реторичка парадигма, а не

до проналаска електронских медија највише могу да захвале штампи. У томе су

само као "подврста оријентализма", ,,оријенталистичка варијација на тему

посебну улогу имали сатирични (,,хумористички") часописи, чији је број и утицај

Балкана". 8

на читалаштво у Европи растао посебно у нестабилним временима грађанских

У оквиру једне такве традиције, овде ће, у временски веома ограниченом,

револуција у првој половини деветнаестог века. У ширењу стереотипних садржаја

али за европску историју изузетно значајном раздобљу, на основу прилога једног

од посебне важности били су ликовни прилози, пре свега карикатуре; у њиховом

немачког сатиричног листа, као "репрезентативног узорка" бити указано на неке

ликовном језику централно место заузимају лако препознатљиви "типови", са

елементе пројекције негативних стереотипа о Србији, служеhи се ликовним

својим издвојеним и упадљивим, искарикираним особинама. 4 Нека од најзначајнијих

средствима (карикатура), комбинованим са допунским текстуалним коментарима.

имена европске графике дала су, уз висок уметнички квалитет, и прилог ширењу

I

негативних стереотипа.

Политичке напетости и њихово прерастање у отворене ратне сукобе, доводе
до извитоперења сатире у средство једностране политичке, идеолошке, националне

пропаганде. Помоhу њених производа се шире стереотипни садржаји о потпуној
исправности "своје (националне) ствари", као колективном табуу у који је
забрањено дирати, и непријатељској страни као другом полу, уроњеном без

надежно у тамну дубину зла. Огављање уметника на тај начин у "службу отаџбине"
била је раширена појава у свим зараћеним државама. Њихови производи, са мање
или више мере и укуса, давали су свој прилог "разобличавању" противничке стране,
посебно обележивши и еуфорични почетак Првог светског рата. Ратни ужас је,
касније, довео до масовног хлађења страсти, бар када су сликари у питању. Свој

допринос дали су, на пример у Русији 1914. године, Казимир Маљевич и Владимир

Мајаковски, серијом пропагандних летака, намењених домаћој публици, посебно

оној из нижих образовних и социјалних слојева. Маљевич је илустровао про
пагандне противне мачке стихове Мајаковског на начин традиционалних народних

дрвореза

-

5

,,лубока".

У широку понуду немачкој јавности негативних стереотипа "другог"у Првом

светском рату укључене су илустрације и карикатуре о Србији објављиване

1914.
1915. године у познатом сатиричном недељнику "Кладерадач" (Kladderadatsch).
Он је, уз минхенски "Симйлицисимус", (Simplicisimus) припадао врху немачке

и

сатиричне штампе у периоду Царства. У то време, био је део издавачког царства

,,Улшшајп" ( Ulstein ). Часопис су основали 1848. године Давид Калиш (David Kalisch),
Алберт Хофман (AlЬert Hofmann) и Јулијус Швајцер (Juliш Schweizer). Временом
се његово политичко опредељење постепено мењало, да би пред Први светски

рат, и посебно после његовог окончања дошао на оштре национално - десничарске

позиције.
Покретање механизма за масовну производњу и пласирање предрасуда о
балканским народима и простору који насељавају може се јасно пратити од
Берлинског конгреса. Тај процес је доживео процват у Аустроугарској и Немачкој

за време балканских ратова. Испоставиће се да је то само увод у "хиперпродукцију"
6

' Десанка Николић, ,,Етнолошко проучавање стереотипа",Еrи1<олоz1tја да1<ас, прир. Бојан Јовановић,
Београд, 1991, стр. 177, 178.
~ О улози сатиричне nrraмпe у стрварању и функциовисању стереотипа у фра~щуско - немачким
односима у 19. веку в.: Michael Siebe, Von der Revolution zит nationalen Feindblld. Frankreich wtd Deutschland in der politischen Karikatur des 19. Jahrhunderts. .,Кladderadatsch" ипd "Charivari", Hamburg, 1995.
5 Mikhail Ankist/ Elena Tschemisch, Russische Graphik 1880- 1917, Miinchen, 1917, стр. 140 -151.

Maria Todorova, ,,Тhе Balkans: From Discovery to Inventioп", Slavic Review 53, No. 2 (Summer4 1994), стр.
452. Тодорова наrnашава: ,JfEurope has produced not only racism Ьиt a/so anti-racism, not only misogyny
Ьиt also feminism, not оп/у anii-SemiЊ-m Ьцt also repudiation, Љеп wlшt сап Ье termed "Balkanism" has not
yet Ьееп coupled with its complementing and ennoЫing antithesis"; исто.

7 Исто, стр.
М.

460, 461.

Todorova, н.д. стр. 454, 455; Milica Bakic - Науdеп, ,,Nesting Orientalism: The Case of Foпner Yugoslavia", Slavic Review, 54, No. 4 (Wi11ter 1995), стр. 920
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Тако су и у иконографији немачких ратних карикатура о Србији често

појам "политичка сатира" и "политичка карикатура" у

уочљиви и елементи који се могу јасно идентификовати као најопштији, ,,основни

потпуности изгубити свој смисао, претворивши се у део ратно-пропагандног

слој" стереотипа о једном широком географском, културноцивилизацијском или

апарата. Карикатуристи су производили огромну количину шовинистичког и

етничком простору; по "оријенталистичком схватању" од Русије до Кине владају

расистичког кнча у готово незамисливим облицима. 9 Негативне стереотипије о
Србији објављене у "Кладерадачу", биле су део сложеног, мозаичког шойоса

,,варварсшво", .,нехиiијена", ,,лењосш", ,,к:рвожедносш", ,,к:ривок:лешсшво",

Балкана, и пружене су читаоцима овог берлинског сатиричног часописа у њеним

овом искривљеном "егзотизму" Руси су увек полуазијатске пијанице, са урођеном

he

екстремним, најотровнијим видовима. 10
Однос аутора који су се бавили "српским темама" у "Кладерадачу" био је
условљен општим политичким околностим. За радове објављиване у лето 1914. и

"ирационални фанашизам", ,,разбојнишшво", ,,безбожнишшво", и слично). По
склоношћу ка деспотији; беже од чистоће, а њихови стални пратиоци су су ваши и

године може се рећи да су били потпуно у сагласности са тада

стенице.13 На ове са, јасним расистичким конотацијама, ,,дограђиване" су неке
"локалне балканске особености" (као "оријенталистичке варијације") 14, оних
народа југоистока, подложних у политичком смислу руском утицају, али и

владајућим пропагандним "трендом". Карикатура у "Кладерадачу", иначе на

цивилизацијско-етнички сродним Русима, као што је случај са балканским

високом графичком нивоу, добила је улогу упечатљивог и продорног ратнопро

народима, посебно са Србима.

јесен/зиму

1915.

,,Концентрат" негативног односа, према Балкану и Балканцима, на пример,

пагандног средства.

У годинама које су претходиле "Великом рату" сатирични садржаји у
часописима као што су били "Кладерадач" и "Симйлицисимус" све више су се
пре обраћали у пропагандне поруге упућиване спољнополитичким конкуренатома
и непријатељима Немачке Царевине. Значајно место нашле су у свему томе и

"балканске теме". Такав однос према једном од Немачке удаљеном и њој страном
простору о коме у јавности нису постојале јасне представе, доприносио је да се на
већ постављену стереотипну основу посебно припемљену у време Балканских
ратова, 1914. године лако накалеме нови елементи и још више истакну у њиховом
најекстремнијем виду они који су управо давали мрачне тонове слици Србије као
,,главног кривца" за избијање кризе и светског рата.

налазимо у песми "Балканска завера"

(,,Balkanverschworung ") берлинског
позоришног критичара Алфреда Кера (Alfred Kerr) из 1912, објављеној у време
Првог балканског рата, у којој се он обрушио на непријатеље Турске. 15 Србија и
ратовање на балканским бојиштима за време "Великог рата" били су мотив великог
броја текстова, различитих (по квалитету, објективности), од ратних новинских
пропагандних извештаја, до дневника, пршюведака и романа. 16

Из тако једнообразне слике балканског простора биће 1915. године "изузети"
Бугари због уласка у рат на страни Централних сила. Савезнички односи са
Турском, такође су, уместо до тада традиционалног и раширеног негативног

стереотипа о Турцима као "типичним источњацима" (чија је садржина била

Немачка јавност ће до Првог светског рата елементе за своју (негативну)
слику Балкана и људи који га насељавају добијати, углавном посредно, градећи је
на позајмљеним већ готовим производима из Аустроугарске. Тамо је у време

углавном пројектована на све друге народе, раније поданике Османског царства,

убиства последњег Обреновића и посебно током анексионе кризе дошло до

савезницима. 17

сада непријатељске Аустроугарској и Немачкој), натерали пропагандисте да раде
на конструисању нове, позитивне и прихватљиве стереотипне слике о својим ратним

покретања таласа пропагандних акција, у којима је у поједностављеном "Feindblld

-у" Србије њеној политичкој елити и народу дато средишње место. Иако је основна

13 Н.

матрица немачког стереотипа о Србији и Србима увезена, може се говорити о

14 О појму "оријентализма" в.

постојању неких "специфично немачких" нијанси, које су пренесене из великог

15

арсенала предрасуда према "Исшоку", укључујући и антисемитизам.

11

Ипак је

9 В.:

Momcilo Se\eskovic, Srblja и nemai!komjavnom тпепји od 1914. do 1918, Beograd, 1996. godine. Селе
сковиhева књига објављена је у Паризу 1919.
12 Milica Bakic•Hayden and Robert м. Hayden, ,.Orientalist Variation on th~ Theme "Balkans": SimЬolic Geography in Recent Yugoslav Cu)tural Politics", Slavic Revie-.v 51, No. 1, (Sprmg 1992), стр.1.
11

11) С. Scholzel. Карактеристично место

" Serben. Griechen, Czernagoren
Und Bu/garen katzverschworen.
Aus Gehoften und Gehausen
liefтап lies, mit allen Lausen.
Schlich тап auf den Клtzenbeinen.
Veiere Sch/ugen auf den Einen.
Was sich der Pupile Ьоt,
War ein Slawen Morgenrot
TurkenfreW1d, ап Michels Seite,
Plump und plotzlich kam die Pleite.
Hinter Pest und Вlut und Kot
GnJSst.(. ..) ein Slawen-Morgenrof'.

12

Walter Lukan / Мах Demeter Peyfuss, Jeder Schuss ein Russ ', jeder Stoss ein Franzos. Literarische und
graphische Kriegspropaganda in Deutschland und Osterrei~h 1914, •.1918 (даљ~: W.LukanlМ._ Peyfuss, Jeder
Schuss), Wien, 1983. Посебно, поглавље: .,Jeder Schuss еш Russ, Jeder Stoss еш Franzos. Кriegspropaganda
auf Postkarten 1914 • 1918."
10 Christian Scholzel, Jugoslawen in Deutschland: vom historischen Feindblld zиr realen Minderheit, (рукопис).

: Edward Said, Orientalism, New Yotk, 1979.

На ову Карову песму указао је у наведеном тексту (стр.
гласи:

најуочљивији утицај "општих места" (западно - и - средење - ) европског поимања
друшгава на "Истоку" (укључујући и Балкан), где се у првом реду инсистира на
њиховој ,,заосшалосши", ,,назадносши", ,,шрадиционализму", ,,мисшичносши", док

је "Еврой.а" увек "й.роiресивна", ,,модерна", ,,рационална".

WeigeVW. Lukan/ D. Peyfuss, Jeder Schusз, стр.44.

16

В. Momcilo Seleskovic, н.д. О послератној продукцији литературе на немачком језику на ,Југо•
словенске теме" в.: Миљан Мојашевиh, ,,Југословени у немачком роману између првог и другог
светског рата, уз осврте на реније доба", Зборник Филоаофско'г факулшеша, књ. II, Беоrрад, 1952,
стр.

17 Н.

293-331.

Weigel/W. Lukan/ D. Peyfuss, Jeder Schuss, стр. 34
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Садржина немачке ратне пропаганде не дозвољава да се прихвати мишљење,

како су "Срби и Црногорци били исувише мали, да би били предмет мржње'', већ
,,само" ,,презира, који тобоже на Балкану заслужују подмукли, убилачки,

примитивни и прљави крадљивци оваца и свињари". 18 Из ликовног садржаја

објављиваног на "српске теме" 1914. и 1915. у "Кладерадачу" (и осталим сличним
часописима), к:ю и на ратним дописницама илустрованим сличним мотивима, без

обзира што положај Србије на хијерархијској лествици непријатеља Немачке није

могуће поредити са, на пример, пажњом посвећеном Француској, Русији, Великој
Британији, 19 јасно је да је изражавање "само" презира често превазилажено и
претварано у производе отворене шовинистичке и расистичке мржње.

Цео Балкан је

-

ако је судити по аустроуrарско-нема101кој пропаганди не

Милан Ристовић,

,, Слика нейријаii1еља ":

Управо је мотив беде био омиљен мотив карикатура које су месецима пратиле
Сучељавање балканске "нехигијене", ,,дивљаштва", ,,превртљивости" и
лукавости са аристократском углађеношћу, елеганцијом, ,.европским" и "чистим"
изгледом, зачињеним на карикатурама лаковерношћу немачког принца према
,,доморцима", требало је да подвуче хуморност ситуације.
Лако су уочљиве расистичке конотације тога приступа; једно од општих места

у представама ,,другог" са "Оријента" је и довођење у везу са заразом и инсектима

(ваши, буве) који је шире. 23 Тако је на једној карикатури принц Вид приказан како
лети кроз ваздух закачен за огромну буву којој је накалемљена глава албанског
првака и претендента на престо, Пренк Биб Доде
Истога дана,

дине, када је под Принциповим хи

крадљивци стоке, сиромашних или никаквих склоности ка чистоћи и уредности.

цима у Сарајеву издахнуо наследник

"Анархичан однос" према спољашњем изгледу одраз је њиховог схватања политике
(тероризам, краљеубиства, кривоклетство, итд.). 20
Илустратор·и и карикатуристи добијали су посебно место у "разобличавању
непријатеља", ,,подизању патриотизма" и "морала". Почетак рата је и без

Хабсбуршкоr престола, у "Кладе
радачу" је објављена карикатура
Фердинанда Шпиrела (Ferdinand Spi-

формалног увођења цензуре збрисао у Немачкој до тада скромну сатиричну

ege{) ,,Балкански разбојник" (,,Balkanrauber"), на којој је потпуно за

критику домаће политике; окретање оштрице искључиво ка непријатељима

окружен негативни стереотип Бал

надувало је до фантастичних димензија негативне стереотипе о друrима. 21
Ратна подела Европе створила је идеалне услове за увођење манихејске
искључивости у приказивању односа "ми" и "они". У таквим околностима, потrtуно
огољене стереотипије, ,,као просте унутрашње - психолошке симболизације

канца. То је крупан и робустан муш
карац, грубих црта, на чијем лицу се
истичу дуrицрни брци, густе срасле

обрве, клемпаве уши и дебеле усне

света ... у којима се налазе неопходне различитости између себе и објекта, његово

(сл.

продужење који

постати 'друrо(ст')", добијају изузетно снажно дејство,

ордењем, а за појас чакшира заде

потискујући у страну свако сложеније и аналитичко размишљање и виђење

нути су бодежи и револвери. Управо
је опљачкао и готово до гола скинуо

рата баца дугу, мрачну сенку, чије последице остају веома дуго уочљиве.

"Кладерадач" је понудио своју "слику Балкана" и "Балканца" и током
албанске кризе

1912/1913.

године; уз сатиричне каменаре званичне немачке и

аустроугарске политике у новој, њиховом политичком вољом успостављеној

,,независној" балканској држави. Захвалан материјал сатиричарима дао је поку
шај устоличења немачког принца Вида ( Wi.lhelm Wi.d) 22 за албанскоr владара. Та
прилика је искоришћена за ново пласирање јавности "егзотичне" слике "дивљег
Балканца". На карикатурама којим се коментарисао долазак Вилхелма Вида у
Албанију и укључење у тамошње политичке борбе, наглашавано је њеrово
изненађење сиромаштвом и заосталошћу поданика и бедом његовог "двора".

18 Исто, стр.

t9

20

44.
О "пропагандном одговору" Француске и Велике Британије ликовним средствима в. на пр. Paul
Vincent, Cartes postales d ип soldat de 14-19, Paris,1988; John Laffin, World War in Posi-Carrls, Gloucester
(Gr. Britain), 1989; Heath RoЬinson, At War, Londori, 1978.
Momcilo т. Seleskovic, Srblja.

21 О процесу стварања стеротипа в.:

Sander L. Gilman, RШJs<:...

22 Др Ђорђе Борозан, Ве.1111ка Албанија. Поријекло, идеје,

йракса, Београд,

1995, 65, 66.

(Prenk ВЉ Doda). 24

28. јуна 1914. го

особине склоност ка мучким убиствима, превртљивост, примитивизам. Они су

"другог". ,.Слика непријатеља" (FeindЬild) нуђена јавности током година кризе и

29

неуспешну Видову авантуру меlју завађеним албанским племенима.

посредно пред избијање рата и у ратним годинама - насељен народима чије су главне

he

Срйске Шеме...

1).

Обучен је у кожух украшен

Немца, оставивиши му само кошу
љу, нараменице и једну ципелу. 25

Незадовољан је пленом: оделом,
накитом и књигом (!).То објашњава
на "балканском језику", измишљеним за ову прилику: ,,Oie pasch,
Сл. Ј
kalzuschki pasch, toschu Ullstein mojemuk! Fui Тschort!" (у слободном преводу на

немачки: ,,Брилијантска иг.ла лажна, прстење лажно, чак ни књига није Ул
штајнова!26 Све исто! Фуј, дођавола, какав је то уопште фрајер."
Може се приметити да неке речи onor "језика" подсећају на руске или сrварно
то јесу, јер "Балканци", у ствари, не само да су изложени руском политичком
23

Довођење у везу Јевреја са заразом једно је од најстаријих обележја антисемЮ"изма. Нацистичка
пропаганда је инсистирала на улози Јевреја као узрока и носилаца заразе, ,,биолошке опасности"

за "аријевску расу"; S. Gilrnan, н.д., посебно поглавље "Scuche in Deutschland 1939/1989. Kulturel\e
Vorstellungen von Rasse, Raшn und Кrankheit". О вези хигијене и "расне хигијене", в. такође: Imanuel
Geiss, Geschichte des Rassi~mus, Frankfurt am Main, 1988, стр.174.
24
"Кladderadatsch", 19. јун 1914, ,,Der Retter'.
25 "Кladderadatsch", 28. јун 1914, Нр. 26, ,,Balkanrauber"

26 "Ullstei!I" је био и·щавач и "Kladderadatscha"
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утицају, већ су - као већином Словени - за немачку пропаганду и сами једна
,,подврста Руса". Такође, други део "речника" је очито немачког порекла (,,pasch"-

falsch ), да би се наrnасио и "немачки културни утицај". Неспособност комуницирања
књижевним језиком, ,,кривљење речи", стварање "хибридних језика" (као што је
јидиш), особине су, по мишљењу Сандерса Л. Гилмана, приписиване посебно
Јеврејима у не.,шчкој средини, али се такво схватање може проширити и на све
27

друге (расно) ,,мање вредне" и "културно заостале" народе • Таква логика је
карикатуристу водила до закључка, како "балкански језик" није ништа друго до
дијалект руског, или искривљени руски, помешан са искривљеним немачким.

Прва реакција "Кладерадача" на убиство Франца Фердинанда у Сарајеву
било је објављивање два графичка прилога у броју од 5. јула. На насловној страни
је илустрација А. Јонсона (А. Johnson)

,JnfelixAustria!", на којој смрт исписује крвљу
велики знак питања, наговештај неизвесне будућности. Уједно, то је једина
илустрација везана за јулску кризу са "неутралним садржајем".
Неколико страница даље, на

другој илустрацији са насловом ,,ln-

teger vitae",

преко целе стране је

нацртана деформисана појава срп
ског краља Петра, како, згрчен на
трону, заогрнут закрпљеним пла
штом, мрачно гледа у локву крви у

његовом подножју (сл.

2).

Његов

лик и став веома подсећају на Шек
спировог Ричарда III. Намера да
српски краљ буде изједначен са
једним од најкрвавијих Шекспиро
вих ликова чиrnедна је, што се види
и из коментара дописаног уз илу

страцију. Њиме се догађај у Сара
јеву доводи у непосредну везу са
атентатом

1903.

године на краља

Александра и краљицу Драгу Обре
новић, после чијег убиства је Петар

Карађорђевића са њиховом проруском политиком. То поређење са Шекспировим
ликом биће поновљено и 1915. године.

На самом почетку кризе која ће довести до избијања рата, и у овом листу,
као и другим сличног профила, јавности ће бити понуl,ени готови и заокружени
"модели" слике непријатеља. У њима је основни материјал пронађен у општим
местима дотадашње немачке и аустроугарске пропаганде о балканском простору

(сада усред~ређене на непријатељске државе, Србију и Црну Гору). Те негативне
стереотипиЈе су "персонализоване"; ,,главне личности", односно, жртве оваквог

поступка су владари две непријатељске српске државе,

Петар

I Караl)ор

КОЈУ су испаљиване салве увреда. Основни тон је давала мржња, шовенско и раси
стичко осећање надмоћи; у првој години рата, на илустрованим поштанским кар
тама са "српским темама" могу се наћи не само позиви да се Србија војнички победи

већ и претње потпуног истребљења њеног становништва, као што је случај са
"сатиричном обрадом" масовних вешања у Србији која су чиниле окупационе
трупе.29

.
Каоnrгојеучињенонапоменутој карикатури објављеној 5.јула, читалаштву
Је понуђена сли.ка владара Србије која ће, уз неколико "декоративних" разлика,
остати у сталноЈ употреби током целог рата. Краљ Петар Ije најчешће цртан као

мали, сувоњави старац, злих очију, исцепаног и закрпљеног плашта, понекад у
опанцима, дугог кукастог носа и белих бркова. Он је владар "земље краљеубица",
"кафанских политичара", ,,гнезда злочиначких завера"- у којој се "народ досађује
и живи у ишчекивању крвопролића и убистава". 30 Српски краљ често на кари
катурама држи у рукама бомбу или бодеж, које крије иза леђа. 31

Црногорск~ краљ на карикатурама у "Кладерадачу" је такоl)е лако пре
познатљив: увек Је цртан обучен у ношњу ( онако како су карикатуристи сматрали

да изгледа црногорска ношња), угојен, с великим кукастим носем, дебелим обрвама
и ретким, опуштеним брцима. Његов лик је понекад веома сличан ликовима
богатих Јевреја са антисемитских карикатура. То говори и о "универзалности" и
прила~од~ивости стереотипних модела. Краљ Никола Петровић обично јаше на
овну, Јер Је представљан као владар земље чији су сви становници неписмени и
одрп_ани крадљивци сто~ и друмски разбојници. На једној илустрованој дописници
чак Је и црногорска ВОЈСКа састављена од оваца, док су у саонице натоварене

топовским гранатама упрегнуте ваши. 32

III,

почетак

29

невиних, па се може очекивати да

На једној разглед~ nре!\стављенје краљ Петар у кожуху, са wтаком, за којим трчи стадо оваца
са "српским капама

, док Је у другом плану дуги низ вешала са обешенлм. Цртеж је насловљен са

"Идила будућности" док у комеl{тару стоји: ,,Била једном једна земља Србија, један народ
крадљиваца овнова. Срби су одавно повешани, овнови су остали"; Н Weigel/W. Lukan/M. Peyfuss,

Jeder Schuss,

стр.

77.

зо Momcilo Т. Seleskovic, н.д.
31

, стр.15- 18.

Наје~ној (аустријској?)поштанској карти представљени су "олиыпијски победници за 1914". Српски
краљ Је "победник у бацању диска из Београда до Сарајева"; уместо диска он баца бомбу; Н. WeigeV

: S. Gilman, н. д. стр. 253 • 280.
5. јули 1914. Nr. 27; ,.Infelix Austria"

- краљ

ђе~ић и краљ Никола I Петровић. Њихови карикирани ликови постаће мета на

као "требље1;:е ~еликосрпске пропаганде"; Хабзбуршки двоглави орао уместо
кугле (,,шара ), Једног од знамења царске власти, у канџама држи пумпу којом

ће га завршити на исти начин као тај енглески узурпатор. Осим тога, једно од
раширених тумачења узрока који су довели до рата 1914. године позивало се на
збацивање Обреновића са српског престола, као проаустријске династије, и доласка

28 "Кladderadatsch",

31

извођење закључка како је српски
свог краљевања обележио крвљу

27 В.

Срйске Шеме...

Репресивне мере аустроугарских власти према Србима - граl,анима Хабз
буршке монархије - после атенатата у Сарајеву, представљане су у "Кладерадачу"

краљ, слично Рцчарду

2

,, Слика н.ейријщие.ља":

1 дошао на

српски престо. 28 Та илу
страција је требало да подстакне на

Сл.

Милан Ристовић,

W. Lukan/M. Peyfuss, Jeder Schuss, стр. 50.
н

,Jnteger vitae".

32

Исто, стр. 74, 76.

Годишњак за друштвену историју

32

1-2/1996.
Милан Ристовић,

запрашује своје перје из којег испадају буве са бркатим људским главама укра

шеним и капама (које подсећају српске шајкаче). За аутора те карикатуре (W. Krain)
Срби су "Ungeziefer in den Fеdеrп"(,,Гамад (скривена) у перју") хабзбуршког орла
(сл.

3).33

Ту је, као у наведеним стиховима А. Кера (,,Sш·Ьеп, Griechen, Czernagoren, Und
Bulgaren katzve,-schworen. Аиs Gehoften und Gehausen, lief тап leeis, mit allen Lausen.. .",
итд), довођење у везу непријатеља са инсектима, једно од општих места немачке и

аустроугарске пропаганде. На бројним поштанским разгледницама, као нај
раширенијем ратном пропагандном оруђу, често наилазимо на тај мотив. Тако, на

,, Слика нейријшиеља ":

~ ◄
r::~-~11;!.
nl!NilCl!.Pe#~Jчat~lil:.~WIII.1:ц:,,;ц::r::_~t'!I.W•;$1:1:·,
. r.-.;:::::,:;:;;..::=:a;zю,:.;_;,...i.~. оријентализму", антисемитизму (у
коме се инсистира на улози Јевреја у
ш
ширењу одређених болести, пре

.. ,;

i .

·.'

свега сифилиса), 37 антиславизму,

~; ксенофобији, итд.
Н
У стрипу ,,Der Stanker" (,,Смрд
::i љивац"), објављеном у "Кладера
)Ј дачу" 9. августа 1914. године, Европа
~
је крчма у којој за истим столом седе
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~ представници водећих сила, сви у
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,! униформама, сем малог Балканца
(Србина), у поцепаној и прљавој

:i•.•.

ношњи. Његов најближи суседи

,.. (Италијан, Немац и Аустријанац)
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~ држе се за носеве и протестују сваких
;.; пет минута" даље овако заиста више

!1

'zl..·.

. '

-.

не
иде!" Увреhен, Србин потеже из
потаје нож и забија га у леђа Аус-

три1·анцу, ко1·и му на друго1· слици

.ш.~..-=-....::il нареl)ује "Одмах да си извукао нож!"

ilil,....

t.ii.
,•
· •

Сл.3

У другом плану на истој слици, Рус и

док Рус гаси светло у кафани. У мраку сви потежу сабље, јер је дошло до "забуне"
због поновљеног Аустријанчевог узвика упућеног Србину "вади нож!"38

куглом поруши кегле од којих једна има лик српског краља, уз пратећи текст:

"Аустрија баца куглу. Затим Немачка. И Италија?" Иза угла сцену посматрају
Рус, Француз и Енглез, очекујући разултат. 39

II
Почетак рата и окупираност обрачуном Немачке са својим главним не
пријатељима Француском, Великом Британијом и Русијом условили су да отровна
оштрица пера у "Кладерадачу" на дуже буде окренута искључиво на ту страну.
Србија је као "аустроугарски проблем" била препуштена савезницима из Беча и
Пеште, па је за извесно време несташi и са страница овоr листа. Уосталом, ратна
срећа није донела много разлога за слање нових увреда на ту страну, ни уз најбољу
вољу "Кладерадачевих" сарадника. Тек почетком октобра 1915. године "српске
теме" долазе поново на ударна места, често на насловну страну, као носеће
илустрације броја. Преузимање иницијативе на Балканском фронту од неуспешних,
у Србији више пута поражених аустроугарских савезника и приступање Бугарске
табору Централних сила, нова су фаза у обради ових пропагандних тема. Као нова
,,личност" у стари репертоар карикатура о Балкану уведена је Бугарска, пер
сонификована у лику њеног владара.

Почетком октобра 1915. године у прегледу догађаја од 1. јула до 30. септембра
објављена је карикатура од две слике: На првој немачки војник бљује ватру на
краља Петра уз коментар: ,,Потом је немачки тобџија снажно заурлао на

(његово)уво." На другој, српском краљу, коме је "испод леђа" исписано ,,Мaze

donien", прети велика песница са натписом "Bulgarien", уз објашњење: ,,Иза њега
ће и бугарски гранични стуб (постати) претеће жив" да више "нико не доведе
балкански лонац поново до кључања, и Марс донесе нови огрев за зиму."40
Следеће недеље, на насловној страни се нашао идеализован портрет бу
гарског краља Фердинанда (,,лукавог лисца Фердинанда"). То је моћна, стамена,
готово светачка појава, погледа управљеног у даљину, у беспрекорној униформи,
украшеној ордењем, огрнута владарским хермелином. Једна рука је ослоњена на
књигу на чијој позадини стоји исписано: ,,Уговор из Букурешта. Спомен књига."
Фердинанд не обраћа пажњу на гротескни полуживотињски лик у позадини; иза
лица булдога са вампирским зубима и крилима слепог миша крије се "Џон Бул",
како нуди кесу пуну фунти, покушавајући неуспешно да подмити бугарског владара.
Илустрација је допуњена бугарском пословицом:,, Само ћутање доводи ђавола до
беса."41 Тако је, прикључујући се централним силама "непоткупиви"(!) Фердинанд
одабрао "праву страну", rце се поштују дата обећања и уговори, које њени не

"Юadderadatsch" Nr. ЗО, 26. јул 1914. године.

34 Н.

WeigeVW. Lukan/М. Peyfuss, Jeder Schuss ... ,crp. 58.

35 Исrо, стр.
36 Исто, стр.
37

75.
74.

S. L. Gilman, Rasse, н.д., crp. 286,287.

·

У истом броју објављена је и карикатура на којој се Аустријанац спрема да

пријатељи газе.
33

33

Француз честитају један другом задовољни поступком свог штићеника. На следећој
слици Аустријанац вуче кривца за уво и показује му крв (доказ злочина) на поду,

пример, на једној поштанској карти, на којој је групна слика Антанте и њених

савезника с краја августа 1914, патуљасти црногорски краљ Никола, седећи на
рамену руског цара, треби ваши из косе краља Петра. 34 Српски краљ је на једној
другој илустрованој поштанској карти прекрштен у ,,Peter-a Lausejewitsch-a "
35
(,,Пешар Вашљивиh"), чија су специјалност "бомбе за краљеубице" . Краљ Никола
је ,,Nikita Kessewitsch Montenegrolaus, beruchtigter Dieb... Grunder der internationalen
Viehdiebstahlerscentrale" (,,Никиша Сиревиh Цртюiорска ваш, йознаши крадљивац
... оснивач Ме!)ународне ценшрале за кра!)у сшоке". 36 Због тога рат има и "хиги
јенско-санитарну улогу", као оправдано средство (расне) ,,хигијене" и "дезин
фекције". Такав став део је оних схватања која су своје упориште нашла у "анти-

Срйске теме...

38

"Кladderadat5ch", Nr. 32, 9. август 1914. године, ,,Der Stiinker'.

39

"Кladderradatsch", 9, август 1914, ,,Zum aufgeschobenen deutschen Bundeskegeln"

Исrо, 3. октобар 1915.
41 Исто, Nr. 41, 10. октобар
40

1915.

34

Годишњак за друШ1Ћену историју 1-2/1996.

Милан Ристовиh.,

,, Слша1 нейријаiиеља ":

Срйске iиеме...

35

На сличан начин, спајањем идеализованог лика немачког генерала Ма
кензена (August von Macensen) и карикираног лика краља Пе1'ра, урађена је насловна

уместо чизама и путном торбом, тужно посматра неку врсту импровизованог

страна број а од 24. октобра 1915. године, чији је

ayrop Г. Брант ( G. Brandt). Висока,

Ьуе old Ьоу- Lord Landsdowne" (,,Збогом сiйаро момче - лорд Ленсдаун") и" God Ыess

снажна војничка појава немачког генарала држи у гвозденом стиску српског краља,

уои" (,,Бог йlе блаzословио"). Око ноге стола обмотана је лента енглеског Ордена

који се немоlmо копрца покушавајуhи да дође до ваздуха. То је "Ратни плес' На

подвезице са девизом "Ноппу soit qui та! у pense" (,,Срам било онога ко о шоме
рlјаво йомисли"), док са зида бедне колибе у којој је смештена та сцена посматра
портрет британског војника на коме су видљиви и почетни стихови познате енглеске

лепом плавом Дунаву" (сл. 4). ,,Кладерадач" се на тај начин придружио честиткама

немачком генералу на успешном освајању Београда и ратном походу немачких
трупа на изнурену Србију.42
Бугарски краљ је за цртача

,,Кладерадача" немилосрдни извр
шилац праведне казне над српским

краљем на једној карикатури објав
7. новембра 1915. године. Ње
га, пресавијеног преко колена, Фер
динанд туче штапом. Краљ Петар је
од бола испустио из руку врећу на
којој пише "Македонија". Сам Кла
дерадач (лик из берлинског урбаног
фолклора) претећи добацује срп

олтара, сточић са свећама и мртвачким венацем, на чијој траци је исписано:

војничке песме, сада претворени у поруку са циничним призвуком ,Jt 's long way to
Тipperary" (,Дуz је йуш до Тийерерија"). Цртеж за наслов има стих једне немачке

песме "Найушшен сам ја" (.,Verlassen Ып i' "), као и коментар: ,Духовит йријем у
азилу за бескуliнике, Аншанйlине жршве. "44 Ова карикатура је прва у низу оних
које се баве повлачењем краља, војске и владе из Србије пред притиском немачких,
аустроугарских и бугарских трупа у јесен и зиму

љеној

ским савезницима који посматрају
сцену кажњавања преко зида: ,,На

са насловом "Наши савременици - Пейlар I краљ Србије" - ,,Црни Пешар."45 То је
варијација веh познатог мотива: ружни носати старац са улубљеном круном у
војничком шињелу и исцепаном сељачком оделу и опанцима.

У истом броју са другог цртежа слично костимиран краљ Петар (,,Пейlар
йоследњи") телефонира руском цару: ,Драiи Николајевиliу! Брзо ми реци како се
најбрже долази да Кавказ?"46
Трећа карикатура (,,Разочарања"), штампана у броју од 21. новембра, бави
се британском политиком на Балкану. За то је послужила изјава лорда Курзона

зад, нећете спасти свог пријатеља.
На карикатуру се надовезује и песма

Раш на Балкану! Победа за йобе
дом!" (,,Balkankrieg! Sieg auf Sieg!")

,,

објављена на истој страни, у којој се
славе победе на Балкану и исмева
план Антанте о отварању новог
фронта у Македонији (,,Моgеп sie mit
ihren Banden/ Jetzt bei Saloniki landen,/
Morderisch,/ Trйgeriscbl 1st ihr Marsch
auf Nisch... Sieh, da stйrmen schon die
Scharen,/ Ungarn, Deutsche und Bulga-

ren./Вalkankrieg!/ Sieg auf Sieg! Deutscher Adle,;flieg'!").43
Српски краљ је поново постао главна ли~шост више карикатура у "Кла
дерадачу" током новембра и децембра 1915. године. У сваком броју часописа
објављивано је по неколико злурадих "коментара" тешког положаја у коме се

нашла Србија.
Позивајући се на изјаву британског министра иностраних послова лорда

Ленсдауна (Lord Lansdowne) како је Србија препуштена својој судбини, кари
катуриста Јонсон ј е за број од 7 . новембра урадио карикатуру претрпану раз

Сл.5

личитим порукама. Српски краљ умотан у стари кожух пун закрпа, са обојцима
Исто, Нр.
45 Исто, Нр.
44

42 Исто,

43

Nr. 43, 24.

октобар

1915. године,

,,Кriegstanz:

An der schбnen Ыauen Donau".

"Kladderadatsch", Nr. 45, 7. новембар 1915, .,Am Balkan" и "Balkankrieg! Sieg aufSieg!"

1915. године.

Као "посебан прилог" броја 47 за 1915. годину, је карикатура великог формата

Тако ћете спасти сопствени живот!"

Сл. б

,,Good

45, 7. новембар 1915. године, .,Verlassen Ъin i".
47, 21. новембар 1915.

46 Исто,без наслова.
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( Curzon ојKedlstone firs Marqiss ој) ,,два балканска краља кој а су веома разочарала
Енглеску"

-

грчки Константин и бугарски Фердинанд. Као њихова супротност

приказани су српски и црногорски владар, просјаци којима је Британија окренула
леђа и оставила их на цедилу, уз нешто измењену Курзонову изјаву ,Два балканска

краља, које је Енiлеска још више разочарала" (сл. 5).47
Последњи број за новембар донео је чак пет карикатура посвећених стању у
Србији и Црној Гори. Насловна страна, чији је аутор А. Јонсон, поново је за
централни мотив имала краља Петра у улози Ричарда III, који у страху, бежећи од
војника три армије које су упале у Србију узвикује: ,,Краљевсшво за још веhу
кљусипу неiо шшо сам ја сам!" (сл. 6)48
Неколико страна даље избеrли
српски краљ, коме је остала само
круна, предлаже белгијском краљу

Алберту такође принуђеном да на
пусти своју земљу да заједно потраже

(јер је јефтиније) ,,једну меблирану
собу". 49 На другој карикатури бугар

ског краља немачки и аустријски
војник спуштају ужадима низ око

миту, високу стену, до пећине у којој
је савио гнездо орао, са rлавом срп
ског краља. Наслов "Преузимање
орловскоi гнезда", казује да Србију,
,,орловско гнездо", пошто буде оте

ран њен владар, преузима под своје
балкански сусед. 50 На истој страни су
објављена и два коментара у сти

ховима посвећена британској по
литици према њеним малим савез

ницима, чије су најуочљивије осо
бине прервртљивост и себичност. У
првом куплету "Бришанац", оно што
је јуче задесило Белгију, данас ће
Србију, јер за њиховог господара

Сл. 6

Британца сви морају да умру. 51 У

другој римованој поруци без наслова, објашњава се како је британска влада дуго
и љубазно разговарала о стању у коме се нашла Србија, али ју је на крају препустила
сопственој злој коби.52
47 Исто,

,,Enttiiuschungen".

48 "Юaddemdatsch",

Nr. 48, 28. новембар 1915. године, ,,Peter in Noten"

49 Исто,

.,Ein Plan".

50 Исто,

,,Die Adlerjager in SerЬien".

51 Исто,

,,Der Brite. Frei nach Churchill", : ,,Gestern galt's den Belgiern/ Heute gilt's den Serben. / Fiir den Briten,
ihren Herm, / Mussen alle sterben."

52 Исто,

: ,,Es berat das Kabinett/ iiber SerЬien so nett./ Doch der Serbe feufzt, ich wett' :/ .,Viel geredet und nichts
gerett't."
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Једна од ретких карикатура посвећена Црној Гори објављена је у истом броју
"Кладерадача": црногорске војсковође окупљене око свог краља, нагнутог над
картом, слушају његову јадиковку: ,,Сви, баш сви објављују лейе раш.не извешшаје
- чак и Срби! Зашшо не и мц? Зашо шшо моји овнови у Генералшшабу - н,е умеју
да йишуr'53

На истој страни налази се карикатура "Наши Берлинци у Србији", на :којој
немачки војници окупљени око заробљене српске пољске кухиње расправљају на
берлинском дијалекту о "правој намени", тог, за њих "тајанственог предмета":
"Момци, ово је или срйска кујна за (кување) овчије чорбе, или йокрешки йресшо
Кара/)ор/)евиhа или йокрешн,и

W. С. -

йон,ашајш.е се йрисшојно!" 54 Повезивање

,,варварске хране" (,,овчије чорбе", овчетине, као "типичне балканске хране"),
симбола врховне власти и нужника требало је да истакне "нехигијенске навике"
једног по свему страног, дивљачног и примитивног народа који је био главни
немачки непријатељ на Балкану. Такође да извргне порузи и његовог владара, по
особинама једнаког својим поданицима, принуђеног да побегне из земље пред
немачком војском.

Повлачење преко албанских планина српске војске и државног вођства било
је повод за још једно "појављивање" српског краља у "Кладерадачу" у 1915. години.
На карикатури преко целе страни

це у броју

49, 5.

децембра с насло

вом: ,,Божић код српског Петра",
српски владар, праћен синовима у
зимском беспућу, гази по снегу и

блату (сл. 7). Њихов једини прати
лац је гавран (смрт). Изнад краље
ве главе лебди знак питања начињен
од пахуљица снеrа, симбол његове

неизвесне будућности. Петар пору
чује синовима: ,,Не шреба биши н.е

захвалап! За овакаву Божиhн.у ноh
морамо да будемо захвалн.и земља
ма божиhноi анђела!" Иза те "шиф
роване поруке" аутор

( W. Krain)

је

протурио став како је и сама Божја

Промисао стала уз бок српских не
пријатеља. Тако и сами "божићни
анђели" потичу из Немачке, Аустро
угарске и Бугарске; док је уз Србију,
у лику црне птице, само Смрт. 55
Библијски мотив истеривања
из раја послужио је за једну доста
неуобичајену карикатуру (како је

i~ .._--4.__,..._._--'-__..,........,..,.....
Сл.

53 Исто,
54

7

,,Beim Obersten Кriegshere1Ut der Schwartzen Berge".

Исто, ,.Unsere Berliner in SerЬien".

55 "Кladderadatsch",

Nr. 49, 5. децембар 1915. године, ,.Weichnachten Ьеiш serЬischen Peter''
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наведено, инспирисану сликом Франца Штука), објављену у истом броју. Бугарски
краљ Фердинанд, са светачким ореолом и огромним мачем као арханtел Михајло,
истерује из Србије (раја!) британског "Адама" и француску "Еву". 56 У ратним
околностима с краја 1915. године такво поређење са рајем земље исцрпљене бор
бама, огромни,~ људским губицима и разаранима, у којој су владале епидемије и
глад, која ће протеривањем две западноевропске силе и окупацијом (пре свега
бугарском!), вратити своју првоб ину "рајску сушгину" - доста је загонетно или је

MWiaн Ристовић, .,Слика нейријаmеља": Срйске iиеме...
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могуће последице погрешног сврставања у рату. Такав циљ је требало да оправда
одбацивање скрупула аутора показано у "сатиричном" обрачуну на страницама

берлинског часописа. На садржајима каракикатура објављених на "српске теме"
у "Кладерадачу" 1914. и 1915. године, као посебном моделу пропагандног делова
ња, могуhе је установити основне елементе и иконографске мотиве "Feindblid-a"
Србије.

једноставно реч о непромишљеној и неспретној "преради" мотива преузетог са
слике овог познатог немачког сецесионистичког сликара. На другој страни, може

се наслутити да је карикатуриста, као и остали представници јавности у земљама
чије су војске окупирале Србију, таквом карактеризацијом хтео да подвуче велики
значај догађаја.
Као последњи, макбристички опроштај од српске тематике 12. децембра 1915.
године, појавила се Јонсонова карикатура на којој председник, сада већ непри
јатељске италијанске владе Сонино (Sidney Sonnino) над мртвачким сандуком на
коме пише "Србија", окружен члановима своје владе и посланицима Парламента
узвикује: ,,Живела Србија - evviva, evviva!" .57 На тај начин је још једном пребачено

бившим у други табор пребеглим италијанским савезницима њихово лицемерје,
имајући у виду опречну природу италијанских територијалних захтева и српских
ратних циљева.58 У исти мах је назначено да је Србија неповратно покопана. Тим
,,епилогом" је и завршено опширније бављење "српским темама" ,,Кладерадача"
у Првом светском рату.

Изложени ликовни и текстуални материјал из 1914. и 1915. године даје основу

за неколико закључака. Очигледно је да је кориштен мали број мотива, са скученом
симболиком. Обрада "српске тематике" ослањала се на постојеће стереотипне
обрасце о Балкану и део је сложеног негативног шой.оса о овом простору, насталог,

уобличеног и широко употребљаваног од 1903. и посебно у време балканских
ратова. Карикирање лика краља Петра I и Николе I Петровића, на које су
пројектовани стереотипни садржаји о народу и државама које су водили, ук
ључивало је, осим "уобичајеног" инструментарија употребљаваног у ратно
пропагандном разрачунавању са непријатељем и јасне расистичке конотације.
Србија и Црна Гора и Балкан у два маха, током јулске кризе и првих месеци рата,
затим у време слома у јесен-зиму 1915. године доспевају, специфичном обрадом
теме, на насловне странице и у ударне рубрике и берлинског сатиричног часописа

"Кладерадач". Број објављених илустрованих прилога сведочи о посебном месту

које је добила Србија у немачкој ратној пропаганди

- несразмерно њеној

снази и

величини. Стављењем у средиште пажње у важним тренуцима овог великог ратног

сукоба, наглашавана је и њена "симболична улога": њен пример је требало да
послужи као упозорење на само другим малим непријатељским државама већ и
њиховим великим заштитницима. Такоt,е да упозори и њене балканске суседе на

56 Исто,

,,Die VertreiЬung aus dem Paradies".

57 Исто,

58

Nr. 50, 12. децембар 1915. године, .,ln der italienischen Kammer- zur Rede Sonninos".
W. Lukan и M.D. Peyfuss, н.д. стр. 44, говоре о ,демонској мржњи" према Италији, посебно у Аустрији,
после њеног прикључења Италији, о чему јасно говори и разноврсни ликовни пропагандни мате

ријал. Презир према "издајЈЈичком народу" једна је од елемената противитм11јанских кар11Катура
у "Кladderadatschu"

Summary

Milan Ristovic
"Feindblld" - Serblsche Themen in der Berliner Satirischcn zeitschrift
"Kladderadatsch"

DerAufsatz beaschaftigt sich mit der Ana\yse von Karikaturen die "SerЬische Тhemen"
zum Gegenstand haben, verбfeпtlicht in den Jahren 1914-1915 im Ber\iner satirischen
Zeitschrift "Кladderadatsch". Das Ьildliche Material als Element der Кriegspropaganda zeigt,
wie das serbische ,,Feindbild" der deutschen Ofentlichkeit dargeboten wurde. Das ,,FeindЬild"
beinhaltet Elemente von Vorurteilen iЉer den "Orient", der Balkan als auch schon friiher von
Osteпeich-Ungarn verwandte negative Stereotype die wiihrend der Krisen von 1903,
Aneksionskrise und Balkankriege aufkammen.
Die Ьildlichen Elemente als auch die Textkommentare, die sich mit SerЬien in den
Jahren 1914-1915 beschiiftigten sind extrem vereinfaht, haben einen negativen Inhalt und
konnen als "Model" fur eine anti-Balkanismus angesehen werden. Diese negative Stereotype
(,,FeindЬilder") iiber den Balkan und die Serben in ersten Weltkrieg werden im Zweiten
Weltkrieg wieder aktiviert; einige Elemente werden auch wiihrend des Jugoslawische Кrise
und Biirgekrieges sichtbar.

Дубравка Сгојановић, Јавнос~и у Србији 1903

Дубравка Сшојановиh

UDK 070(497.11),,1903/1914"

-1914.
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називали су га "ново доба". У много чему оно је то заиста и било. После преврата

у мају 1903, успостављен је парламентарни систем, а новопостављени, либерално
оријентисани краљ Петар Карађорђевић сматран је поузданим чуварем де

мократског поретка. Политички живот процветао је после дугих година борбе
против јаке, ћудљиве и недемократске власти. Те политичке промене омогућиле
су и убрзавање процеса модернизације и европеизације, што се нарочито односило

Јавност у Србији 1903 - 1914.
Скица за портрет српског друштва

на градске средине. Због свега тога то време изгледа као врло подесно за анализу

нагло ослобођене и набујале штампе, која на суптилан начин говори о свом добу,
пуном трзавица између старог и новог, традиционалног и модерног.

Већ 1903. покренуто је у Србији 50 нових листова, док је последњих година
века у просеку покретано 20 листова годишње. Сличан ритам задржан је у
читавом раздобљу до Првог светског рата4, са изузетком 1913, када су се и ~а
штампу одразиле последице балканскх ратова. Међу свим новинама нарочито Је
растао број дневних листова: 1905. у Србији их је било пет, а већ 1911. чак 23. Ти
дневни листови имали су између четири и осам страна, већином је њихово
излажење било кратког века, као што су им и тиражи били ниски (изузев
.,Политике" која је имала тираж око 14 ООО, сви остали су се кретали око 1.000).
Ипак, већ сам број дневних листова и ритам појављивања сведоче о живој средини

19.
Айсшракш: У чланку се йриказује развој срйске шшамйе у йрвој
деценији

20.

века. Из анализе се извлаче закључци о развоју, модер

низацији и евройеизацији срйскоz друшшва у шом времену. Шшамйа је
схваћена и као йоказашељ йолишичких йромена насшалих йосле
йревраша 1903.
Истраживања јавности намећу, већ на почетку, нека методолошка раз

мишљања. Поставља се, наиме, питање да ли нам и колико анализа јавности може
помоћи у бољем разумевању једног времена, колико нам она може рећи о

политичком стању у једној земљи, (нпр, о степену њене демократичности -уколико

јавност схватамо као важан део демократског процеса), или о различитим
процесима у развоју друштва. Колико се, дакле, анализа јавности може схватити
као методолошки пут ка бољем разумевању друштва. Због тога смисао овог чланка

није само у приказивању стања јавности у Србији у првој деценији 20. века већ и у
покушају да се, на основу података које нам та анализа нуди, покажу и неке

политичке и друштвене контроверзе у Србији тога доба.
У овом раду ограничићемо се на анализу штампе као основног средства
модерне масовне комуникације. ТИме ће по страни остати други видови кому

никације, нарочито они традиционални, за које је готово извесно да су у Србији, у

којој је неписменост у то време достизала

45%), били од већег утицаја.

76, 97%1

(у градовима се кретала око

Ипак, они ће бити изостављени из овог рада, јер је,

овом приликом, пре свега циљ одгонетање модернизационих процеса, па самим

тим и њихових појавних облика. Уз то, овај рад је покушај да се управо објављена
комrшетна библиографија српске штампе2 представи и као речит историјски извор,
који сведочи о политичким променама, друштвеним кретањима, културном развоју,
па можда чак и о променама менталитета3 •
Раздобље од 1903. до 1914, које ће бити обухваћено овом анализом, чини,
због многих разлога, јединствен период у историји Србије. Његови савременици
1 Податак преузет из; Д. Ђор!)е1шh, ,,Српско дpynrrвo

1903-1914", у:

Маркс11сiц1tчка мисао,

Сри.ска 1иiцамйа,

1768-1995,
Булатовић, Београд 1996.

Осим тога што је у Србији човек слободно време најрадије проводио у кафани

(у Београду су биле 142 кафане на 70 ООО становника), читајући новине и причајући
о политици, тако бројну политичку штампу изазвале су пре свега политичке

прилике. Нагло ослобођење политичког живота после

1903. донело је крупне
промене на политичкој сцеIШ Србије. Бујање страначког живота донело је битне
измене у структурама постојећих и до формирања неких нових странака, а већина
њих усвојила је нове програме, прилаго:l)ене новим, модернијим полити:ким
условима. Захваљујући томе мењала се и парламентарна структура, тако да Је од

готово једностраначке у 1903. години (када је Народна радикална странка на
изборима освојила 88% посланичких места) српска Скупштина, преко двостраначке
фазе

(1904 - 1906, после издвајања Самосталне радикалне странке из крила
старорадикала) стигла 1906. и до вишестраначја у коме су већ јасно формирани
политички блокови5 • То цепање и прекомпоновање српске ~олитичке сцене било
је праћено бурним међустраначким сукобима, жестоким међусобним оптужи
вањима и честим аферама, најчешће на страницама штампе, али су се они

преносили и на скупштинска заседања и судбине влада којих је за једанаест година
било

18,

а ниједна од њих није трајала дуже од осам месеци. Читање мноштва

партијске штампе може да упути на закључак да је међу странкама владала

огорчена нетрпељивост слична оној међу завађеIШм породицама, као и да су
мотиви често били лични, што је давало нарочиту емотивну ноту.

Анализа политичке штампе у том времену јасно показује политички живот
пун превирања и трзавица изазваних увођењем новог, али још недовољно

учвршћеног система. О томе да су се околности промениле сведоче већ и наслови

4, 1985,

126.
2

брзих реакција, у којој је политика била омиљена забава становништва.

Историјско-библиографски преглед, nриредиле М. Кисић И Б.

з Види: А. Митровић, ,.Говор једне библиографије. Историјски извор за nојаву и ширење модерне
код Срба", у: Пройиiц11вање Клtю, Београд 1996, 70-75.

4

5

1904. покренуrоје44 нова .,иста; 1905 - 45; 1906-57; 1907 • 61; 1908 - 58; 1909-48; 1910- 61; 1911- 60;
1912 - 40; 1913 - 22.
О. Поповић- Обрадовић, ,,Политичке странке и избори у Краљевини Србији 1903 - 1914. Прилог
историји стралачког ЈЈЛурализма", у: Ср611ја у модерн11Јаr111јск11м йро11есимо 20. века, Београд 1994,
344.
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листова: ,,Нови век", ,,Ново доба", ,,Нови свет", ,,Нови покрет", ,,Преображај",
као и три листа који су добили назив "Ново време". То показује да су савременици

били свесни дубоке промене која се у Србији догодила

1903. године, да су желели

да истакну да се од њиховог времена или од њиховог листа све поставља на

друкчије, нове темеље. Свест о новом увек значи свест о прекиду са старим, али

носи у себи и "престиж нечег исправног, новорођеног, чистог" 6 • Свест о томе да у
нови, 20. век, Србија улази прочишћена показивала је да савременици ту промену
нису прихватали с резервом, тек као неки нови покушај, већ да су у њој видели

безмало револуцију, суштинску промену стања после чега ће све бити другачије.
Тај "револуционарни" ентузијазам, без обзира на то колико је имао покрића у
стварности, био је важан друштвени покретач, јер је код људи стварао потребно

уверење да је кренуло набоље и да вреди учествовати. Уосталом, потреба за новим
нужан је социо-психолошки предуслов модернизације.
То "ново време" у политици су обележиле нове и модерне политичке идеје
проистекле из европског либерализма. Наслови новина као што су: ,,Демократија",
,,Јавност", ,,Слобода", ,,Једнакост", ,,Законитост", ,,Уставна Србија", ,,Јавна реч",
,,Слободна реч", ,,Јавни суд", ,,Слободна штампа", ,,Република" јасно о томе говоре.
Био је то начин јавног и конкретног изјашњавања за демократију у Србији тога
времена. То нарочито долази до израза ако се упореде са именима новина из

претходног, апсолутистичког раздобља, у коме су, осим уобичајених имена
(,,Гласник", ,,Весник", ,,Недеља", ,,Поrnед"), новине често носиле имена дата по
неким апстрактним вредностима: ,,Правда", ,,Српски завет", ,,Истина", ,,Бра
тимство", ,,Слога", ,,Србин". Само та промена показује да је "ново доба" омогућило
да се велике идеје претходног раздобља уобличе у конкретне политичке програме,
да се прецизно изразе као политички захтеви и да постану препознатљиве пароле

једног новог поретка. Ти наслови показују да демократија у Србији није више била
схватана као апстрактна слобода и идеал, веh да су се сасвим јасно познавали
елеменати парламентарног система и основи демократске процедуре, били они

законитост и уставност, јавност и слобода штампе или сама слобода и демократија.
Поплава новина које су носиле таква имена говори о успостављеном систему

политичких вредности, као и о његовом масовном прихватању. Иако у овом 1Diанку
не можемо ући у анализу садржаја тих идеја, мислим да можемо рећи да имена

новина показују даје Србија у том времену хватала корак са политичким идејама
Европе тога времена, што је још један од доказа да је "младо друштво било дирљиво
7

амбициозно да продре у модеран свет" •
Чини ми се да могућност за занимљиву анализу дају и наслови новина који
су преузети из ратне терминологије. У српској штампи тога времена велики је
број листова који су носили имена као што су: ,,Победа" (1907), ,,Смелост" (1905;
1907), ,,Борац" (1909), ,,Заставник" (1909), ,,Буна" (1910). Пет листова носило је
име "Борба" (1904; 1907; 1908; 1909; 1910;), било је пет листова са именом "Одбрана"
(1907; три 1908; 1910) , а упадљиви су и наслови "Синђелић"(1908) и "Рајића
"топ"(1907), или чак "Прве жртве"(1908). Било би свакако занимљиво та имена
•· упоредити са именима новина у другим европским земљама, јер бисмо у том случају

~ Ј.
7

Le Goff, Hi.stoire et memoire, Paris 1988, 67.
Petrovich, А History of Modem SerЬia 1804 - 1914, New York, London, 1976,577 -578.

М.

Дубравка ОrојановиЬ, Јавносiи у Србији
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могли да видимо да ли је реч о моди и духу времена, или је та појава у Србији

специфична. Оно што је на основу година њиховог појављивања извесно, то је да
су оне биле реакција на спољнополитичке кризе кроз које је Србија пролазила
тих година, нарочито на ону најозбиљнију

-

анексиону из

1908,

када се Србија

налазила, после аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, на ивици рата са

суседном царевином. Осим тога, део тих листова, нарочито оних с насловом
"Борба", били су социјалистичке провенијенције, што је било у складу са
идеологијом класне борбе као перманентним стањем друштва. Али осим тих
објашњења, чини се да би било занимљиво размишљати и о томе да ли ти наслови
говоре о специфичном схватању политике као борбе, политичких сучељавања као
рата, а супротних мишљења као издаје. Жестина политичких сукоба на новинским

страницама могла би такво мишљење потврдити, али би за неке далекосежније

закључке биле потребне и друге врсге анализа. Већ и сама чињеница да је постојао
велики број листова с таквим именима показује стање у Србији која се тих година
припремала за последњу фазу у развоју Источног питања.

Још се један важан закључак може извући из анализе "Библиографије српске
штампе". Она показује да се у годинама о којима је реч Србија политички постепено
децентрализовала, па се страначка и политичка штампа почела далеко више него

крајем 19. века јављати у свим већим или мањим градовима у унутрашњости земље.
Осим службених листова, званичних гласила поједних округа, који се такође
појављују као одлика тога раздобља, појављују се новине које су излазиле као
огранци странака или као независни политички листови. То је такође важан
податак о модернизацији земље, нарочито у случају Србије која се, као и већина

других балканских земаља, развијала као пуноглавац& - престоница Београд је
тежила да буде једини велики град, средњих градова није било, док су мали градови
(око 5000 становника) већином су били балканско-отомански урбани тип града са
једноспратницама окруженим баштама у којима се неретко гајио и кукуруз, али и
живина и свиње9 • Појава разгранате политичке шгампе у тим местима била је
последица, али и услов њихове постепене модернизације, а за истраживаче може

бити занимљив предложак за размишљање о локалној или чак микроисторији.
Упркос томе што су листови који су излазили у првој деценији 20. века у
Србији највећим делом били политички, ипак се може уочити једно ново и веома
битно кретање. Осим искључиво политичких новина, појављују се и оне у којима

се више води рачуна о "вестима неr·о о идејама, више о занимљивостима но о
полемикама, више о подлистку вего о допису, више им је стало до читалаца него

до присталица" 10 • Почетке те промене Јован Скерлић смешта у деведесете године
19. века. Он увиђа да су до тада у Србији постојали искључиво политички листови,
борбени органи појединих странака који су за "љубав уводног чланка и полемике
са противником занемаривали вести из обичног живота и занимљивости" 11 • Од
деведесетих година долази, по његовим речима, до прелома, па је развој шгампе

8

М. Екмечић, Сiиварање Југославије 1790-1918, 11, Београд 1989, 61.

9

Д. Ђорђевић, Исто, стр.128.

lO Ј. Скерлић, Исшор11јск11 йреz.лед срr7ске шruoмiie 1791
11

Исто, 84.

-1911, у: Сабрана дела, VШ, Београд 1%6, 85.
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донео "као свуда у свету" 12 нестраначке и информативне новине које главну пажњу
посвећују репортажама и занимљивостима. Све то учинило је да се број читалаца
битно прошири и то не само, као што смо видели, по унутрашњости већ и на
различите друштвене групе. Сама та чињеница показатељ је развоја друштва, јер
нам говори о томе да политика престаје да буде једmrи динамичан процес у друштву
и да је грађански слој постепено учвршћивао свој стил живота, стварао своје навике

Дубравка Сrојановић, ЈавносПl у Србији 1903

45

-1914.

радника запослених у првим индустријским постројењима ( 120. ООО према 16. 09516).
Доминација мале радионице чак се у српској историографији тумачи и као препрека

модернизације, јер се из њих "ширио дух антииндустријализма" 17 • То се, свакако,
не може потврдити овом анализом, али мноштво занатлијске штампе и њена

разноврсност сведоче нам о доста доброј организацији занатских еснафа, њиховој
бројности и, свакако, утицају.

На трећем месту како у структури градског становнишва, тако и у структури

и потребе.

Упадљиво је нова појава стручне штампе посвећене различитим професијама

струковне штампе налазили су се трговци18 • Они су чинили

13%

становништва

или оне која је настала као гласило неких струковних или синдикалних

Београда и само 2,22% укупног становништва Србије. Трговци на велико углавном

организација. Последњих година 19. века може се уочити појава првих листова те
врсте, али су они претежно били посвећени пољопривредним питањима, што и
јесте била доминантна привредна грана у Србији (,,Привредник",,,Ловац", ,,Српски
пчелар", ,,Пчелар", ,,Пољопривредни гласник", ,,Баштован"). Далеко мањи број
листова био је посвећен градским струкама: ,,Весник поштанско-телеграфски",
"Учитељски весник", ,,Српски архив за целокупно лекарство", ,,Финансијски
преглед". Почетком 20. века долази до процвата струковне штампе, па је сваке

су живели у Београду, а њихов капитал чинио је претежан део укупног новца из
којег су почеле да се развијају банке и прве гране индустрије. То је била

најдинамичнија грана српске привреде и главни извор богатства. Због тога је у
историографији примећено да је та чињеница битно утицала на стварање
"компрадорског и посредничког менталитета" српске буржоазије која је себе

изградила иа прилагоlјавању измеlју истока и запада, док тек стварање
индустријске буржоазије носи са собом суштинске друштвене промене 19 •

године покретано десетак листова те врсте.

Остала струковна штампа говори нам о значају и утицају просветних радника,

Врло је занимљиво да се структура те штампе поклапала са структуром

свештеника и војске у српском друштву, јер су ти слојеви чинили најмасовнији део

професионалних и друштвених група у Србији. У Србији тога времена аристо

елите. Наставници су, уз чиновнике, сматрани "господарским редом у држави",

кратије није било, а огромну већину укупног становништва чинили су сељаци

пре свега зато што су као ретко образовани имали у малим местима ауторитет и

-

87 ,31 %. Свега 12,69% становиништва живело је у градовима. Највећи проценат
становништва Београда чинили су државни чиновници (24% ). То показује и
структура струковне штампе чији највећи проценат припада чиновничким
листовима. Осим стандардних листова (,,Чиновнички гласник", ,,Царински

гласник" ,,,Пореска служба", ,,Општина") упадљива је доминација листова упућених
запосленима у пошти 13 и на железници 14 • Свакако да је то последица фасцинације
новом технологијом (прве телефонске жице биле су инсталиране у Србији 1883, а
прва железница је саграlјена 1884), као и чињенице да је велики број људи нашао
посао у тим новим гранама, а и да су имали потребу да размењују искуства и да се
подучавају новим занимањима. Занимљиво је и то што су железнице, попrrа и

телеграф, као и штампа, били делови средстава комуникација, па можда и из те
чињенице можемо извући неке закључке.
На другом месту по броју струковних листова налазили су се листови

занатлија или њихових еснафа. И у структури градског становништва занатлије
су заузимале друго место са 23%. Међу радионицама пре~влаl)ивале су мал~·
занатске радионице, а број људи запослених у њима далеко Је надмашивао број
15

12

Тих година се и у Француској појављују популарни листови илщ<алана штампа. У Великој Британији
развој масовних модерних комуникација почиље 1896. _са појавном широко дпстрибуираног _Dai(Y

Mail којије садржавао илустрације, забавне информациЈе и писма :шталаца. Види: С._ Charle! Нlstone
sociale de Ја France au 19. siecle, Paris 1991, 153; Ј. Roebuck, Тhе Making of Modern Engl1sh Soc1ety from
1850, London 19735,42.
lз нПоnпа и журнал",,,Савез'', ,,Недељна пошта", ,,Одисај", ,,Поклич"~ ,,Наш покрет", "Савремена

nourra
14

и телеграф", .,Заједница".

,,Железнички гласник", ,,Железнвч:ки веСIШк", ,,Српски железнвчар", ,,Железничар", ,,ОдбојIШк",
,,Саобраћајни преглед".

1s "Занатлвја"; ,,Шабачкв занатлија", ,,Демократ", ,,Књиговезачкв гласник", .,Фарбарске новиuе",
,,Занатлијски гласни~',', ,,Задруга", ,,lll~ачки радник", .,Штампарски ученик", ,.Књижарске новине",
"Дрводељсхц радник

, ,,Права

истина

били поштовани. Поплава педагошких листова и учитељских гласила20 , али и

ђачких новина21 може се објаснити државном бригом за просвету, којој је из буџета
припадало 7,25%, док је у исто време Аустроугарска за исту намену издвајала 3,
17%. Био је то део велике акције описмењавања иначе у образовном погледу
прилично запуштеног становништва. Осим учитеља, приличан утицај у уну
трашњости имали су свештеници Српске православне цркве, али можда мање као
верски предводници а више као учени људи чији су ставови уважавани, и то посебно

у политици22 • Војска је у српском друштву била важан саставни део елите, што је

увек случај у неразвијеним друштвима у којима она представља најбоље ор
ганизовану и интегришућу институцију23 • Утицај војних кругова 24 у Србији био је
16 Статистички преглед за
17 Исто, 72.

1907 - 1908, 450 -459..

18 "Трговачки помоћник", ,.Омладиuац", ,,Трговачкв гласник", ,,Весник", ,,Подыладак", ,,Трговинска
посла", .,Трговина", ,,Трговинско - индустријски преглед", ,,Привредни напредак".
19

М. Екмечић, Исто, 77.

20

"Учвтељска зора",,,Учитељски гласник", ,,Школски радник",,,Педаrошки лист", ,,Светлост'',,,}iаша
народна школа", ,,Учитељска борба".

21 ,,Златна књига", ,,илустровани мали лист", ,,Дом и школа", ,,Ђачки лист'', ,,Ђачки напредак", ,.Наш

покушај", .,Омладинац", .,Ослобођ е ље", ,,Развитак", ,,Шестошколац", .,Ђачки пријатељ",
,,Заједmща",

,,Thac пиротске

омладине", ,Дечији свет", ,,Забавник наше школе", ,,МаЈtв гласник",

,,Препород".
22

"Срцски мвтрополитски гласник", ,,Православни свеurгеник", ,,Пастирска реч", ,,Духовна стража",
,,Нишка духовuа сгража".

23

Види: Д. Ђорђевић, ,,Улога војних кругова на Балкану у 19. веку'', у: Огледи 11.з новије балкашже

uciuop11je,
24

Београд

1989, 55-87.

"Војска", ,,Артилеријско-инжињерски гласник", ,,За отаџбину", ,,Српска војска", ,,Наоружани
народ".
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појачан сталним покушајима српског националног уједињења који су трајали скоро

између традиционалних вредности и оних које су долазиле из Европе. Упоредо су

читав век и који су војсци донели посебан политички и социјални значај. Осим

рекламирани француски коњак и српска шљивовица, рум "јамајка", италијанске

њих, посебно су били важни "елитни" часописи посвећени филозофији, науци и

сардине и клавири "флугел", америчке "булдог ципеле", ,,јапанске капљице против

књижевности. Таквих листова је у том времену било 20. Од којих су посебно били
важни "Српски књижевни гласник" и "Дело", у чијим редакцијама су били

зубобоље", салони за масажу и оријентални кола•ш27 • Огласне новине почињу да
се јављају тек од 1910. То говори о томе да тај вид комуникације још није био

најпознатији српски интелектуалци, махом школовани у иностранству, који су у

довољно развијен, да се трговина као и други послови који се најчешће оглашавају

тим часописима на завидном нивоу писали филозофске расправе, као и оне из

кретала неким другима, традиционалнијим путевима, или да се оглашавало у

књижевности, историје, права и политике. Скоро у сваком броју биле су при
казиване књиге које су излазиле у европским земљама и представљане најважније

дневним листовима који су имали већу читаност.

европске идеје и правци тога времена.
Анализа новинских наслова може нам унеколико помоћи и у реконструкцији

као подлистак читавог "Малог журнала", али се данас не може утврдити до када
је излазио. Осим тога, 1903. покренут је лист "Српска везиља", намењен домаћој

духовне климе која је тих година владала у Србији, посебно у српским градовима.

употреби и ручном раду, а једини ангажовани, политички женски лист био је

Женске штампе скоро да није ни било. Лист "Париска мода" појавио се

1902,

Доминатни утисак који би се могао извући био би да је прави градски живот још

"Једнакост - Gleicheit - L Egalite", орган жена - социјалдемократа, кој ије покренула

био прилично успаван и да је највећи град

Београд тек излазио из љуштуре

једна жена, али су његови уредници били мушкарци. Слаба развијеност женске

балканске провинцијалне паланке. Можда о томе најбоље говори следећи цитат,

штампе, иначе веома комерцијалне, сведочи о снажној патријархалности српског

опис из књиге Драгише Васића: ,,Знао се свак међу собом. Ни паланка, ни велики
град, са животом концентрисаним у једној широкој улици и неколико кафана,

друштва, у коме су породица и лични живот биле области до којих је модернизација
најтеже допирала. Тих година је у индустрији радило 2.378 жена, 5.009 их је радило

углавном, Београд је био, ако се може реhи оригинална, свога рода престоница у

у трговини, а

-

паланци, где је сваки шегрт познавао аустријског војног аташеа, и сваки гимназист

скоро све што се тиче политике његове земље"25 • Првих година 20. века град решава
нека важна урбанистичка питања, так.о да тек 1910, двојица француских архитеката
конструишу главни трг, градске булеваре, по угледу на париске, чиме је у ар
хитектонском смислу започето стварање европског града и напуштање паланачке

структуре малих, узаних улица, поплочаних турском калдрмом. И инфраструктуру
град добија тек у тим годинама: 1907. пребринута је брига редовног снабдевања

7.814 у слободним професијама, углавном у просвети28 • Српско
друштво је тешко напуштало јаку патријархалну матрицу формирану још у сеоским
задругама под турском окупацијом, и тек су жене припаднице вишег градског

сталежа почеле да стичу извесну социјалну улогу, пре свега преко балова и салона
које су редовно приреlјивале29 •
О постепеном продору европских мода и идеја сведоче нам неки новински
наслови. Тако се већ 1905. године појављује спортски лист "Спорт и свет". Ако уз
то узмемо податак даје Олимпијски клуб основан

1911, и даје већ следеће године

водом, од 1904. гради се модерна канализација, а 1905. уводи се електрични трамвај

постао део Меl.)ународног олимпијског комитета и послао двојицу спортиста на

који замењује коњску запрегу и битно утиче на промену лица града.

Олимпијске игре у Сгокхолму, то ће нам сигурно показати да се, бар у Београду,

Чини се да и структура штампе показује ту лежерност и успореност, јер у
новинским насловима и тематским опредељењима постоје тек наговештаји

водио жив спортски живот.

разноврсног и ужурбаног градског стила живота. У штампи која је била упућена

На основу штампе можемо закључити да се појављују и прве идеје о заштити
слабијих: лист "Заштитник" (1906) био је орган Друштва за заштиту животиња;

широкој публици преовлађује она у чијем је заглављу писало да служи за поуку

,,Дете

прилози, корисни савети26 • Те новине биле су најчешће илустроване и садржавале

- Des Кinde - Enfant" (1910) је био лист за заштиту деце; ,,Доброчинство"
(1905) је био орган Опште радничког друштва за помагање у болести, изнемоmости
и смрти; ,,Заштитник" (1907) намењен помоћи сиротињи. Појава тих листова

су информације упућене најширој публици и свим укусима. Појава таквих листова

говори о првим изразима специфичног модерног социјалног сензибилитета који

говори о ширењу читалачке публике, као и о свести издавача да је таква врста

се појављује као део великих социјалних покрета, али и као нешто општије

штампе комерцијална, што је све, у односу на деветнаестовековну, претежно

посебно осећање граlјанске дужности и одговорности према угроженима. У

политичку штампу, значило модернизацију медија и стварање популарне културе.
То је поуздан знак формирања градског стила живота, мада је у садржају тих

сличном кључу можемо разумети и појаву листа "Споменички гласник" (1908),
чија је намера била брига о споменицима и културној баштини, што такође сведочи

листова још било више народних савета за целу породицу него стресних градских

о појави модерног схватања општег добра и интереса.

тема.

О духу времена и тадашњој моди говоре нам имена листова као што је
"Српски есперантист" (1910) - пропагандни месечни лист Друштва српских
есперантиста, ,.Заједничка листа за обавештавање и интересе чланова заједнице

народа, у којој су се могле наћи разне забавне занимљивости, лако разумљиви

Специјализованих огласних новина било је у то време мало

- само четири:

"Огласне новине", ,,Реклама", ,,Хајдук Вељко",,,Новине". Огласи који су у њима

- као

објављивани можда на најбољи начин показују конфликт између старог и новог,
25 д. Васић, Девешсшо шреhа, Београд

1925,48.

26 "Народне новине", ,,Недеља", .,Забавник"; .,Крагујевачки грађански гласник"; ·.,Пролеће", .,Срба
дија", .,МачваЈШН", ,.Народ", .,Нови живот'', .,Народни пријатељ"-

27

д. Ђорђевић, Исто, 128.

28

Исто,132.

29 Т. Чодак -Антић, ,,Књижевно

шiиве1<у

- уметнички
i1ciiiopujy" 1-1, 1994,57-66.
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за куповину лозова државних и Црвеног крста"(1908) или ,,Циркуски гласник"

политици , колико нам је једна библиографија штампе мorna помоћи у одгонетању

(1910), гласило

једног времена.

"Циркуса Хенри", који је, како је писало, био "највећи путнички
циркус у целој Европи". Део моде и препознатљив знак времена били су и бројни
спиритуалистички листови, нпр: ,,Два света" (1903), који је био часопис за
проучавање спиритуалистичких појава, .,Iлас истине" (1906) лист за проучавање
бесмртности душе и за студију спиритуализма, ,,Духовни свет", који је себе називао
научним часописом за проучавање психијско-окултних појава.

Ако смо штампу узели као показатељ демократизације земље после

1903,

треба се упитати колики је стварни био утицај јавности на политичке факторе,
колико је јавност била коректив политике. Таква истраживања нису рађена у нашој

историографији, али нека испитивања политичке сфере могу нас упутити на неке
закључке, или бар на нова питања. Већина историчара се слаже у оцени да је

Упадљива је појава више листова посвећених борби против алкохолизма30 ,

демократија у Србији настала више као одраз страначког раслојавања него као

што је такође био део моде тога времена, али вероватно и последица раније

резултат стварне политичке плурализације. Слабо диференцирано друштво има

поменутог кафанског стила живота у Београду. О томе да је лагодни, пријатни и

слабо диференциране интересе, па политичка подела не настаје као природни и

чак боемски живот био на цени говори и појава симпатичног листа са именом

спонтани израз друштвене поделе. Због тога странке само условно представљају
интересе одређених делова друштва пред државом, а суштинска плурализација је

"Божић", у чијем је заглављу писало да му је задатак "умиривање телесних органа
узбуђених печеницом и божићним ђаконијама". Излазио је сваког Божића.

Има јасних показатеља да је важан саставни део градског живота био ху
мор, па

he

један познати српски историчар чак Београд назвати "балканском

замењена живом и динамичном партијском борбом која није толико резултат
друштвених конфликата колико личних или начелних нетрпељивости. Зато се и
процењује да је политичка плурализација у Србији настала пре свега као резултат

али и подсмешљивог односа према политици који је рушио баријере, ауторитет и

цепања раније доминантне Народне радикалне странке 33 , а да се политички
напредак каналисао кроз закулисни сукоб измеl;)у парламента, краља и тајне
завереничке групе официра која је извела преврат 190334• О томе сведоче и три
дубоке кризе парламентаризма: она из јануара 1905, која је изашла из сукоба

хијерархије, стварајући утисак да се у Србији могло подсмехивати сваком. Био је

скупштине и краља; мај

то традиционално важан део политичког духа који је сваку политичку ситуацију

крај

престоницом хумора" 31 • Хумор је сматран друштвеном игром или чак тестом који

је свако ко држи до себе морао проћи. Био је важан део чаршијског менталитета,
показатељ отворености и неког специфичног циничног односа према реалности,

1905,

1905, криза настала у односима измеl;)у владе и скупштине;

из односа измеl;)у владе и официра35 • Због таквих околности чини се

према свему што се догађало. И сам краљ Петар био је мета сурових шала, па се

прихватљив суд Слободана Јовановића да ,Јавно мњење још није било толико
пробуђено ц организовано да би скупштина над собом осећала његов надзор ....

и данас препричава по Београду како је напредњачки лист "Правда" из дана у дан
објављивао слику мајмуна са краљевом главом на софи која је представљала

земљама вршили краљ, горњи дом, јавно мњење, у нас је вршила скупштинска

престо. Мајмун је држао флашу коњака у једној руци. Краљ је лично спречио

мањина", путем скупштинских опструкција36 . Не бих се могла сложити да јавно

чинио лакше подношљивом и који је представљао неку врсту отклона и дистанце

Ону улогу надзирања и ограничавања скупштинске већине коју су у другим

о којима много говоре и њихова имена: ,,Враголан", ,,Пикантни журнал", ,,Сатир",

мњење није било пробуlјено, јер је и ова анализа показала његову разуђеност,
али чшrи ми се да је Јовановић био у праву када је уочио да јавност још није стекла
ону тежину која би јој омогућавала да суштински коригује политику. Сукоб

"Топуз", ,,Ђаво

лист за озбиљну шалу и киселу збиљу", ,,Бич", ,,Ракетла". На

најважнијих политичких фактора био је сувише јак и закулисан па јавно мњење,

почетку Првог светског рата покренут је шаљиви лист који је из броја у број мењао

без обзира на то колико је било отворено и критично, још није имало простора за

32

забрану тога листа речима:,,Штампа је у нашој земљи слободна" • У Србији је
током времена о коме је реч покренуто 26 листова шаљивог и сатири'-шог обележја,

-

називе да би био занимљивији (нпр. ,,Граната", ,.Ултиматум", ,,Паљба картечом",
,,Стратегијски разлози", ,,Митраљеске вести", .,Забушант"). Његови уредници су,

озбиљан политички утицај. Ипак, оно је било важан део демократске атмосфере,

допуњавало је утисак општег учешћа у политици (Србија је била међу земљама

када нису имали довољно прилога да попуне број, остављали белине да би се стекао

са најширим правом гласа у Европи) и чинило је услов за постепено освајање

утисак да је лист цензурисан, чиме би се поспешила његова продаја. У заглављу
хумористичког листа "Дум-дум", који је почео у Србији да излази са почетком

демократије. Мислим да је ова анализа штампе показала политичку динамику,

Првог светског рата, писало је да је то "независни орган меl;)ународног па

потпуна слика о степену демократије у Србији тога времена.

али да је потврдила и потребу целовИ'ГОг истраживања феномена како би се добила

цифистичког савеза новости, женског права гласа, уметности и заштите жи

С друге стране, анализа јавности даје добру и занимљиву слику друnrгвеног

вотиња", чиме су његови уредници показивали да су и те модерне идеје већ у Србији

живота, обичаја, потреба и интересовања једног младог грађанског друштва, и

биле предмет зачикавања.

чини ми се да даје могућност да се стекне представа о процесима тога одрастања,

И сад, на крају, пред нас се поставља питање са почетка: колико је анализа

процесима који се провлаче кроз конфликт старог и новог. Ипак, штампа нам је

штампе била добар методолошки пут за размишљање о српском друштву и
33 О. Поповић
30
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помогла да стекнемо представе само о једном сегменту живота у Србији

-

Гунила-Фридерике Буде

оном

градском, док нам је о огромној већини аграрног становнишва она мало рекла.

UDK 3/6.662-055.2(430.1/2)"1945/1960"
396.6(430.1/2)"1945/1960"

Маса од 87% махом неписмених сељака остаје изван модерног феномена какав је

штампа, тако да том делу јавности треба прићи неким другим методом при
кладнијим за испитивање претежно усмене традиције. Ако бисмо се ограничили
па испитивање штампе, добили бисмо слику само једног, и то мањинског дела

друштва, што би пас можда и удаљило од разумевања целине. Због тога се чини

Вредне трактористкиње и . дотеране

да се размишљање о једном друштву преко анализе штампе као огледала може
применити на грађанска и индустријска друштва, док се у случају предин

стенодактилографкиње ·

дустријских и претежно аграрних потребно применити неке друге методе које ће
нам помоћи у стварању тачније, разуђеније слике која ће указати на суштинске

контроверзе и контрасте типичне за сложени и никако једносмеран процес

СЛИКА ЖЕНЕ У ПОСЛЕРАПЈОМ ДРУШТВУ
ДВЕ НЕМАЧКЕ ДРЖАВЕ

модернизације.

~ ТРЕНДОВИ "СОВЈЕТИЗАЦИЈЕ" И
,,АМЕРИКАНИЗАЦИЈЕ''

АПСТРАКТ:

Нове друшшвено-йолишичке околносши и 1юви идеолошки модели у
Зайадној и Исшочној Немачкој йосле Дpy'lo'i свешско'i раша ушицали

Summary

су на сшварање различиших "слика жене" и њено'i йоложаја, уло'iе у

друшшвима йодељене државе. У'iледање на йримере који су долазили

Dubravka Stojanovic

из ценшара йолишичке и војне моhи блокова којима су две немачке
PuЫic in

државе йрийадале, дало је два различита йроизвода, уйошребљавана
као "идеални модел" у јавносши. Аушор йосшавља йишање о ойрав

Serbla 1903-1914. Ап outline for the рrоШе of Serblan society.

The author faces the question to what extent can the analysis ofpuЬlic help us in gaining а better understanding of а time, how much can it tel1 us about the political situation in а
country or about different processes in the developement of society.
The time span between 1903 and 1914 appears for inany reasons to Ье а unique period
in the history of SerЬia. Its contemporaries refeпed to it as а "New Age". After the Мау 1903
coup, when the last memebers ofthe Obrenovic dynasty were killed, the parliamentary system was estaЬlished. Political life flourished after many years of struggle against strong, capricious and undemocratic rule. Owing to this, this period seems very suitaЫe for the analysis
of suddenly liЬerated and burgeoning press. The analysis of political press of this period
clearly points to political life full of agitation and tensions caused Ьу introduction of а пеw,
but rather infiпn system.That circumstances have changed witness also the titles of the papers, such as "New century", ,,New age", ,,New world", ,,New movement", ,,Transformation", as well as three papers which were named "New time". This "пеw time" was marked Ьу
new and modern political ideas arising form Ешореаn liЬeralism.
The analyses of newespaper titels may to some extent help us in recreating the spiritual
climate which prevailed in SerЬia, particulary in the cities. Some titles indicate the gradual
penetration ofEuropean fashions and ideas. ,,Sports and the world", ,,SerЬian Esperantist",
"Circus herald" or "Spiritual world", which claimed to Ье а scientific paper for the study of
occult phenomena, can show the spirit ofthe epoch and fashion ofthe period.

даносши сшавова о "американизацији" и "совјешизацији" немачко'i
друшшва йослерашних 'iодина и ушицају ових йроцеса на йоложај и

,, слику жене".
"Нећу више да живим као Пепељуга", гласио је

1954.

године императивни

поклич у уводном чланку високотиражног женског часописа

Brigitte.

Овај

илустровани часопис саветовао је немачким женама да се ослободе имиџа жене

која рашчишћава рушевине и да се угледају на Американку. Поред "профе
сионалног рада" и рада у домаћинству она налази довољно времена за читање, за
вожњу аутомобилом и, што да не, за негу лепоте, како би и даље била атрактивна
за свога мужа. На тај начин је "њен живот богатији и вреднији него код наш. Боље

рећи, него код нас данас. ,,Та слика се може променити већ сутра", гласио је
оптимистички закључак. 1 Драгоцене савете за приближавање овој слици идеалне
жене пружала је након 1948. године немачка верзија америчког часописа Најбоље
из Reader's Digest-a, који се најчешће могао наћи у фризерским салонима и
чек_аоницама гинеколошких ординација и који је педесетих година ширио круг
СВОЈИХ претплатника меЬу женским светом2 • Истовремено је у немачком издању
1

Brigitte 21, 1954 стр. 3.

2

Овај часшшс шаље и даиас рекламе на адресе женских чланова породица.
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часописаDiе Sowjetfrau, у главном гласилу Демократског савеза жена Немачке Frau
von heute и модном часопису Sihylle, који су били креирани готово идентично као
њихов совјетски узор, приступ очито био потпуно другачији. Приче о успешним

женама које су као трактористкиње, лекарке, инжењерке или зидарке "стајале
раме уз раме с мушкарцима", што је био врло уобичајен начин изражавања,

препоручиване су читатељкама као узори вредни уmеда и при том је сваки пут

Гунила-Фридерике Буде, Вредне iиракйl.орисiикиње и доГйеране...
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произишла из директива и узора које су пружале окупационе снаге на обе стране

и које су, мање или више, узимале себи право давања дефиниције. Ако се под
"совјетизацијом" и "американизацијом" слике жене подразумева већ према
инклинацији позитивна или негативна оријентација ка "туђој слици", створеној
посредством медија, и ако се тиме оба појма као дневно-културни фактори утицаја
одвоје од првобитно дивергентне везаности за контекст, онда се и из тог угла може

указивано на пионирску улогу Совјетског савеза. Сви ти часописи чинили су шарену

саmедати источнонемачка или западнонемачка слика жене, која је резултат утицаја

палету илустрованих листова конципираних специјално за женску публику, који

тих аспеката. На тај начин се могу запазити трагови "американизације" и
"совјетизације", и то не само, као што је то до сада био случај, искључиво "у мушком
свету". 5 При том би у средишту пажње требало да буду следећа питања: У којим

су се на немачким киосцима могли купити већ неколико година након завршетка
рата. Текстом и сликом они су одражавали, већ и по својој провенијепцији, привидно

дијаметрално супротан идеал жене, који је директно или индиректно имао

областима и контекстима су најјасније дошли до изражаја амерички и совјетски

различите узоре.

узори? У ком облику и са каквим консеквенцама су ти узори обележили слику
жене на Истоку и на Западу? Какве су се разлике, модификације и аналогије при

1.

Питања и извори

Идеје и идеали о бићу и постању жена и мушкараца убрајају се у централна
начела друштвене структуре. У свим областима друштвеног деловања и мишљења

мање или више суштинску улогу игра разлика између жепе и мушкарца и са тим
повезани задаци, одговорности и позиције, при чему се ова разлика перманентно

мења и утемељује у свакодневној дискусији. У том процесу настаје вирулентан
однос напетости измеl)у стереотипних и статичних слика, с једне стране и
многоструке и промењљиве стварности с друге стране. У мери у којој су ове
последње флексибилније и флуидније, утолико је израженија потреба да буду
имунизоване и одомаћене кроз перцепцију и детерминацију.
У карактеристике патријархално уреl)ених друштава, која се заснивају на
поларизацији и хијерархији полова, спада и настојање да се пре свега слика жене

подвргне сталном, детаљнијем одређењу. 3 Потреба за (ре)конструкцијомјавља се
нарочито онда када избледе контуре старих слика и тиме владајући поредак
генерално почиње да се уздрмава. Са таквом ситуацијом су се након завршетка
Другог светског рата очевидно суочиле обе немачке државе, када су ратне и ратом
условљене промене и померања, на крају, почеле да утичу и на улоге полова.
Потпуно нова слика жене претила је да затамни и замени традиционалну представу

о женствености, а тиме је испровоцирала и заузимање једног новог става. Ако је
тај став, чак и с аспекта прихватања, односно одбијања - аналогно датим идео
лошким основним идејама и реалностима - испао различит, чињеница је да се у
оба дела немачког народа, мање или више званично, у слици и речи, расправљало

и о томе каква би улога требало да припадне жени у будућем друштву, и на

глашавана је "патријархална структура" оба немачка друштва, без обзира на то
како су била политички конституисана.

томе манифестовале на обе стране? И када, где и како се није прихватао узор,
него искривљена и изопачена карикатура "американизације" и "совјетизације"?

Као званичне и незваничне институције и као мултипликатори делују у првој
линији и пре свега, различите одлике масовних медија. Главни предмет овог
посматрања су женски часописи у оба немачка друштва, који су, по својој амбицији,

преузели значајну посредничку улогу креирања друштвено опортуне слике жене

и, захваљујући висини свога тиража, стицали релативно широк круг читалачке
публике6 • Поред тога, у обзир су узети примери из филмова и рекламних ornaca.
Студија се временски концентрише на прве две послератне деценије, кад је
прибегавање сваком од поменутих узора, са жељом за идентификацијом која гаје
неминовно пратила, било очевидно и најизраженије. Ово не само зато што је у

обе немачке државе постојала свесна жеља за напуштањем слике "немачке жене"
пропагиране од стране националсоцијалиста . Стога је постојала посебна
пријемчивост за помоћ у оријентисању која је била лишена сваке националне
скучености. Пандан у облику сопствене представе жене о себи, иако већ раније

присутан, појавио се изразитије у оба друштва тек почетком седамдесетих година.
У којој је мери, директно или децентно, совјетски или амерички изгледала обојена
слика жене, у којој мери је та обојеност била одозго октроисана или одоздо
адаптирана, зависило је од различитог степена аутономије медијске културе на
Истоку и Западу. Ако се подразумева да су медији у совјетској окупационој зони
НДР гласила партије и државе и ако су, према званичној наредби, морали
програмски да проr:лашавају идеолошку оријентисаност према Совјетском савезу,
и на другој страни је државном резону сасвим одговарало позитивно угледање
западнонемачких медија на САД.

•

4

Језик слике по правилу настаје из шарене палете традиционалних представа

и идеолошких предодређености. Док су прве уmавном биле идентичне за обе

немачке државе, друге су се увелико разилазиле. Ова дискрепанција је на послетку

Упореди са овим најновију студију Frevert, Ute, "Мапп und WeiЬ, und ~iЬ und Мапп" . Ge:.·chlechterDiferenzen in der Moderne, Miinchen 1995, стр. 37 и след.
А Видети код Diemer, Susanne, Patriarclшlismus in dег DDR. Strukturelle, kulturelle und subjektive Dimension

der Geschlechtspolarisierung. Opladen 1994, стр.6.

s Овај проблем истражиnања у поr11еду "американиза1Џ1је" наглашава с правом Maase, Kaspar, BRAVO
Amerika. Erkundungen zur Jugeлdkultur der BundesrepuЬlik in den fiinfziger Jahren. Hamhurg 1992, стр. 14.
6

Године 1959. Brigite је имала тираж од 394000 а пет година касније 826000. Извор: Импресум часописа
Brigitte 1, 1960 и Brigitte 1, 1965. Frau von heute имала је 1947.r. тираж од 300<ХЮ, а Fйr Dich која је
заузела њено место имала је 1962. године тираж од 350000 промерака. Подаци у: Raue, Gйnter,
Geschichte des Joumalismus in der DDR /945-/962, Leipzig 186, стр. 96. Секундарна литература: Scheel,
Daniela, Z111ischen Wertung und Wirkung. DDR-Zeitschriftenprofile /950-1980. Ат Beispiel von GeschlechtsrollenproЬlematik und Frauenleitblld, Doppelrolle, Koln 1985; Feldmann-Neubert, Christine, Frauenleitblld
im Wшidel /948-1988. Von der Familienorientierung zur Doppelrolle, fVeinћeim 1991 i Lott-Almstadt, Sylvia,
Brigitte 1886-/986. De ersten hunde1·t Јаћrе. Hamburg 1986.
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зараlјивати, како би његова жена била поштеlјена одласка на посао. Истовремено

,,Земља жена у мушким панталонама":
Слике првих послератнх година

У последњим ратним и првим послератним годинама слика немачке жене

доживела је корените промене. Апологетика мајке, коју су националсоцијали:сти

55

су источнонемачки штампани медији, позивајући се на класике радничког покрета

Енгелса, Бебела и Цеткинову, стављали акценат на то да се професионални рад
жене сам по себи подразумева као део процеса еманципације жене у социјализму,
па су и за будућност прорицали крај ере у којој је ,,жена само домаћица".

здушно аранжирали и подржавали правним и социјалнополитичким мерама, све
је више прекривана углачаним сликама жена са многобројним задацима који су

били поверени женском становништву на "отаџбинском фронту", где углавном

није било мушкараца. Немачка је постала "земља жена" (Габриеле Штрекер ), а у
тој, не само демографској констелацији статистичара, услед огромног броја палих

и заробљених у рату, дуго се неhе ништа мењати. 7
"У том стравично уништеном свету мушкараца женама је наметнут задатак
до тада непознате тежине и величине. Оне су те које уистину морају да започну

3.

Педесете и шездесете године: Путеви се разилазе

Развој слике источнонемачке и западнонемачке жене који је текао у
различити~ пра~цим~, а који је наговештаван још пред крај четрдесетих година,
попримао Је све ЈаСНИЈе контуре педесетих и шездесетих година и у СРИ и у НДР.

Класичне рубрике у женским листовима као што су "Жена у професионалном
животу", ,,Жена и партнерство", ,,Домаћинство и породица" и ,,Лепота и мода"

нови живот из рушевина", писала је, изражавајући тиме многе сличне мисли,

попримале су у западнонемачким листовима сасвим другачију специфичну тежину

новинарка Вана Бренер 1946. године у женском часопису Regenbogen8• То је требало
схватити апсолутно дословно. Поред бескрајних редова приликом дељења
прехрамбених производа, одлазака на село ради набавке хране или продаје и

него у источним панданима, при чему се све чешће угледало на узоре САД и СССР.

куповине на црној берзи свега и свачега, заиста су у многим немачким градовима,

без обзира на надлежне окупационе снаге, за одношење шута и рашчишћавање
рушевина упошљаване већином жене. Те "жене са рушевина" неодвојиве су пој аве
на улицама многих немачких градова у првим послератним годинама. Оне тако
нису ни могле остати скривене од објектива камера савремених фотографа. Али
и независно од тога, већина жена је у првим годинама била приморана да ради и

зараlјује. Породични додаци за ратне удовице и жене војника били су сасвим
укинути, тако да је већина жена способних за рад морала да тражи неко плаћено

запослење. То да су се услед тога сада женама делимично пружале могућности да
добијају послове које су до тада обављали искључиво мушкарци, подржавале су,
очевидно, све окупационе снаге готово у једнакој мери.
У складу с овим токовима, и илустрације и главне теме у женским часописима

3.1. Жена и професија: Несносна принуда или приступ равноправности?
~знаке као што су "моторизовани бидермајер" (Erih Kestner) или "модер·
низациЈа под конзервативним знамењем"

(Kristof Klesman) пластично говоре о
ситуацији у Савезној Републици педесетих и шездесетих година. ,,Повратак
нормалноме" гласила је девиза. Породица, као један од последњих стубова
поремећеног света, сматрана је централним полазиштем новог почетка, што се
одразило у енормном узлету немачке социологије породице педесетих година. 9 Да

би се зауставио распад који јој је претио, који је био наговештен великим бројем
самачких домаћинстава и такозваних "непотпуних породица", као и до тада
невиђено високом стопом развода бракова, - било је по, мишљењу савремених
социолога, потребно, пре свега, поновно успостављање традиционалних, ХИ"

јерархијски структурираних улога полова са поделом задатака која је ту неминовно
спадала. 10 Професионални рад жена требало је потом опет да буде по могућности

личиле су веома једне на друге све до краја четрдесетих година. У првим издањима
још веома танких часописа Brigitte и Frau von heute већина чланака обраlјивала је
теме запошљавања жене или је пружала практичне савете како да се олакша
свакодневна борба за преживљавање. Ових првих година, генерално експлицитно
контрастирање "мушкости" и ,,женствености", услед свакодневних потреба, било

сведен на минимум и није никада смео да пада на терет суштинског ,,позива" жене
као домаћице, супруге и мајке. 11

је једва могуће и имало је сасвим мало смисла. Тенденција у оба друштва била је
подизање рампи. Само се повремено, али тек од 1948. године, са све већим, иако
још увек полаганим смирењем тешке економске ситуације, у часопису Brigitte
назирао став да ће у некој "бољој будућности" супруг можда опет довољно

где се уопште о њој говорило, сада је била само прелазни стадијум у биографији

7

Аналогно томе, и у западнонемачким женским часописима дошло је до
померања интересовања: од запослене "самице" са децом или без деце, према

супрузи и домаћици. Запосленост жене, наглашавао је мали број чланака, тамо
жене, који је по могућности требало да се заврши браком12 • Додуше, нико није
9

Пример за ово пружа: Schelsky, He!mut, Wandlungen der deцtschen Familie in der Gegemvart, 4.Aujl.,
Stuttgart 1960.

10

диспропорцију полова на истоку Немачке објаснио тиме да су педесетих година 50% свих избеглица
били млади мушкасрци испод 25 година. Види: Niet/zammer, ,, L11tz, ·Erfahrungen und Strukturen.

О улози породице и породичне политике у Савезној Републици, види Nave-Herz, Rosemarie (Hg.)
Wandel und Kontinuitiit der Familie in der BundesrepuЬ/ik De,шchland, Stuttgart 1988, и Joosten, Astrid, Die
Frau das "segenspendende Herz der Familie" Familienpolitik als Frauenpolitik in der "Ага Adenauer",
Pfaffenweiler 1990.

Prolegomena zu einer Geschichte der Gesellschajl der DDR ", у: Hartmut КаеЈЫе и др. (Hg.., Sozialgeschic/ile

ttповратком мушкараца из ратног заробљенишmа и све веће професионално укључивање пре свега

Ок'\'обра

1946. године с·rаmс'\'ика је конС'Га'l'овала ,,вишак" од чак 7,5 милиона жена. Lutz Niethammer

је назвао НДР у једном недавно објављеном чланку "најженскијим друштвом Европе" и ову трајну

8

der DDR, Stuttgart 1994, С. 95-115, crp. 99 и след. У вези са конкретним бројевима: 1950.r. у НДР је
живело 824000 мушкараца и 1310000 жена годишта 1920-1930 у: Statstisches Jahrbuch der DDR, 2.
Jahrg., Berlin, стр. 23.
Цитат у: Moding, Nori, ,,Ich mul\ irgendwo engagiert sein ftagen sie Ыоl\ nicht, warum" у: Lutz Niethammer i
Alexander von Plato (Нg.), ,, Wrr kriegen jetzt andere Zeiten ". Aufder Suche nach der Erfahrung des Vokes in
nachfaschistischen Landern, Berlin, Вопп 1985, стр. 256-304, стр. 290.

мушкараца избеглица стварно је смањило између краја рата и почетка педесетих година релативни
број запослених жена. Уаореди бројке код Weichmann, E!sbeth, Die Frau in der Wi1·tschaft. Entwicklung
der deutschen Frauenш·beit von 1946 Ьis 1951, Hamburg (1951), стр. 5 и след.
12

Тшшчан за то је чланак: .,Der ungeliЬte Beruf", у ,,ВrigЩe 9, 1949, стр. 41; .,Keine vertauschten Rollen!".
у: Brigitte 14, 1953, стр. 2а; .,lm Beruf sein - trotzdem Frau ЫеiЬеn", у: Brigitte 10, 1953.
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доводио у питање потребу професионалног образовања младих девојака, али

Филм "Женске судбине"

(1952) режисера Златана Дудова, који се школовао

пошто је још увек сувише дубоко у свести лежало ратно искуство и страх да ће

у Москви, преноси сасвим другачију поруку. Свих пет жена које се налазе у

остати неудате, то образовање је требало да буде по узору на традиционалне женске
вештине. ЧacoпиcиBrigitte и Constanze су у свим својим издањима педесетих и раних

средишту радње користе нове шансе које им пружа социјалистичка држава, како
би оствариле успех у својој професији. Као политичарке, државни тужиоци,

шездесетих година приказивали жену само на једном радном месту: за писаћом

студенткиње, руководиоци бригада или раднице у челичани оне су продрле или до

машином. Али, по правилу, она се види само као сенка у позадини, како се поглед
не би скренуо са онога важњег, са спољашњег изгледа секретарице. У тим

водећих улога или у бивше мушке професионалне домене. У оштром контрасту у
односу на тај нови женски свет појављују се на брзу руку склепане "роцк анд ролл"

прилозима, судећи по њиховим насловима, било је речи само о темама "Како се

сцене западноберлинског грађанског миљеа са зависницима од дроге и потро

коректно облачити за канцеларију", ,,Љубав у канцеларији" или "Радити у својој

шачком грозницим преузетом из Америке, чиме се карикатурално подвлачи

професији, а ипак остати жена". 13 При том се уопште нису обрађивале теме као

декадентност света "зрелог за пропаст". У центру радње су, међутим, источ

што су ситуација на тржишту рада за дактилографкиње, њихово усавршавање и

ноберлинске жене и њихова професионална делатност коју прате оптимистички

сразмерно мање плате, што је у то време било и те како релевантно.

звуци пионирског хора.

Тумачење женског професионалног рада као мање важног споредног

И у часописима

Sowjetfrau

и

Frau von heute

констатујемо, раних педесетих

запослења које је по утрошеном времену и рангу у животној концепцији жене

година, концентрисаност на тематску област ,,жена и професија". Жене за

било иза породичних, а пре свега супружничких обавеза, није више одређивало

фабричком траком, жене које гурају железничке вагонете или управљају
трактором или краном стварају утисак који читатељка треба да стекне листајући

слику жене само у штампаним медијима. И са биоскопских екрана у Савезној

Републици Немачкој гледаоцима су се обраћале жене којима је било мање стало

ове часописе. ,,Не желимо да нам жене раде у рудницима као у Совјетској зони",

до професије, а много више до љубавне везе. Повезивање те две ствари, међутим,

успротивила ceBrigitte 1953. године 15 , скицирајући грозну визију "здепастих Рускија"

није никоме падало на памет. То је важило, пре свега, за холивудске спектакл
продукције, у којима на крају филма продавачице кажу ДА власнику робне куће,

које "обављају тешке мушке послове у рудницима и фабрикама совјетског раја". 16
Напредак и учинак жена у мушким професијама била је омиљена тема листова

а секретарице своме шефу и, наравно, напуштају потом свој посао. Сцене које су

Frau von heute и Sowjetfrau почетком педесетих година, при чему је то увек тумачено

приказивале женске филмске звезде на њиховим радним местима, служиле су

као још један корак даље у еманципацији жене. Ведра и радосна лица радница

искључиво као позадина за први сусрет са "будућим"; сама њихова делатност

говорила су са екрана да те делатности причињавају женама радост и доносе им

остајала је у сенци.

испуњење. Из пратећих интервјуа избијао је очевидан понос што се може обављати

Исти тај узор следили су и немачки писци сценарија. У филму "Приватна
секретарица", који се у биоскопима почео приказивати 1954. године, радило се, за

посао истог ранга и бити чак бољи од мушкараца. У свом мартовском издању из

1950. године Frau von heute је представила трактористкињу Агнезу, чији "неуморни
/ .. ./ треба да буде подстрек младим

разлику од онога што се могло наслутити из наслова, не о професионалном животу

радни елан дању и ноћу, по леду и снегу

јунакиње, него, од самог почетка, о бегу из њега, који јој на крају и успева за

момцима". 17

хваљујући браку са имућним и атрактивном мушкарцем. 14 Још један филм који је

Од средине педесетих година акценат је померен даље, на висококва

четири године касније пунио биоскопске касе садржавао је у наслову женску
професију. ,,Сеоска лекарка са Тегернзеа" сугерисала је, додуше, у првим

лификоване професије. Запослена жена са дипломом квалификованог радника

минутима, критичко размимоилажење са увреженим предрасудама о академски

образованим женама, али већ самом појавом локалног ветеринара радња се

смислу мерама даљег образовања и усавршавања. 18 У илустрованим часописима
сада су у првом плану жене нагнуте над микроскопе или грађевинске пројекте:

концентрисала поново на развој љубавне везе са класичном поделом улога. Иза

као хемичарке и инжењерке треба да учествују у започетој техничкој еуфорији

или академском титулом проглашена је идеалом и подржавана је у политичком

професионалне фасаде једне самосвесне младе жене појавила се у основи

научног напретка НДР. Нарочито су се позивали на велики узор, Совјетски Савез,

несигурна и беспомоћна жена, којој је у одсудним тренуцима потребна сигурна
мушка подршка и, која коначно, само уз мушкарца налази своје испуњење.

у којем су ове професије већ дуже време биле доступне женама.

Професионалне каријере

женским професијама, види се врло јасан контраст: док је на западној страни

- гласила је, насупрот томе, поука западних филмова о

Кад се упореди које место медији у СРН и НДР сликом и текстом придају

женама из тог периода - могу се реализовати само по цену приватне среће, како су

професионални рад све више потискиван у позадину, а професионално поље за

показивали животни путеви главних јунакиња филмова "Државни тужилац Корда"
(1954) и "Dr Holf' (1951). Оне се морају повући, не ретко у корист много мање

жене се опет сужавало на женствено дефинисане бранше које су најмање мутиле

искусне, најчешће наоко наивне ривалке, оне морају одустати од брачне и
материнске среће, па се утолико се жешће бацају на свој рад.

представу о "правој женствености", на источној страни налазимо јасну доминацију

Brigitte 3, 1953, crp. 2: ,,GleichЬerechtigung".
Brigitte 14, 1953, сгр. 26: ,,Macht Sport hii.Вlich?"
17 Frau von heute 10, 1950, сгр. 15
15

16
13

Вrigitte 21, 1957, стр. 4-11; 3,

14

1960, стр. 22 и след. и 10, 1953, стр. 6.

Упореди: Delil!e, Angela i. Andrea Grohn, Blick zurйck auft Glйck. Frauenleben und Familienpolitik in den
50er Jahren, Berlin 1985, стр. 90 и след.

18

Упореди: Dбlling, Irene, "Gespaltenes BewuBtsein - Frauen· und MiinnerЬilder in der DDR". у: Gisela Helwig
и

Hildegard Maria Nickel

(Изд.),

Frauen in Deutschlшid 1945-1992, Bonn 1993,

сгр.

28.
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жена у професији, којима су сада тобоже отворена сва врата и које се сада

жене непосредно у послератним годинама и у СРН биле свакодневна реалност, то

афирмишу првенствено кроз своје професије. Редовни апели да се поглед скрене

је педесетих и шездесетих година брак опет био проглашен нормом и тиме су жене

на нарочите узоре из Совјетског савеза или чести извештаји о женским бригадама
које носе име какве руске националне јунакиње, стварају код публике утисак да је
Совјетски савез кумовао оваквом развоју. У западним часописима и филмовима
узор је, у погледу женске професионалне делатности тражен у Америци, и то увек

које су живеле саме биле опет изложене дискриминацији на различитим нивоима. 21

онда када се радило о спретности да се професија потисне иза 'суштинских'

жене. Проблеми са ословљавањем "госпођа" или "госпо.ђица" за неудате жене,

задатака жене. Веће благостање и боља техничка опремљеност америчких

око којих су се водиле жестоке дебате на радио-станицама, указивали су на поновно

домаћинстава приказивани су да би се објаснило због чега Американке своје
задатке очито боље обављају и "упркос професији" негују своју женственост.

оживљавање квалитативне разлике. 22

3.2. Жена и партнерство: ,,Како упецати мужа?"
Много више простора у западним женским часописима и филмовима него
професионалној делатности жене посвећивано је партнерству и браку. Уобичајени

срећан завршетак америчких и западнонемачких филмова који су се приказивали
у биоскопским дворанама СРН јачао је распрострањено схватање да су жене у

звуку свадбених звона пронашле смисао свога живота. ,,Дечаци постају мушкарци,

девојке постају невесте" гласила је реклама једног осигуравајућег друштва
почетком педесетих година, у којој се рекламирало осигурање за кћеркин мираз
као противтежа осигурању за образовање сина. У женским часописима СРН

Кад је

1949. године часопис Constanze у рубрици "Самостална жена"

објавио рат

свим могућим облицима дискриминације, тај тип жене је неколико година касније

важио, у најбољем случају, као жаљења вредна девијација идеалне биографије

И источнонемачки медији су креирали општи утисак да је "госпо.ђица" у

ствари "непотпуна жена". 23 Ако је крајем четрдесетих година још једном нarno
порастао број развода бракова, то су почетком педесетих година следеће генерације

овом тренду супротставиле нови талас склапања бракова. За разлику од западне
штампе, радија и филмова, ова околност, међутим, тематизирана мање гласно,
важила је као прећутно прихваћена реалност. То што су жену која је управљала

краном и лекарку код куће очекивали муж и деца, очевидно је било потребно
поменути само маргинално, али је ипак ретко кад изостављана. У друштву
мушкараца она је представљана претежно као колегиница са посла, при чему је

партнерска колегијалност стављана у предњи план. Та многоструко демонстрирана
очевидна равноправност међу половима на радном месту требало је да створи

доминирали су опширни описи односа међу половима, и то једнострано, увек из

утисак како је егалитарна констелација карактерисала суживот мушкараца и жена

угла жене која посматра мушкарца. ,,Какви су изгледи за удају", ,,Бракови на новим

у НДР.

основама", ,,Брак данас", ,,Кад се жене удају...", ,.Како мушкарци сањају о својој

3.3 Домаliинство и породица: ,,Само домаћица" између презира и поштовања

будућој", ,,Брак мења све жене", ,,Како задржати мужа", ,.Тако се стиче муж!" и

"Пут у брачну срећу", овакве и сличне теме и питања покретали су многобројни
•шанци западнонемачких женских часописа између 1950. и 1965. године. Исто

Док су се источнонемачкој жени, као што то показују сачуване фотографије

времено су се проширили гласови о "колективној неурози удаје" (Hans Sojgl) у

из илустрованих листова, у професионалној области парцијално отварала радна
места некада резервисана за мушкарце, мушкарци су, са своје стране показивали

САД, ,,где се улога жене остварује у потпуно аутоматизованом домаћинству и где

мало юrгересовања да продру у женски домен - домаћинство. Средином педесетих

мање жена студира него

1920. године, а 60 процената прекида студије ради удаје".

година женски часописи у НДР почели су да приказују ту и тамо и слике мушкараца

Свест о уклапању у модни тренд потписивањем венчаног листа допринела је "да

како обављају кућне послове. Критички коментари слика мушкараца како седе у

се рестаурише избледела слика верне и брижљиве супруге". 19 Да су се при том, на

фотељама и читају, док њихове супруге простиру опрано рубље, указују на то да

основу полно-специфичних компетенција и оригиналног женског капитала, могли

се хтело и требало окончати са таквим партијархалним узором брака. Мушкарци

остварити одређени домени моћи, а да се при том не укида традиционална

су се морали суочити са питањем сарадње у домаћинству. Новине су подржавале

хијерархија, показале су пре свега америчке филмске звезде, као што су Дорис
Деј, Грејс Кели и Одри Хепберн, тако што су, било као веште домаћице или као

илустровала ова кампања очитовале су једну прилично нежељену комику:

незаштићене, помало наивне лепотице, понудиле два битна драгоцена својства

мушкарци у оделу и ципелама за излазак са припасаном кецељом са воланчићима,

која мушкарци, наводно, желе. Немачке паралеле таквих жена из снова звале су

који неспретно и са збуњеним по_гледом бришу под или скептично пробају супу

ово у својим многобројним полемикама са читалаштвом. Али слике које је

се Рут Лојверик, Соња Циман или Маријана Кох, које су се у својим улогама и

коју су сами скували, стварали су утисак неког изврнутог света. Сарадња

одглумљеној "реалности" карактерисале својом природношћу, солидним начином
живота и брачном верношћу. 20
Паралелно са овим једнолинијским усмерењем женског живота ка браку
текла је поновна дискредита1Џ1ја "самица". Ако су неудате, обудовеле или разведене

мушкараца у домаћинству, изгледа, била је још увек далеко од тога да буде сама

19

de Nuys-Henkelmann, Christian, ,,Wenn die rote Sonne abends irn Meer versinkt..." ,,Sexua!rnoral der funfziger
Jahre", у: Anja Bargel-Bohlan и Michael Salewski (Изд.),Scxualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert,
Opladen 1990, стр. 107-145, стр. 126.

21 Види интерnј уе у:

20

de Nuys-Henkelmann, ,,Wenn die rote Sonne...," стр. 128.

по себи разумљива. Колико је остало дубоко уврежено традиционално схватање

улога, без обзира на све покушаје заокрета у другом правцу, јасно је показала и

репортажа "Да ли сам папучар?", коју је лист Fйr Dich објавио у својој јануарској

Ьerichten йЬеr

Meyer, SiЬylle и Eva Schulze, fne wir dt,s alles geschafft hаЬеп. Alleinsteliende Frauen
ihr LеЬе11 ш1сf1 1945, Munc\1en 1988.

22 О дискусијама на радију:
23

Strecker, Gabriele, Frau sein heute, Weilheim 1965,

стр.

70.

Merkel, Ina, ... und Du, Frau ап der Werkbank. Die DDR in den 50er Jahren, BerUn 1990, стр. 145 и след.
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свесци 1963. године. 24 Илустровани часописи су се на крају ограничили само на то
да сваког 8. марта "делегирају" мушкарце у кухињу. ,,Дакле све остаје како је и
било", закључила је, поводом овог празника једна илустрована репортажа са
насловом "На Међународни дан жена у гостима код њега!" 25 Поздравља Вас
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између полова се реаговати са знатижељом, па чак и са благонаклоношћу. Што се
јасније у НДР развијала ова традиционална подела рада у приватном домену, па

чак била успостављена и од државе гарантована и на закону заснована институција,

утолико већи је био напор да се породични задаци представе као задаци који се

западнонемачки празник Материца!"

апсолутно могу савладавати. Из свег оружја се пуцало на став "жена само као

Ни Совјетски савез није нудио модел растереhених жена којима мужеви
помажу у куhи. Ретке слике на којима су приказиване жене у обављању куhних

домаћица".
Док је у СССР-у незапослена жена у то време заиста већ спадала у мар

послова одражавале су ниподаштавање. И фотографије које је требало да пруже

гиналне.појаве, у НДР се до тога још није било доспело. Од

доказ о сталном порасту њиховог потрошачког стандарда тако што су се објективи

су активности на томе да се и домаћице убеде у неопходност професионалног рада.

камера усмеравали на продавнице намирница и куhних потрепштина, приказивале

Личним разговорима чланова Демократског савеза жена Немачке са домаћицама

су жене ~скјучиво при куповини. Поред приказа жена на радном месту и у робној
куhи, наЈвише простора у листу Sowjetfrau заузимале су крајње стилизоване слике
мајке и детета као на иконама. ,,Мадона са гвозденом полугом" - уз ту кратку
формулу донео је слику совјетске жене један чланак у часопису Недеља један колаж
фотоса и илустрација совјетских женских часописа дошао је до овог истог
решења. 26 "Совјетски савез има најнапредније законодавство на свету које мајци
обезбеђује највиши ранг", нагласила је представница Врховног Совјета СССР

у насељима, затим, преко "поподнева за домаћице", на која су биле позиване
запослене жене како би говориле о свом професионалном раду и путем пер
манентног понављања питања у кругу колега "друже, шта ти раци супруга?" растао је притисак и на жене којима у материјалном поrnеду није било потребно
да раде, како су то често говорили њихови мужеви. Овакве акције су праћене
кампањом у штампи, пре свега у часопису Фрау вон хеуше, у којем је жена која је

приликом Међународног дана жена

године и указала даље на то да се

жене. ,,Погледајмо ми запослене жене поштено: зар не гледамо често с нипо

системом социјалних институција који је "до у танчине разрађен, свеобухватан и
научно организован" већ у великој мери успело да совјетским женама омогући да,
поред породице, ,,активно учествују у производном радном процесу".27

даштавањем на домаћице? Зар нисмо љуте навече, кад враћајући се с посла кући
ицемо у куповину, што многе од њих управо таца нађу за потребно да крену у
трговинске радње, баш кац се нама толико жури?"29 питала је Frau von heute 1955.
године. Три године касније министар правце Хилде Бењамин је на "Ме);:lунароцном

1951.

Овакву линију следила је верно и Јединствена социјалистичка партија
Немачке од почетка шездесетих година. ,,Породична политика" НДР пратила је
"координираност" рада у домаћинству и професији, која је била у искључивој
надлежности жена. Додуше, да би се дистанцирало од националсоцијалистичке
прошлости, није се према совјетском узору, хероизирала мајка, али су, још
почетком педесетих година, када су тек почели да се отварају дечји вртићи и дневни

боравци за децу, и у Источној Немачкој предрасуде о запослености мајке биле у

1952. године појачане

била само домаћица прецстављена као мање вредна у односу на идеал запослене

семинару о жени" констатовала да су жене запослене само у 18,3% свих породица. 30
"Бригаде домаћица", које су формиране те исте године, требало је значајно да
повећају тај проценат. Опет је Frau von heute с благонаклоношћу пропратила овај
поход жена. У правој поплави чланака са насловима "Не више само домаћица",
"Домаћице показују да су дорасле мушкарцима", ,,Домаћице које помажу да
испунимо планове" и "Латимо се посла сви" извештавано је о срећним женама

наЈвећем процвату. Тиме су вршиле реални социјални притисак на предузећа,

које су коначно учиниле одлучујући корак од шпорета до фабричке траке. 31

градове и комуне да се брину о чувању и нези деце запослених мајки. 28 Када је

Међутим, упркос томе што су конкретни успеси ових бригада најпре били незнатни
а врбовање жена за професионални рад са пуним радним временом није давало
резултате ова кампања је симболизовала пораст дискриминације и, коначно, крај

полако постала гушhа мрежа дечјих вртића, појављивале су се слике са мајкама не очевима - како, идући на посао, носе децу у наручју и у највећем броју случајева
остављају их у дечјим вртићима при својим предузећима или фабрикама. И даље
је, као што су симболизовале ове слике, одговорност за децу била претежно ствар
жена.

У поrnеду "сагласја" материнства и професије, и на западнонемачкој страни
се почетком шездесетих година већ указивало на источне сусетке. Систем дечје

заштите, који је тамо очевидно био свеобухватан и покривао све већи део земље,

периода у коме је "жена била само домаћица".
Потпуно друrа~шји тонови одзвањали су у западнонемачким медијима. Готово
истовремено са његовим спуштањем са пиједестала у СССР и НДР, принцип "бити
само домаћица" овде је уздигнут и приказан у блештавом светлу. ,,Домаћица није
створена само за то да обавља примитиван и подређени посао, него она са више

позиције помаже у очувању културних врецности тамо где други то не могу. (...)

чинио се и западним медијима вредним уважавања и, делимично, чак и похвала.

Управо зато што је то очито растерећивало мајке, а није доводило у питање поредак
29

24

Fiir Dich 1, 1963, стр.3.

25

Цитат у: Merkel, ... und Du, Frau ап der Werkbank, стр. 165.

26

Madonna с лоном, у: Nedelja 20, 1988, стр. 12. Тај наслов узима: Trepper, Hartmute, ,.Madonna mit dem
Brcheisen". Neue Diskussion um die Frau in der sowjetischen Gesellschaft, у: Osteuropa 2, 1990, стр. 141-155.
Vurtzewa, Ј.А., ,,Der Internationale Frauentag'', у: Sowjeifrau 2, 1951, стр. 4.

27
28

Упореди и Merke], ... und Dи, Frau ап der Werkbank, стр. 151.

Frau von heute 42, 1955, стр. 9.

30 Упореди
31

Obertreis, Gesine, Fomilienpolitik in der DDR 1945-1980, стр. 141.

Frau von heute 44, 1959; 41, 1961.; 25, 1961.; 31, 1961. Zur Geschichte der Hausfrauenbrigaden види Arendt,
Hans Jiirgen, Zur Entwicklung der Bewegung der Ha11sji·uue11brigaden in der DDR 1958 bis 1961/62. Изванредна
студија Mattes, Monike "Vom Ich der Kiiche zum Wir des Kollektivs" приказује историју проширеног
фундуса на основу дневника и интервјуа из тих бригада. Zur Geschichte der Hausfrauenbrigaden, у:
1999, 2, 1996. ,,Eine besondt-тe Form der Einbeziehung nichtberufstiitiger Frauen in die Lбsung der volkswirtschaftlicben Aufgaben beim AuЉau des Sozialismus", у: Jal,rЬuchfiir Wirtscl,aftsgeschichte 1979, стр. 53-70.
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одраслих". У концепт продаје Барбике од почетка се убрајала и разнолика одећа,

и на којима су се служили "sandwiches" и други "cnacks", док се у клупским столицама

чак и шминка за лутку. 42

тискало ради "small talk".
Док су потрошачки облици и слика жене домаhице у Западној Немачкој
носили јасно америчка обележја, у НДР се слабо осећао совјетски узор. Узимајући

својих страна часописи Constanze и Brigitte посвећивали су саветима за шминкање

у обзир слику домаћице, овде се остајало при аутентичној грађанској традицији
искључиво женски дефинисаног кућног и породичног посла. Покушаји продора

новог, који су у НДР накратко почињали са пропагирањем супруга који у кући
помаже, бивали су убрзо заборављани. Кад је реч о потрошачком понашању
угледало се очито пре на Запад и адаптирало тамо лансираним вредностима, чак

и кад је куповина потрошачких добара коришћена мање као индивидуално
богаћење, а више као инструмент који је допуштао боље расположење жена за

професионални живот.

3.3. Лепота и мода: Жена остаје жена

Женски часописи су са своје стране ширили овај идеал лепоте. Велики део

и фризуру. ,,Женственост" којаје овде речју и сликом увек наглашавана и истицана,
разликовала се јасно од тмурних, сивих слика првих послератних година, које су
приказивале жене у мушким панталонама и у позама Пепељуге. Потпетице и уске

хаљине тешко су се слагале са тешким физичким радом. Страшна слика
,,мушкобање" кружила је као дух читавим низом чланака пре свега раних педесетих

година, када се, не само због сећања на ратне и кризне године, него и с обзиром на

друштвену стварност многих западнонемачких жена - није мог.ло говорити о идеалу
елегантне "жене којаје само домаћица". ,,Жене треба да су 'дорасле мушкарцима',
али треба да остану женствене", опомињала је Brigitte 1953. године. 43
Чак и ако многе слике које г.ледамо у источнонемачким женским часописима
и филмовима пружају утисак да су тамо представљене жене у плавим мантилима

Уштеда времена била је кључна реч којом су пропагиране све ове новотарије

и дебелим ватираним јакнама, од главе до пете усмерене само на посао, и овде је

у потрошачком сектору, а западнонемачки часописи су знали и у коју сврху жене
треба да искористе ове добијене слободне часове: за неговање лепоте. Она је без
икакве дискусије спадала у области које је најјасније карактерисао амерички утицај

очевидно постојао сличан страх. Новинарке су се све више трудиле да натасе да

педесетих и шездесетих година. Култ тела, пренет из САД у Западну Европу,

пrrрикају.44 Упадљиво је на тим сликама иначе то што жене на радном месту по

одразио се на убрзани пораст издатака за негу тела. Ако је

А., која управља краном, или С., која је за стругом, наравно, умеју да својој породици
припреме предиван обед, односно да у свом слободном времену најрадије

године запа

правилу rneдajy директно у камеру и на тај начин, сасвим приметно, остављају

днонемачка радничка породица просечно издвајала за то суму од 6,27 ДМ, то се
1959. године овај издатак готово удвостручио, на 11,85 ДМ. 41 Reader's Digest је у
својим издањима редовно објављивао упоредне табеле о потрошњи производа за

другачији утисак од оног који пружају прикази мушкараца концентрисаних само

негу тела и козметике у свету. Све више се пробијала представа о томе даје тело

као супротност слике жене која се презентира јавности. 45 Стручни часопис за

могуће обликовати и да се лепота може креирати. Носилац ове идеје је пре свега

рекламу са програмским насловом "Нова реклама"

била рекламна индустрија, која је повезала негу тела са изrnедима на срећу и
стварала идеалну слику вечно младе, свеже намирисане,перфектно нашминкане,

резигнацијом да констатује да је источнонемачким креаторима реклама једва

беспрекорно фризиране и модерно одевене,

1952.

- укратко "у сваком погледу жене

са

стилом". Филмске звезде су постале мерило. Тако је постало уобичајено да се на

на посао. Ова немачко-немачка аналогија слика жена још јасније долази до
изражаја у рекламним огласима, где се у јасном контрасту жене појављују готово

1957.

године морао је са

успело да се у својим симболима и стереотипима одвоје од старих клишеа о улози
жене и да "треба да унесу више аргумената из комплекса основних социјалних

потреба(... ), као што је потреба за запослењем

(... )."46

шпици америчких филмова наводе костимографи који су оденули тавну јунакињу,

За сопствену моду ово настојање је, насупрот томе, сасвим обилато и

чиме им је, бар за једно време, изгледао осигуран готово светски успех. Обојену

коришћено. Sihylle је експлицитно схватана као часопис за "модерне жене пуне
живота(...) испуњене својом професијом -укључујући домаћинство, супруга, децу",

косу Мерилин Монро или Дорис Деј, као и ондулирану коврџаву кратку косу младе
Елизабет Тејлор или Грејс Кели, нису копирале само хиљаде Американки, него је

и оријентисала се на модне жеље своје запослене клијентеле. Инжењерку са

се преко најлона први пут сусреле са америчким модним трендовима. Чињеница

градилишта из Елетрокомбината у Битерфелду оденула је, на пример, без "модних
лудости", само у консеквентно спортском стилу; побринула се, међутим, за модну

је била и то да су америчке фирме као произвођачи средстава за негу тела и

линију заштитне радне одеће запослених радница у Битерфелду.47 Са оваквом

козметике биле водеће на светском тржишту. Сараднице фирме Avon обилазиле
су још крајем педесетих година домаћинства у СРН, а ружеви за усне фирме Elizabet

42 Видети,

то и за многе запоаднонемачке жене важило као модни императив, након што су

Engel, Silke, ,,Schone пеие Kunststo.flwelt. Spielzeugsysteme mit Zubehor erobern dеп Markt", у:
Spie/Z,eitGeist. Spiel und Spielzeug im Wandel, Hg. у Haus dег Geschichle dег BundesrepuЬlik Deutschland,
Miinchen и New York 1994, Сгр. 63-74, цитат стр. 70.

Arden спадали су у уобичајене предмете у ташнама жена.
И мале девојчице су веома рано долазиле до сазнања како треба да изгледа

1959. године у САД

43

Brigit/e 3, 1953, стр. 2: G/eichberechЩ,'Wlg.

угледала светло дана, нашла се на листи жеља кћерчица западнонемачких жена.

44

Ово наглашава и Merkel, у: ... und Du, Frau ап der fVerkЬunk, стр. 76 и след.

Нису била у питању материнска осећања која иначе треба да побуде лутке и играчке,

45

жена из снова. Кратко време након што је лутка Барбика

него је кћеркама пружена у руке "од пластике изливена припрема за будући свет
41 Бројчани подаци код Wildt,

Privater Konsum in Westdeutscbland стр. 278.

Упоредити: TippachsSchneider, ,,Simone, Wie blst du Weih? йЬеr die widerspe,~•tige Werbung iт Sozialismus",
у: Sch,щ,rz laj] nach/ Drogerie-fVerbung dег DDR,

21-32.
46 IЬid, стр.

27.

4' IЬid, стр.
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Hg. Deutsches Hygiene-Museum, 2. Aufl., Berlin 1992, стр.
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1-2/19%.

оријентацијом у погледу потреба запослене жене била је сасвим на линији своје
старије сестре Sowjetfrau. Ова је своје модно схватање у чанку из 1951. године,
изнела на следећи начин: удобне и истовремено елегантне хаљине, практичне за
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мултипликатором "америчког начина живота", у свој милионски круг читалаца

убрајао је првенствено девојке које су неретко кришом, испод школске клупе,
читале часопис позајмљен од школске другарице. Каспар Масе је с правом наrnасио

свакодневно одевање, али никако монотоне. Чак ни одећа за посао или седнице у
предузећу не треба да буде шаблонска... Ниједан совјетски модел нема изобличене

да је американизирана омладинска култура за девојке имала далеко мање

линије или усиљено углађене облике, ту се не иде за новим само зато што је ново.
Совјетске жене поседују своје сопствено схватање лепоте, којем пре свега
одговарају мирне линије и удобни, једноставни облици_щк Злобне примедбе на
модне појаве у капитализму, где се жене морају повиновати диктату модних

нови, из САД увезени и од родитељске контроле у великој мери удаљена места

иновативне и еманципацијске снаге него она за мушку младеж, али су коначно
омладинске јавности, као што су биле посластичарнице, млечни ресторани и

омладински клубови, пружали и младим женама шансе да спознају и прошире
своје осамостаљење и стекну нова искуства. На овај начин оне су допринеле да

седамдесетих година нови женски покрет нађе одјек у јавности. 53

креатора, не могу се овде никако пречути.

Упоредимо ли, међутим, модне фотографије, које су иначе педесетих и
шездесетих година и у западнонемачким, као и у источнонемачким часописима у

сваком издању заузимале три до четири стране, ова програмска политика rуби на
својој снази. Слике у SЉylle, Frau von heute и PRAMO (Практична мода) упадљиво
личе на оне у

Brigitte

и

Constanze.

У најмању руку, од средине педесетих година

једва да се још ~реће децидирано игнорисање, какво је код

Sowjetfrau постојало

према западној моди, што је било типично за програмску политику првих година у

НДР. Године

4.

Упоредни осврт на медијски презентоване слике жене у Источној и Западној
Немачкој и питање о тенденцијама "американизације" и "совјетизације", које су

се тамо појавиле, довели су до констатација које ћемо овде још једном укратко
резимирати.

1960. Немачки модни институт у Источном Берлину наглашавао је

да западна мода "доноси не само модне лудости и лошу, неестетску, неукусну,

декадентну или непрактичну одећу" и захтевао, у посланици упућеној Државној
планској комисији, не само "апсолутно игнорисање капиталистичких модних

креација" него "штавише, критичку оцену".

49

Ни западнонемачки медији нису без критике преузимали америчке модне

таласе. Овде је на женској страни најпре дошло до "антиамериканизма", који се,
пре свега залагао за мушку доминацију у популарној култури. 50 Тачка конфликта
био је утицај ове културе на одевање западнонемачке женске младежи. Уске
тричетврт панталоне, пони, коњски реп и уnrгиркана подсукња спадали су у женска

обележја американизиране поп-културе и скривали у својој симболичној тензији
51

опасност младалачког отпора.

Младе девојке су моду користиле као свестан отпор

против својих мајки. Многа сећања из педесетих година описују оно велико
узбуђење кад се код пријатељице равне ципеле замене високим потпетицама или

на пар корака од родитељске куће извуче укосница да би шишке пале на чело.
Омладински часопис Bravo, који је основан 1956. године и који се сматрао

52

Завршне тезе

4.L Сличности
1. Не само бројчана доминација жена настала услед ратне и поратне ситуације
у Немачкој у првим послератним годинама, већ и са тиме повезан, делимично као

преврат тумачен обрат традиционалних улога полова, захтевао је од "јавности" у
оба дела Немачке да принципијелно заузме став о томе.

2. У току тог процеса, који се одигравао педесетих и раних шездесетих година,
у медијима СРН и НДР, који су полагали мање или више право на постављање
дефиниције и задатак да утврде критеријуме друштвено прихваћене слике жене,
приметно је редовно уважавање америчког, односно совјетског узора. Оба тако
презентована и адаптирана узора демонстрирала су при том жељу за напуштањем

национално детерминисане слике жене и отварање ка свету од кога се очекивало

обогаћење. Уз то је долазило до изражаја и уважавање социјалних и економских
разлика којима су се и улоге полова морале прилагодити.

3.

Уз све разлике које су дошле до изражаја у оба различито прихваћена

узора, приликом нове формулације ове слике жене, нису разорени оквири
практичног, хијерархијски структурираног поретка полова. То се на обема
странама односило, пре свега, на очиту и од свих снага заrоварану недодирљивост

Die Sowjetfrau 1, 1951, Anna Ilupina, ,.Јт Modellhaus", стр. 63 и след., ЦIIТат стр. 64.
49 Цитат према Roesler, Privater Konsum in Ostdeuschland, стр. 299. Овај тренд потврђује и прилог
Siegfrieda Locatisa у истој свесЦII указујући на то да је у издавачкој кући Verlagfiir die Frau, која се пре
48

и техничких иновација пружани су различити облици растерећења, који, међутим,
нису као гест поклона од стране државе односно предузећа могли да омогуће

свега бавила модом и домаћинством, удео совјетских превода, који је у другим областима износио

женама да уздрмају патријархалну основу у оба друштва, него су је, напротив, још

20-60%, rодине 1954. био раван 0%. И барбика је добила источнонемачку "сестру". На Лајпцишком
сајму 1968. године фабрика играчака из Валтерсхаузена изложила је лутку "Штефи" која са својим

више учврстили. У овој области у којој је преовладавала доминација основног

богато напуњеним коферч11ћем једва да је могла да порекне сродство са својим западним панданом.

50 Видети пре свега код
51 Видети и код
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породичног посла за којије одговорна жена. Додуше, путем државних институција

Maase, BRAVO Amerika.

Carter, Erica, ,,Alice in the Consumer Wonderland: Wes/ German case studies in gender and
consumer culture", у: А. McRobЬie и М. Nava (Hg.), Gender and Generation, Houndsmills и др. 1984, стр.
185-214, стр. 213.
·
Видет11 код Кroymann, Maren, ,,AufDu u11d Du mit dem S/бckelschuh. V,,m Miidel zum Friiulein, vom Friiulein
zur Frau: Schlager wiese11 mir den Weg", у: Angela Delille и други, Perlonzeit. Wie die Frauen ihr
Wirtschaftswunder erlebten, Berlin 1985, стр. 182 11 след.

консензуса, очевидно су оба немачка система допуштала себи да провире на ,,другу"

страну, што се могло видети на примеру система дечјих вртића и вођења
домаћинства.

53 Ову тезу заступа II

Katrin Pallowski пишући: .,У девојачким собама педесетих година одрастале су
~Vohne11 im halbe11 Zimmer. Jugendzimmer in den 50er
Jahren", у: W. Bucher и К. Pohl (Изд.) , Schock und Schбpfung. Jugendбsthetik im 20. Jcihrhundert, Darmstadt
i Neuwied 1986, стр. 284-290. стр. 290.
бунтовне жене седамдесетих година." Видети у:,,
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4.2. Разлике
1. Најупечатљивија разлика положаја жене у оба немачка друштва педесетих
и шездетих година састојала се у њиховој усмерености на професионални свет.

Док се у источнонемачким медијима јасно оцртавао напор да се прикаже повећана
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њене тамне стране. За превише тога морале су да се захвале држави и пресуда је

морала испасти превише позитивна, ако се пореl)ења ради поглед баци у правцу

Запада. Мање на политичкој него на културној равни артикулисао се и њихов отпор.
Пре свега књижевнице, као што су Криста Волф, Ирмтрауд Моргнер, Макси

интеграција, а током времена и квалификација жена, при чему је увек слављен

Вандер и Хелга Кенигсдорф, почеле су у својим делима све више да доводе у питање

совјетски развој као узор, на западној страни сужавала су се могућа поља за
пошљавања жена. Свет рада, који се желело сместити у женско домаћинство, на
савременим сликама све више је доспевао у позадину.

феминизма" (Уте Герхард) било је нормално да се прекине изолација у односу на

2.

Паралелно са оваквим развојем, у НДР се одвијала медијска кампања

подржавана од стране државе и свестрано праћена у медијима, усмерена на

моћ државе у дефинисању улогу источнонемачке жене. У атмосфери "књижевног
западнонемачке жене настала за време "хладног рата". У процесу овог при

ближавања изгубили су утицај и снагу узори из САД и Совјетског Савеза, који су
изазивали раскорак.

дискредитацију "типа жене која је само домаћица", на коју је уз помоћ "бригада
домаћица" вршен притисак и на тај начин су чињени сви покушаји да се жене

Са немачког превела
Душанка Павловић

придобију за професионални живот. У западним медијима је, насупрот томе, текло

Захваљујемо се часопису "Женске студије" којије омогућио превоl)ење овог

слављење жена које су за љубав породице одустајале од свог професионалног рада.
Поред њеног традиционалног задатка: репродукције, требало је да се она, пре

рада.

свега, брине за организацију и креирање породичне потрошње, чије су све
развијеније форме понуде и варијације захтевале нову стручност, због чега су

немачке жене упућиване пре свега на америчке школе и узоре. Мање или више

самоодабране дефиниције НДР као "друштва рада" а СРН као "потрошачког
друштва" огледале су се и у различитом схватању положаја жене.

3. Ако је и традиционална подела улога у сликама жене оба друштва остала
готово нетакнута, ипак се идеал лепоте разликовао. Додуше, обе стране су,

нарочито с почетка педесетих година, показивале велику потребу да кроз

Zusammenfassung

наглашено женствену одећу и модне детаље напусте тип Пепељуге и имиџ жене

са рушевина. Али, и поред тога, је у источнонемачким илустрованим часописима
и филмовима постојала двострука улога запослене жене, која је била и елегантна

Gunilla-Friderike Budde

супруга и уредна домаћица. Слике у западнонемачким медијима, насупрот томе,

биле су окарактерисане настојањем да се сакрију могући трагови професионалног
живота. Шарена палета савета и средстава за негу лепоте увезених из САД,
припремљена је за то помно; холивудске звезде су показивале како се са тиме

исправно рукује.
Какву је улогу професионални живот играо у животу источно- и запад
нонемачке жене и у којој мери је то смело да буде видљиво, одражавало се у сликама
и карактерисало тиме што је на западној страни, иако не потпуно у супротности,
ипак недвосмислено долазио до изражаја униформисани идеал женствености, који

је јавности приказивао жене само у њиховој приватној функцији. Западнонемачке
слике жене пропагирале су тиме увелико избледелу представу, док је на ис
точнонемачкој страни стављан акценат на жељу и неопходност проширења и

приближавања слика полова, при чему се није одступало од прmщипијелне поделе

рада. Традиционалном патријархализму западне провенијенције стављан је као

противтежа трансформисани патријархализам, који је, пошто је споља био
суптилнији и флексибилнији, пружао мање простора за напад. Адекватно томе

различите су и форме женских иконокластика. Оријентисан на амерички узор,
Нови женски покрет у СРИ на почетку седамдесетих година сматрао је у то време
владајућу слику о жени непријатељском и борио се против констатација и
ограничења повезаних са таквом сликом. Источнонемачким женама је, насупрот

томе, пало теже да у еманципацији, коју им је поклонила држава виде и покажу и

"Tiichtige 1'raktoristinnen" und "Schicke Stenotypistinnen", Frauenbllder in den
deutschen Nacbkгiegsgesellscbaften - Tendenzen der "Sowjetisierung" und
,,Amerikanisierung"?
Der vergleichende Blick auf die medial vermittelten FrauenЬilder in Ost- und
Westdeutschland und die Frage nach dort aufscheinenden Tendenzen der ,,Amerikanisierung"
und "Sowjetisierung" hat zu folgenden Befunden geftihrt:

Ahnlichkeiten
1. Die aufgrund der Кriegs- und Nackhriegssituation nicht nur zahlenmaВige Dominanz
der Frauen in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren und der damit einhergehende,
partiell gar als Umsturz gedeutete Wandel der traditionellen Geschlechterrollen forderte die
,,Offentlichkeit" in beiden Teilen Deutschlands grundsiitzlich heraus, Position zu beziehen.
2. Im Zuge dieses prozesses fand in den fiinfziger und friihen sechziger Jahren in den
Medien der BRD und DDR, die mehr oder minder offizielle Definitionsmacht und
Tradierungsaufgabe ftir ein gesellschaftlich. akzeptiertes FrauenЬild beanspruchen, ein
regelmiiJ3iger Rekurs auf das US-amerikanische bzw. sowjetische Vorblld statt. Beide so
vermittelten und adaptie11en LeitЪilder demonstrierten dabei den Wunsch nach einer
Abwendung von einem national determinierten Frauenbild und einer Offnung zu einer
internationalen, als Bereichening erhoffien Eiweiterung. Hinzu kam eine Rucksichtnahme
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auf die jeweils unterschiedlichen sozialokonomischen Gegebenheiten, an die sich auch die
Geschlechterrollen anzupassen hatten.
3. Bei allen Differenzen, die sich durch die beiden divergierenden BezugsgroBen bei
einer Neuformulierung dieser Frauenbllder ergaben, sprengten sie nicht den Rahmen einer
praktischen, hierarchisch srukturierten Geschlechterordnung. Dies betraf vor allem die auf
beiden Seiten offensichtliche und auch von den jeweiligen Schutzmiichten kaum tangierte
Unantastbarkeit der Familienarbeit als Frauenverantwш1ung. Zwar bot man durch staatliche
Institutionen und technische Innovationene verschiedene Formen der Entlastung an, die aber
durch den Gestus des staatlichen bzw. unternehmerischen Geschenks ап die Frauen das
patriarchalische Fundament in beiden Gesellschaften nicht erschiitterten, sondem eher
festschrieben. In diesem von einem Grundkonsens beherrschten Bereich leisteten es sich
offenbar beide deutsche Systeme den Blick in die "andere" Richtung, was etwa hinsichtlich
des Кinderkrippensystems und der Haushaltsfuhrung zu beobachten war.

Unterschiede
1. Der gravierendste Unterschied im Frauenblld der beiden deutschen Gesellschaften
in den fiinfziger iшd sechziger Jahren bestand in ihrer jeweiligen Ausrichtung auf die
Berufswelt. Wahrend in den ostdeutschen Medien sich klar das Bemiihen abzeichnete, eine
zunehmende Integration und im Laufe der Zeit auch Qualifikation der Frauen zur Schau zu
stellen, und dabei immer wieder die sowjetische Entwicklung als vorblldhaft geriihmt wurde,
verengten sich aufwestlicher Seite mogliche weiЫiche Beschiiftigungsfelder. DieArbeitswelt
riickte, symptomatisch fiir ihre gewiinschte Plazierung im weiЫichen Lebenshaushalt, auf
den zeitgenossischen Bildem immer mehr in den Hintergrund.
2. Paral!e! zu dieser Entwicklung vollzog sich in der DDR eine staatlich forcierte und
von einer aufwendigen Medienkampagne begleitete Diskreditierung der "Nur-Hausfrauen",
die man u.a. mit Hilfe von ,,Нausfrauenbrigaden" unter Druck setzte und auf diese Weise fiir
das Erwerbsleben zu gewinnen suchte. Umgekehrt dazu verlief in den westlichen Medien
gleichsam eine heroisierung der Frauen, die zugunsten ihrer Familie auf eigene Erwerbsarbeit
verzichteten. Neben ihrer traditionellen Reproduktionsaufgabe sollte sie sich vor allem um
die Organisation und Inszenierung des familialen Konsums kiimmem, dessen wachsende
Angebots- und Variationsformen ein neues Expertentum erforderten, ftir dessen Erwerb
deutsche Frauen vor allem in die amerikanische Lehre geschickt wurden. Die mehr oder minder
selЬstgewiihlten Defmitionen der DDR als ,,Arbeitsgesellschaft" und der BRD als ,,Кonsum0
gesellschaft" spiegelten sich so auch in der unterschiedlichen Einschiitzung der Hausfrau
wider.
3. Wenn auch die traditionelle Rollenverteilung in den Frauenblldem beider Gesellschaften nahezu unangetastet ЫiеЬ, wich doch das Schonheitsideal voneinander аЬ. Zwar
zeigten beide Seiten besonders zu Beginn der fiinfziger Јahren das groBe Bediirfnis, durch
betont weiЫiche Kleidung und Accessoires Abschied vom Aschenbrodeldasein ihres
Triimmerfrauenimages zu nehmen. Doch daneben gab es in den ostdeutschen Illustrierten
und Filmen durchaus das Doppelblld der erwerbstiitigen Frau in Arbeitskluft neben dem der
eleganten Ehefrau und adretten Hausfrau. Die Bilder in der westdeutschen Medien hingegen
waren von den USA importierten Schonheitsmitteln und -tips wurde dafiir bereitgestellt;
Hollywoodstars machten vor, wie man adiiquat darnit umging.
Welche Rolle das Berufsleben im Bild der ost- und westdeutschen Frauen spielte und
inwieweit es sichtbar werden durfte, driickte sich auch in der Abblldungen aus und priigte
damit ein wenn auch nicht vollig kontrastierendes, so doch auf westlicher Seite eindeutig
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uniformeres WeilЫichkeitsideal, das Frauen lediglich in ihrer Privatfunktion der Offentlichkeit
priisentierte. Die westdeutschen Frauenbilder propagierten damit weitgehend iiberkommene
Vorstellungen, wiihrend von ostdeutscher Seite der Wille und die Notwendigkeit zur
Erweiterung und Anniiherung der Geschlechterbllder akzentuiert wurde, ohne aber Abschied
von grundlegenden Aufgabenteilungen zu nehmen. Einem traditionellem Patriarchalismus
westlicher Priigung setzte man damit einen transformierten Patriachalismus entgegen, der, da
nach auBen subtiler und flexiЫer, weniger Angriffsfliiche bot. Entsprechend unterschiedlich
fielen auch die Formen weiЫicher Bilderstiiшerei aus. Orientiert am amerikanischen Vorbild
erkor sich die Neue Frauenbewegung in der BundesrepuЫik zu Beginn der siebziger Jahre
das herrschende Frauenblld zum Feindblld und bekiimpfte die daran gekniipften Festlegungen
und Einschriinkungen. Den ostdeutschen Frauen fiel es dagegen schwerer, in der staatlich
geschenkten Emanzipation arich die Schattenseiten aufzuzeigen. Zu viel hatten sie dem Staat
zu verdanken und zu positiv muBte das Urteil ausfallen, wenn man den vergleichenden Ыick
richtung Westen )enkte. Weniger auf politischer als auf kultureller Ebene artikulierten sie
ihren Widerstand. Vor allem Schriftstellerinnen wie Christa Wolf, Irmtraud Morgner, Maxie
Wander und Helga Konigsdorfbegannen in ihren Werken die staatliche Definitionsmacht der
ostdeutschen Frauenrolle zunehmend in Frage zu stellen. In dieser Stimmung des "literarischen
Feminismus" (Ute Gerhard) lag es auch nahe, die wiihrend des "kalten Кrieges" entstari.dene
AЪschottung gegeniiber den westdeutschen Frauen aufzubrechen. Im ProzeB dieserAnniiherung
verloren auch die spaltend wirkenden Vorbilder USA und Sowjetunion an EinfluB und
Priigekraft.

Наташа Мишковић, Између "се.tы1чкоi йорекла" и

ciuaiuyca йр~~нцезе
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да је све више муслимана остављало земљу да би се селио ближе центру Турске.

ИЗ ИСТРАЖИВАЊА

Ипак, у српском хришћанском становништву, које је после 1830. године управљало
аутономно, остале су утиснуте турско-исламске вредносги. Друштво је и даље било

RESEARCВES

организовано по сељачко-патријархалном и војном принципу. Било је подељено
на широк, сиромашан доњи слој и водећи сталеж, мада меlју њима нису постојале

Наш.аша Мишковиh

UDK 929.731-055.2

Обреновић А.

оштре границе, већ су оне биле веома пропустљиве. Горњи слој је често трговао
са аустријским и угарским компmјама и зато би се могло рећи, живео у благостању.

Мушкарци из тога слоја су као хајдуци или припадници аустријског Freicorps-a
(врајкора), стекли доста војног искуства, које им је било неопходно у ратним

разрачунавањима са Турцима. 3
Познато је да је кнез Милош потицао из веома сиромашне породице. Тек је

економски и политички успех старијег полубрата Милана донео крај глади и значио

Између "сељачког" порекла и

напредовање ка водећем друштвеном слоју. Положај кнеза свих Срба Милош је
достигао личним ауторитетом војног и дипломатског вође и својом политичком

статуса принцезе:

бескруполозношћу. Његова политика поткопавања османлијског феудалног

Из дневника младе Анке Обреновиli

1

система (постигао је да Срби, а не турске спахије, убиру порезе по селима и предају
београдском везиру) довела је

1839.

године до потпуног укидања феудализма у

Србији и допринела још већој подршци становништва кнезу. 4 У спољној политици
је спретно лавирао између интереса Порте, Русије, Хабсбурга и Енглеске који су
имали амбиције да на рачун Турске прошире свој утицај на том подручју. Упркос

АПСТРАКТ:

достојанству кнеза, Милош није увео систем племС"IЋа у својој земљи. Та чињеница,

Ова анализа заснива се на дневнику Анке Обреновић. Дневник је
сачуван у добром сшању, у 19 свезака, увезаних у форми албума са

као и деспотски стил владања, провоцирали су отпор Милошевих пратилаца који

злашнм украсима. Аушоркин рукойис чишак је и уредан. Уэ Дневник
се налази и майа са йрейисом на 140 сшраница, из којих је изосшављено

власти. Године 1839. Милош је морао да преда престо својим синовима.
Ауторка дневника Ана, или Анка, роlјена је 1. априла 1821. године. 5 Њен

све шшо је у ориiиналу йисано на француском или немачкој језику. 2
Дневник је насшао 1837. iодине у Беоiраду, у ценшру шада исшоименоi
йашалука. Аушорка је била брашаница кнеза Милоша Обреновиhа,
који је йосле добијања аушономије од Турака добио шишулу наследног
кнеза.

су припадали истом друштвеном слоју и који су тражили учествовање у подели

отац Јеврем

(1790-1856)

био је најмлађи брат Кнеза Милоша, а

1837.

био је

постављен за гувернера града Београда. Од најраније младости Анка је уживала
кнежевски статус, богатство и углед своје породице. Породица се угледала на турски
провинцијски водећи слој, мада се осећало и доста утицаја из Аустрије. Конаци
које је Милош rрадио за себе и своју породицу конструисани су у балканско
оријенталном стилу, иако је украс прозора прављен у европском барокном стилу,

Приликом анализе друштвене историје Србије треба бити пажљив у

преношењу тумачења и схватања средњоевропске социјалне историје на историју
Балканског полуострва. Класични модели социјалне историје, на пример разлика
између горњег, средњег и доњег слоја друштва или класно друштво Средње и
Западне Европе, не могу се безусловно користити и за српско друштво тога доба.

а неке су мање собе уређиване намештајем из Новог Сада, Будимпеште или Беча. 6
Господар Јеврем, како су звали Анкиног оца, становао је са породицом на Великој
пијаци, данашњем Сгудешском тргу, која је одвајала српску, турску и јеврејску

четврт града. На Калемегдану, на северу пијаце, и даље је резидовао турски везир,
а и османлијски погранични гарнизон. По попису становништва из

1834. године у

Општи узорци таквих модела друштвених слојева могу се, наравно, користити,
мада је нужно њихово стално приспитивање. Око 1800. године друштво. у
Беоrрадском пашалуку није организовано по раз~м класама, него п~ религи]~·

3

Горњи слој друштва су били муслимани, а доњи СЛОЈ хришћани и Јевреји. Било Је
већ доста знакова да се Турско царС"IЋо приближавало крају, понајпре у чињеници

1 Овај чланак је превод реферата ЈЮји је ауторка држала на Осмом конгресу швајцарсlСИХ исrоричара,
27. и 28. септембра 1996. у Женеви, на немачком језику.
2 Архив Српске академије наука и уметности (САНУ) намерааа објааљивање у сарадњи са МатЈЩом
српском у Ново).( Саду.

Избор литературе о историји Србије у

19. веку на немачком и енглеском језику: Edgar Hosch,
Geschichte der Ballшnlй11der. Њп der FriЊzeit bls zur Gegenwщ·t, Munchen, 1988; Michael Boro Petrovich, А
History o/Modern Serbla, 1804-1918, 2 тоыа, New York, London, 1976; Maric::-Janinc: Са.Нс, Sozialgeschichte
Serblens 1815-1941. Der aujhalt.sшne Fortschritt wiihn~nd der Indwlrialisierung, Miinchen, 1994; Holm Sundhaussen, K,storische Statistik Serhiens 1834-1914. Mit europiiischen Vergleichsdaten, Munchen, 1989; Felix
Кanitz, Des Konigreich SerЬien ,md das Serbenvolk von der Romerzeit Ьis zur Gegenwart, 3 тома, Leipzigм,
1904, 1909, 1914; Leopo!d von RANКE. Serblen u,1d die Tйrkie im 19. Jahrhundert, Leipzig, 1879.

4 Види Радош Љушић . .,Вук Стефановић Караџић н питање укидања феудализма у Србији", у:

Исшоријск11 часойис, књ.
5

XXXV, 1988, 97-118.

Сви датуми су по старом календару.
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књижевности. 11 Немачка социјална историја се у току последњих

75
20 година само

опрезно приближила изворима у форми дневника, мемоара или аутобиографија.

Трагање новог горњег слој а друштва за идентитетом и узорима утицало Је и

Тhавни разлог томе је у сукоб три генерације: историчари социјалне историје су се

на промене у образовању. У генерацији Анкиних родитеља знање и васпитање су

пре двадесет година дистанцирали од историцизма, то јест историјске методологије

биле мање-више непознате вредности. Неписменост је била нормална појава, а

старијих генерација. Данас су они застарели и етаблирани, а критикује их млада

тек су постепено родитељи из тог друштвеног слоја почели да уче читати и писати

генерација, која даје предност питањима свакодневице и судбине појединаца.

заједно са својом децом. Сачувана нам је вежба писања Анкине мајке Томаније из
године 1832. (1796-1881) која је била пореклом из познате породице Богичевић из
Шапца. 7 Да кнез Милош није знао ни да чита ни да пише, то је већ део култа његове
личности. 8 Меlјутим, и он и његов брат Јеврем ангажовали су учитеља за своју
децу. Супруга Анкиноr учитеља Христина Тирол била је Анкина гувернанта и
дружбеница која ју је учила да се понаша "европски". Анка је била прва београдска
дама која се облачила на европско-граlјански начин и за њу се, преко Саве, донео

Полемика у Немачкој је била изванредно жестока, јер су поборници социјалне

историје, пре свега Ханс-Улрихвелер (Hans-Ulrich Wehler) и Јирген Кока (Jurgen
Kocka), пребацили младим критичарима, на пример Хансу Медику, да су се
методолошки вратили на застарели историцизам. Они су критиковали фиксираност
социјалне историје на велике структуре, тврдећи да се статистиком и гомилом

бројева губе из вида обични појединачни људи као субјекти историје. Зато они у
центар истраживања стављају микро-структуру, свакодневни живот појединаца

први клавир у Србију. 9
Чињеница да је Анка водила дневник део је новог стила живота који се почео

или разних друштвених група, њихово понашање, могућности и начин раз

неговати у кући Обреновића. Тај дневник, rшсан руком 16-rодишње младе девојке,

смањила тек у току последњих година.12

омогућује увид у најраније време српске кнежевине. Колико ми је познато, не
постоје извори слични овоме. Анка није могла знати колико вреди њен дневник

до сада нису били предмет дискусије, неки од резултата могу се и за њих користити:

као историјски извор, али је ипак тачно знала да је она једина у својој околини која
води дневник. Њен циљ је био вежбање у писању, али и жеља да упамти све важно

што се у њеном животу дoralja. тиме се она приближава савременицима у Европи.
Ана наводи и од кога је добила идеју: њена "наставница и пријатељица" Христина
Тирол рекла јој је да образовани људи оба пола обично воде дневник. Пошто се
Анка сматрала образованом, идеја дневника јој се свидела, па је почела и она да
пише. 10 Одакле њој толико самопоуздање? У то доба су се отменије жене повлачиле
у унутрашњост куће, остајући без образовања, осим обучавања у кућним по
словима. Анка, меl)утим, није марила за то и дрско је ступила у јавност: у
,,Забавнику" Димитрија Давидовића (1789-1838), секретара кнеза Милоша,
објавила је преводе приповедака и сиrнирала их иницијалима А.Е.О. кад је имала
само 13 година. Нешто дискретније, и прилаrоlјавајуhи се обичају европских
песникиња тога доба, објавила је приповетке из свога пера под мушким именом

мишљања, који онда веродостојно осликавају доба у којем су живели. Напетост се

Предмет истраживања су до сада углавном биле биоrрафије. 13 Мада дневници
Новије публикације се у првом реду баве питањем да ли треба биографске
изворе анализирати методама историје менталитета или психо-историје. 14 Читање
интимних текстова као што су дневници повећавају опасност да историчари

преносу своја лична мерила и мишљења из садашњости на личности из про
шлости.15 Зато је потребно чувати историјски оквир. Дневници имају неке одлике:
уписивања у дневник су тренутни снимци који обично обухватају скоре догађаје и
доживљаје ауторке или аутора. Углавном се пише само за себе лично и ни за кога
другог. Постоје и изузеци, кад писац користи дневник као могућност литерарног

изражавања. Занимљиви дневници девојчица из угледних француских 19. века које
је анализирао Филип Лежен (Philippe Lejeune). Ови дневници су били део девојачког
васпитања пред католичку причест. Мајке или васпитачице тражиле су од девојчица
да воде дневник, па су га читале и кориrовале. Лејеуне сматра да је та пракса

преузета из Енглеске или Немачке. 16 Меlјутим, и младе девојке пред удајом -значи,

свога наставника Димитрија Тирола.

У мом покушају да користим и тумачим Анкин дневник као историјски извор
налазила сам на разне потешкоће. Методолошка упутства о томе како се научно

коректно користе дневници нашла сам углавном у стручној литератури из подручја

6

Бра11хо Вујовић, Беоiрао у iipo1шwcшri II садо~ињосши, Београд, 1994, 178-179, 271-272.

7

Томанија Јеврема Обреновића, вежбе у писању, 18. март 1832. год., Архив САНУ 9158.

8

Неписменост кнеза Милоша је уважавана и у српској историографији. Пише о њој чак У југо•
словенским енциклопедијама: Станоје Станојевић, Народна ен1111клоiiедrtја срiiско-хрваiиско•
словенлчка, том 2, Загреб, са. 1925; Мала ен1111к.11оiiеО1<ја Просвеiшr, том 2, Београд, 1968. Види
такође Petrovich, оп. цит., 9'2, 141.

Barthelemy-Sylvestre CuniЬert, Essai historique les revolutions et l'independance de /а Serble depuis /804
jusqu'a /850, Leipzig, 1855, том 2,335; Милан Јова11овић-Стојимировић, Сrtлуеше ciuapoi Беоiраоа,
Београд, 1971, 145.
10 Дllевник Ане Обреновић, Архив САНУ 14147, лист. 2.

11 Gustav Rene Hocke,

Europiiische Tagebiiclier аш vier Jahrhunderten. Motive und Anthologie, Frankfurt am
Main, 1991 (Прво издање; Wiesbaden и Miinchcn, 1978, 1986); Philippe LEJEUNE, .,Cher cahier. .. .,
Temoignages sur lejournal personnel, Paris, 1989; Riidiger GORNER,Das Tagebucli. Eine Einfiilirung, Miinchen,
Ziirich, 1986; Тhomas Mallon, А Book o/One's Own: Реор/е and Tlieir Diaries; New York итд.; 1986. О
дневницима младих девојка: Philippe Lejeune, Le moi des demoiselles. Е,щиеtе sur /ejournal dejeunefille,
Paris, 1993.

12

13

9

Види на пример: Sozialgescliichte, Alltagsgescliic/,/e, Miklv-Нistorie, приредио Winfried Schulze, Gбttingen,

1994.
Biographie als Geschichte, приредила Hedwig Rбckelein, TiiЬingen, 1993; Biographie - sozialgeschichtlich,
приредили Andreas Gestrich, Peter Knoch и Helga Merkel. Gбttingen, 1988; Biographie und Geschichtswissenschaft, приредили Grete Кlingenstein, Heinrich LUTЗ и Gerald Stourzh (Wiener Beitriige zur Geschichte der
Neuzeit Band 6), Wien, 1979.

14 Hedwig

Rбcke!ein, Der Beitrag der psychohistorischen Methode zur "neune historischen Biographie", у:
Biographie als Geschichte, ор. cit., 17-3К

16

Philippe I.,c;j eune. Le moi des demoiselles, ор. cit., 18-21.
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писале су дневник и показивале га

задовољна и срећна бити, да после тако могу и мое драге Родитеље обрадовати;

делимичног или читавог најповерљивијим особама, пријатељици или вернику.17

но опет са реч[и]ма и савјетима мое миле Наставнице сам се поублажила и

Записи у дневнику често су и обични и своде се на препричавање догаt,аја. Оквир

утјешила, и само се на еднога Создатеља милога надам', да ме и оно неће у никаву
беду бацити. ( ...) у вече сам главобољу имала, које од плача које, од бриге и мисли;

у годинама у којима се налази и Анка

1837. -

свакодневнице се руши само ако су ауторка или аутор спремни да пишу и о

најинтимнијим проблемима и тајнама и на тај начин користе днеюшк као средство
рефлексије о свом унутрашњем животу. Такав случај захтева од истраживача или
истраживачице способност и проницљивост психоаналитичара. Анка није посебно
вредно водила дневник. Писала га је мало дуже од годину дана, а и у то време

имала је прекиде од више недеља или чак месеци. Први запис је 14. до 16. децембра
1836, а последњи 5. јануара 1838. године. Анка је дневно белеЖЈШа датум, време,
лично физичко и психичко стање, као и здравље чланова породице. Меl)утим, она
је од почетка писала и о својим тајнама, радостима и фрустрацијама. Али пре него

што уђем у те детаље, који нас највише занимају, желим да дам кратак преглед о
њеном свакодневном животу, онако како га она сама у тексту описује.

Без сумње је Анка била привилегована ћерка из најугледније куће, која је
уживала многе слободе и могуhности да ради оно што жели. Била је треће дете од
укупно њих деветоро. Обе њене старије сестре, близнакиње Симка (Симона, 1818-

1838) и Јелка (Јелена, 1818-1844), биле су удате. Троје деце рођено после ње умрло
је док су још биле бебе. Једини брат звао се Милош (1829-1861), а 1836. имао је
.тек седам година. Млаt,е сестре Стана (1828-1843) и Јекатерина (1826-1848) имале
су осам и десет година. Анка је била татина љубимица 18 и очито је за њега, бар у
првих десет година живота, имала улогу сина. То је, чини ми се, и разлог за све оне

слободе које је уживала. Али ипак, читајући њен дневник, добијам утисак да јој је
често било досадно. Описи у дневнику односе се на њене свакодневне послове и
на посете гостију родитељској кући. У телеграфском стилу набрајала је све што
је радила у току дана: читала, учила језике (немачки и француски), свирала клавир,
водила разговоре са "милом Наставницом и пријатељицом", бавила се, заједно са

мајком, ручним и куhним радовима. Није излазила из куће сваки дан, а свакако не

сама. Можда је зато толико простора посветила догађајима ван куће. Веома су јој

(... )."19
Анка је схватила удају и послупmост према родитељима као неизбежност, а
супруга као додељеног од судбине. Из текста се лепо види како је желела
саодлучивати у питањима своје судбине и како је имала потребу да каже своје док
су родитељи бирали будућег зета. Логично је аргументи су јој да је њена дужност
да буде радост родитељима, а да то не би могла бити ако јој се муж не допада.
Осим тога, она је очекивала да је. будући супруг "не баци у беду", и то сигурно
треба схватити и у материјалном и у психичком смислу; да буде богат као њен
отац и да јој не ускрати слободе које је уживала. На непознатог просца, удовца из
Сегедина о коме јој је мајка говорила, реаговала је паником, плачом и главобољом.
Није се изјашњавала о разлозима због чега кандидат није долазио у обзир. Једина
информација коју даје ипак је довољна за наслућивање изборних критерија њених
родитеља: просилац је вероватно био богат трговац. Био је удовац и живео у
угарском граду Сегедину, 300 км удаљеном од Београда, што је сигурно знак
материјалног положаја, а не политичког. - У познатом писму Вука Караџића кнезу
Милошу, 12. априла 1832. године, које је писао у Земуну после пребега преко Саве,
налазе се неке напомене о женидбеној политици кнеза Милоша. Вук критикује
"да многи најзнатнији чиновници воле дати своје синове на занат и у трговину
него да се преправљају за чиновнике; и своје кћери воле макар за какве чифте
него за чиновнике."20 Очито је и Јеврем Обреновић тако поступао. Огарију ћерку
Јелку удао је у Земуну, преко Саве у Угарској, највероватније за неког трговца.
Симкин муж Константин Герман је био чиновник у Милошевој служби, али у исто
време и банкар у Београду.
Некако је ипак чудно да су се кнежеве братанице венчале за мање-више

биле важне особе са којима се сретала. Противно првобитној намери, користила

обичне грађане и да кнез није користио ту прилику да створи домаће племство.
Рекла сам већ како је Милош подривао отомански феудални систем до 1835.

је дневник за размишљања о својим везама са људима и светом. То је пре свега

године.21 Домаћег племства се одрекао због унутрашња-политичких разлога и

било суочавање са могућним кандидатима за удају. Тиме се враћам на главну тему

калкулација: да не би шкодио свом личном положају, с једне стране, али и зато
што је имао план да подели земљу досељеницима који су после стицања аутономије
у великом броју стизали у кнежевину. Уз то, од 1838. године био је везан

мог чланка: Анкино трагање за положајем у друштву.

Удовац из Сегедина
Са

16 година

Анка је била стасала за удаЈу и она Је с тим рачунала. Мајка

Томанија је редовно обавештавала ћерку о преговорима са кандидатима за женика.

Тако

16, децембра 1836. године

Анка пише о "тужним новинама", ,,и тое семое

удадбе тицало". Анка је била ван себе и тражила олакшање у дневнику:
,,( ... )пато ме е тако вољу покварило и сневеселило, да сама пером' описати
немогу како сам' ову осталу част' дана провела, све готово плачући и са моим

хатишерифом за султана, којије изричито налагао одрицање од домаћег племства.22
С друге стране, племићи из Аустрије и Угарске нису баш били лакоми да се повежу
са породицом кнеза Милоша, који, мада богат, није по традицији одговарао

сталежу. Милош се и као кнез бавио трговином и нагомилавао имовину, користећи
све могуће привилегије. Његов пример пратили су и његови чиновници. Тако је и
школовање синова служило пре свега управљању имања, док је удаја ћерки требала
да створи финансијски повољне везе.

мислима се борећи, ербо то ми е највећа брига, какву ћу срећу добити, оћу ли
19 Дневник, Архив САНУ 14147, лист 3, за11ис од
20

17 BIIДII

"Croquis" дневника Gabrielle Laguina, у: Philipge Lejeune, Le moi des demoise/els, ор. cit., 155-164.

1s Види CuniЬert, ор. cit., том 2, 332-333.

16. децембра 1836. rодине.

Вук Стефановић Караџић, Пш:ма, Београд, 1947, 170-171. (Писмо Милошу Обреновићу датирано

12. аnр11Ла 1832. год., 1S6-189).
cit., 116.

21 Љушић, ор.
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Конзул Антун Михановић

Лекар Кнегиње Љубице
Док су јој родитељи били у потрази за добрим мужем, Анка се за свој рачун
огледала за кандидатима. Никада није споменула да се заљубила, али је забележила
готово све околности својих сусрета са актуелним удварачем. Коментаре је
попуњавала додацима на тајном језику који се састојао од црта, кука и појединачних
слова. Писала је на том "језику" највише један или два реда, а могуће је да је тајна
била позната и наставници Христини Тирол. Имена удварача Анка је увек
скраћивала, што код других особа није радила. Тако је неки млади неожењени

лекар у служби кнегиње Љубице познат једино под иницијалом "М". Удварао се
Анки у току зиме

1836/1837.

године. ,,М" је сваког јутра пролазио коњем испод

Анкиног прозора, ваљда на путу а посао. Под изговором да ужива у свежем

јутрањем ваздуху, она га је чекала. У дневнику би онда забележила да јој је "М"
пожелео добро јутро. Кад се разболела Анкина млађа сестра Сrана, ,,М" је почео
сваки дан да свраћа у Акину родитељску кућу. Иако је она сматрала да је неспретан,
свиђале су јој се његове приче. Ипак је након неког времена изгубила
интересовање. Када је 4. јануара 1837. ушао у њену собу а да се није поклонио, она
се веома наљутила. Повређена, жалила се у дневнику: није реч само о mмплименту,
него није у реду да јој не показује нужно поштовање.23 И још недељу дана касније
била је увређена, све док се "М" коначно није формално извинио. Анка је само
чекала ту прилику да би га увукла у расправу коју је затим детаљно забележила у
дневнику: ,,М" је рекао да није био свестан да се огрешио о правила дворског

понашања, а она му одговара да не мари за тај "етикет", већ да се он непристојно
понашао према њој, онако како она према њему никад није. На то "М" рече: ,,кад'

Убедљиво најделикатнија Анкина могућност за удају односила се аустријског
конзула у Србији, Хрвата Антуна Михановића (1796-1861 ). Стигао је у Београд у
јесен 1836, као први страни посланик у Србији. Михановиh је био дипломата у
служби хабзбуршке круне, али постоје сумње у његову лојалност. Као писац и
песник; био је жесток припадник илиризма и композитор песме која је касније
постала хрватска национална химна. У кући господара Јеврема, Михановиh је

наишао на подршку својим идејама. Анка је забележила како их је скоро сваки

дан посећивао. О томе да се Михановиh заљубио у Анку и хтео њоме да се жени,
у дневнику не пише ништа. 25 Има доста знакова о значају који је конзул имао у
њеној кући: Анка је написала готово све што је он рекао, а његово име је скратила
са "Кон: Ми:". Осамнаестог децембра 36. пише како су јој пријатни разговори с
њим, те како му је рекла "да је врло паметан и учен човек, и види се да је света
прошао". 26 Запис од 4. јануара 1837. године показује како је конзул био поуздани
кућни гост Јеврема и Томаније. При столу се расправљало и о "опасним" темама:

"Мало потом' дође Кон: кои ету код' нас' и вечеро, и баш' то могу рећи, да ми
е ово вече врло лепо прошло, са његовим' разговорима.

Ту е се водило разговор' и о књазу како би лепо било, да принцеве да
васпитати, и о његовим' чиновницима. Потом' о Австрији Италии и другим' кое чим'

стварима, и понајвише о књижеству, кое е мене врло интересирало, и да би ја
стала ту записивати млого би било. Водили смо разговор' и Талганкама, како
сасвим' разпуштено и слободне, и да тако _живу, да годину после венчање, жена
дере на едну страну, и муж' на другу. -Ту есе млого разговарало о коечему, гди е
и мој Наставник присуствовао. -"27

би он' едан' Граф од 12 доминиума био, тада би он' могао свое почитание показати,

На трпези господара Јеврема говорило се и о политички осетљивим темама,

с' према мене, но то у каквом' смислу" - и ту следи узбуђено написан ред на тајном
језику. 24 Следећег дана дошао је да јој каже каm је дао оставку код кнегиње и да
ће прећи да ради код једног Везира. Од тада је Анка још само два-три пута

на пример о недовољном васпитању кнежевих синова, али и о сасвим обичним
темама салона оног времена, романтичним и егзотичним, као што су наводна

самосвест и распуштеност Италијанки. Није познато када је тачно Михановић

споменула у дневнику да је видела "М"-а.

просио Анку, а и она сама о томе ништа не пише. Али то је свакако било и

Тај догађај изразито лепо показује како су се очекивања младе "принцезе"
о томе како треба поступати према њој, удаљавала од начина опхођења лекара,
који је можда био немаран, али вероватно имао уобичајене манире. Анка је примила
удварача у својој соби, али је тражила, сигурно и под утицајем Христине Тирол,
лепо, неговано, аристократско понашање. ,,М'' је схватио да кнежева братаница
очекује посебан третман, али се у салонску углађеност није уопште разумео. Анка

политичко питање. Конзул и господар Јеврем били су добри пријатељи, али са

је очигледно гајила симпатије за "М"-а, и упркос свој ој самоуверености, у његовом

кнезом је Михановић био у све горим односима. Конзулово мишљење о српској

спољној политици било је дијаметрално опречно Милошевим интересима и
напетост се све више повећавала. Михановиh је захтевао од Милоша да се

приближи Русији, док је кнез тражио контакт са Енглеском. Господар Јеврем, и са
њим многе водеће српске личности, пристали су уз конзула, што је погоршало
унутрашњополитички сукоб између Милоша и његових сарадника. 28 Кнез Милош

присуству губила самопоуздање. Док је у почетку игнорисала његову неспретност,

касније више није толерисала ту дрскост. Њему је било јасно да је она за њега
недостижна, али је ваљда ишао логиком да нема шта да изгуби. У дневнику не
постоји ншпта више што би доказивало да је он за њу био нешто више од забаве.

25

Paзmt извори uстичу ту чињеницу; CuniЬert, ор. cit., том 2, 336; Petrovich, ор. cit., том 1, 150; ЈовановиhСтојимировиh, ор. cit., 145.

26 Дневник, Архив САНУ 14147, лист 4.
27

IЬid., Blatt 12.

28

Првобитни разлог конфликта је био стил владања кнеза Милоша. Милошеви сарадници, међу
осталим господар Јеврем, Тома Вучић-Перишић, Аврам Петронијевић и браћа Симић, као "уставо- '

Petrovich, ор. cit, 184-186; Љушић спомиње пр<УГивљење султана и Русије. Четврrn хатишериф из
1838. године забрањује феудализам у Србији. Ор. cit., 109.
23 Дневник, Архив САНУ 14147, лист 12, заnис од 4. јавуара 1837. године.
22

24

Ibld., листови 15-16, запис од 12. јануара 1837. год11не.

бранитељи" су тражили од кнеза да уведе устав. Милош се томе противио и поСЈiао је једног са

другим у затвор.

1839. године султа11 је увео (благ) устав у Србији и Милош је морао да преда

престоље синовима.
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Анка је себи дозволила ствари у кући своје сестре које јој као девојци нису
пристајале. Старија сестра, која никад није имала те исте слободе као и она, и која

Вратимо се љубавној причи између Анке и дипломате песника. Анка се
осећала угодно у конзуловом друштво. Током истовременог одушевљавања за

их можда уопште није ни желела, реаговала је раздражљиво. Анка је увредила

младог лекара "М", сумњам да је сматрала Михановића за идеалног партнера. Уз

сестру на два начина. С једне стране, била је жељна знања и заинтересована за
политику. Волела је друштво образованих људи из иностранства, а то за њену

то - он је био 25 година старији од ње. Али јој је одговарало његово друштво зато

околину није било нити достојно да се пожели, нити пристојно. Док су се толерисале

што је поступао према њој као дами и третирао је као важног члана друштва,

na

посете мушкараца и политичара у породичној кући, зато што је била татина

ју је самим тим интелектуално изазивао. То је изванредно одговарало младој

љубимица и надокнада за сина, Анка је дочеком двоје странаца у кући своје сестре

девојци која је волела да окупља око себе паметне и образоване људе.

прешла све границе пристојности. С друге стране, она је хтела да буде права

Као пример навешћу један догађај који се збио у кући њене сестре Симке.
Анка је 17. маја 1837. посетила сестру у пратњи Христине Тирол, да би с прозора
њене куће проматрала официјелни дочек енглеског ~онзула Давида Хоџеса. Конзул
Михановић је искористио прилику да упозна Анку са британским путником који
се у том тренутку налазио у граду Давидом Уркхартом (David Urquhart, 1805-1877).
Тај Енглез је изазивао пажњу зато што је попримио "Турски обичај", како је Анка
забележила. 29 Заправо, он је био британски дипломат на служе и у Истамбулу, који
је уживао посебно поверење султана; значи, на неки начин имао је улогу тајног
агента. 30 Уркхарт је поступао према Анки као према принцези. Хвалио је њено
литерарно дело и говорећи са њом стално се поклањао. Анку је то одушевљавало!
Записала је у дневнику, на крају детаљног описа конверзације:
"'Боже! како мие ово врреме пријатно било, пером' описати немогу, и како

госпођа и покушала је да одговори очекивањима страних посетиоца, који су

мие мило, да сам' се са оваким' човеком' упознала, кои никаквог' афектирања ни
у разговору и обхождењу нема, не све природно. Ја готово нисам' знала како мие
ово време прошло, и волила сам' овај едан' четврт' сата може бити, него гдикое

сматрали да као кнежева братаница има положај принцезе. Старија сестра Симка,
напротив, била је васпитана по старинском обичају да буде скромна и није волела
да се прави "као да смо ми Бог' зна какве", шго је имало врло.негативну конотацију.
Анка јој је пребацила да јој је ручак важнији од гостију и тиме индиректно назвала
сестру необразованом и непристојном. Упадљиво је како Анка у свом дневнику
дели људе на две категорије: паметне и образоване, који су се понашали !Ьубазно
и отмено, и остале, који су били припрости и неинтересантни. У својој критици
изоставила је једино родитеље, кнеза и кнегињу. Из свега тога произлази закључак

да Анкин труд да се понаша у стилу европске даме ни у ком случају није одговарао
обичајима њене околине, и да се таквим понашањем лако могла тој околини

замерити. Неки други извори подржавају ову интерпретацију. Милошев дуго
годишњи дворски лекар и повереник Бартоломеј Куниберт (Barthememy CuniЬert)
у својим мемоарима оптужује Анкину наставницу Христину Тирол да је уништила

дане и по месец'; ербо ја сам' умрла за тим', да се само са паметним и великим'

њен диван карактер, учила је охолности, и терала у изолацију. 33 Нема сумње да се
Куниберт искрено забринуо, али остаје нејасно колико је таква забринутост

људима мешам' и са њима друштво да имам', а особити, како ми се овај Уркард'

оправдана.

показао, скоро ми се ние таково што трефило, кое ја никад' заборавити нећу, и

Надам се да сам овим примерима довољно показала напетост између Анки

таково што мени дане ослађује и весели." [следи полуред тајног језика). 31
Тај разговор је имао и непријатних последица. Сестра се наљутила због

ног порекла и понашања. Младост без хлеба и брз успон родитеља, неписменост

непозваних гостију у својој кући. Грдила је Анку да ју је више пута звала на ручак,

богатим мужем, све то указује на миље из којег је Анка потекла, на скоројевићку

а да она није дошла. Анка је повређено, забележила у дневник:

па е све лепо и паметно, па неби марила, нека они раде шта оћу само да друге на

средину сељачког порекла и орјенталних вредности у којој је одрасла.
Положај сина који је уживала код оца омогућио је Лики слободнији развитак
него старијим сестрама, али због тога је својим предоџбама и очекивањима
прелазила све границе онога што је њена околина признавала. То врло добро
приказује сцена у Симкиној кући, или, на пример, изрека лекара "М" да, ето, није
гроф. Анка се, са своје стране, бранила ароганцијом и пребацивала својим

миру оставе, а она онда е стала викати и дерати се, па што ми се они по кућу вуку,

критичарима заосталост и глупост.

"Но после тога будем' јако прјекорна и готово и[с]псована од Симке, што су

они ту били; будући да су ме по више пута при том' друштва узнемиравали, и звали
на ручак', они мислу да сеј а волим' само наждерати, и наисти, та ја волим' у ваком'

друштву бити, него три дана и ништа не ести, они мислу да е само трбу напуњен'

као да смо ми Бог' зна какве, а ние среће дае и она са њима села и разговарала се,
него брже боље за ручак', као да

he ко све оданде узети и однети; то ме е и плача

коштавало, али зато опет' немарим', барем' сам' се са паметним' људима раз

говарала, и са моном неприликом"'. 32

29 Дневник, Архив САНУ

Дневник, Архив САНУ 14147, лист 25, запис од 17. маја 1837. године.

32 IЬid.

Анкин даљни животни пут развијао се трагично. Није успела нити да се боље
интегрише у своју околину нити да се од ње одвоји. Њена велика сигурност у себе·
променила се у амбицију да добије што важнији положај у кнежевини, па чак и да
сама буде кнегиња. Због тога је на крају и страдала.1839. године је кнегиња Љубица
забранила њен флерт са братом од стрица Михаилом, који је након очеве
абдикације и братовљеве смрти, постао нови кнез Србије.34 Анка се удала 1842. за

14147, лист 20, запис од 14. маја 1837. године.

зо Dictionary о/ National Biography, London 1899.
31

кнежевог стрица и мајке, велики значај доброг ручка у сестриној кући, потрага за

зз CuniЬert, ор. cit., том 2, 333-336. Јовановиh-Сrојнмировиh описује Анку као оwтроумну, неострашиву
и: каприциозну личност, ор.

cit., 144-145.

34 Јовановиh-Сrојимировиh, ор.

cit., 144.
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спахију Александра Константиновића. Исте године Обреновићи су били протерани
из земље и живели су у егзилу све до

1858. Анка је тамо родила четворо деце: сина

и две ћерке у браку, а после мужевљеве смрти једну ванбрачну ћерку са
Константином Германом, мужем покојне сестре Симке, која је умрла већ крајем
1837. године. Међутим, на крају је Анка ипак успела да уђе у историју. Користила
је брачну кризу кнеза Михаила, којије остао без деце, да га споји са својом ћерком
Катарином. Ова прича је позната. Кнежеви планови да се разведе од кнегиње

Јулије, па да се поново венча са младом Катарином водили су директно у политички

скандал. У атентату у Топчидерској шуми 29. маја 1868. није погинуо само кнез,
него и Анка. Преживели су Катарина и њена бака Томанија. Војни министар
Миливоје Блазнавац, којије подржавао кнеза и Анку, ипак је успео да спречи пуч.
Венчао се са Катарином, поставио малолетног Анкиног братанца на престоље, а
себе за намесника. Од тада се Анки приговарало да је својим амбицијама терала
кнежевину Србију у несрећу. У старим историјским књигама има лик вештице,
када се уопште и пише о њој, док је кнез Михаило стилизован као највећи српски
кнез.

Zusammenfassung
Natasa Miskovic
Bauerntocћter und Prinzessin: Das Tagebuch der Апа Obrenovic, Belgrad 1837

lmArchiv der SerЬischenAkademie der Wissenschaften lagert eine einzigartige Quelle
aus der Friihzeit des serЬischen Fiirstentums: das Tagebuch der Апа Obrenovic, der Nichte
des Fiirsten Milos. lm Verlauf des Jahres 1837 geschrieben, giЬt es EinЫick in den Alltag der
frischgebackenen Fiirstenfamilie Obrenovic, spiegelt aber auch die sich zuspitzende Кrise
zwischen Milos und dem Кreis der sogenannten Verfassungsverteidiger (ustavobranitelji)
wider, die sich um Miloss Bruder Jevrem - Anas Vater -sammelten.
Ana war 16 Јahre alt, als sie ihr Tagebuch fuhrte. In einer Zeit, als selЬst am serЬischen
Fiirstenhofkaum јamand lesen und schreiЬen konnte - Fiirst Milos ging mit eigenem Beispiel
voran - genoi die junge Dame eine den Umstiinden entsprechend erstklassige Erziehung.
Jevrem obrenovic hatte fiir seine Kinder einen Hauslehrer engagiert, Dimitrije Tirol, der ihnen
lesen und schreiЬen, deutsch und etwas franzosisch beibrachte. Dessen Gattin Christina
iЉemahm die Rolle von Anas Gouvemante und Gesellschafterin. Sie fiihrte ihren Zogling in
das Leben einer vomehmen Dame europiiischen Stils ein, lehrte sie Кlavier spielen und
Konversation fuhren, las mit ihr aktuelle Gesellschaftsromane und regte sie an, Tagebuch zu
fiihren.
Diese Elziehungsweise war ein Novum. Auch Anas iiltere Zwillingsschwestem waren
beide im traditionellen Stil erzogen worden. Ana jedoch fiel bereits als kleines MiidcЬen
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durch ihre grosse Intelligenz und durch ihren Schaffensdrang auf. Sie war Vaters erkliirter
und genoi desha!Ь Freiheiten, die ihrem Geschlecht eigentlich nicht zustanden. So
puЫizierte sie bereits als Dreizehnjiihrige UЬersetzungen von Erziihlungen im ,,Zabavnik",
den JahrЬliittem, die Miloss Sekretiir Dimitrije Davidovic herausgab.
.
Der vorliegende Artikel beschiiftigt sich mit Anas Bemiihungen, sich durch ihre
bevorstehende Heirat eine moglichst vorteilhafte Stellung in der serЬischen Gesellschaft zu
schaffen._ Die Gesc~ichten von drei VerehremAnas, die ich aus dem Tagebuch herausgegriffen
habe, ze1gen deutltch das Spannungsfeld zwischen Ьiiuerlicher Herkunft und fiirstlichem
Anspruch, in dem sich die junge Frau bewegte. Zweifellos erwiesen sich die bevorzugte
Behandlung und Erziehung in Anas Fall als tragisch: Sie entwickelte Erwartungen an ihre
Zukunft, die ihr verweigert wurden, sobald sie ins heiratsfahigeAlter kam. In ihrer wachsenden
Verachtung ftir a\les, was nicht "europaisch", vomehm und hofisch war, spiegelt sich ihre
zunehmende gesellschaftliche Isolierung.
Auch die langen Jahre des Exils der Familie Obrenovic vermochten ihre AmЬitionen
nicht zu diimpfen, doch noch die erste Dame SerЬiens zu werden. Diesem Ziel fiel sie schlieilich
zum Opfer, als sie 1868 gemeinsam mit ihrem Cousin Fiirst Mihailo im Park von Topcider
ermordet wurde.
LieЫing

Миле Бјелајац, Породична йlрадиција војног йозива у Србији

УДК:929.52:355( 497 .11 )"1804/1941"

Миле Бјелајац
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трговачким или индустријским сталежом. С друге стране, те породице су ванредног

уmеда у друштву, престижне на дворовима Обреновића или Карађорђевића,
понекад и једних и других, високообразовани, што је наличје српске елите тога
времена.

Шири збир сличних прилога дао би једну заокруженију слику српског

граlјанског друштва у настајању и његове елите. Следећи редови само су један
мали корак у правцу једне синтезе.

Породична традиција војног позива
у Србији
-Војна елита

Узун-Мирко вићи
Преци устаничког војводе Узун-Мирка Апостоловића (1782-1868) доселили
су се у Србију, Руднички округ, крајем осамнаестога века из Пипера у Црној Гори.

1804-1941-

За време "Кочине крајине" деда Апостол и отац Петар гину у буни против Турака,

те млади Узун-Мирко остаје једина мушка глава. Са мајком прелази у Аустрију,
где учи терзијски занат. Потом се враћа у Србију и наставља терзијски наук у

АПСТРАКТ: У исшорији модерне срйске државносши аушор йраши
сшварање -војних и цивилних елиша из редова усшаничких вођа и
њ~пових йородица. У чланку је од мноzих uзабрано неколико шаквих
йородица (Узун-Мирковиhи, Луњевице, Павловић.и и Чолак-Аншиhи)
које су у йериоду до 1945. године биле йример неговања војничке
шрадиције у свакој генерацији.

Београду. После избијања Првог српског устанка искрада се из вароши и

придружује устаницима. Четује rioд командом Станоја Љаваша. Име је прославио
у првом ослобађању Београда

1806.

године, када је са Кондом и још неколико

јунака упао у град и отворио устаницима Сава капију. У подухвату бива тешко
рањен. После слома Устанка, прелази у Аустрију, стиже и до Беча, а потом се

враћа у Срем. У Србију поново прелази после избијања Другог устанка.
Под владавином Милоша Обреновића покушава али да се бави трговином у

У Србији XIX и ХХ века постојала је традиција да се у официрски сталеж у
извесном проценту саморегрутује. Пракса каква је постојала у Русији, Аустро
угарској (посебно у Војној крајини) или Пруској, дакле, била је актуелна и на овим
просторима. Почевши од Карађорђевог устанка 1804. године, могуће је пратити
по неколико генерација официра у појединим породицама. С једне стране,
преданост националној мисији, која се најчешће спроводила у ослободилачким

ратовима, потом поуздан социјални положај ( сталност државне службе и плате)
и, с друге стране, велики углед који је војска имала после ратова 1912-1918, утицали

су на продужавање те традиције. Не треба заборавити чињеницу да је војно
школовање, тада у рангу ретких факултета, оспособљавала официре и за многе
друге државне послове. Ванредан статус официрског кора у српском друштву
1

учвршhиван је прописима о женидбама официра о чему смо раније писали.
Повезивале су се међусобно и војничке породице, али и официри са највишим
тадашњим слојевима младог грађанског друштва. Срби високи официри и
генерали, те и њихове нове колеге из бивше аустроугарске војске радо дају своје
синове у Војну или Поморску војну академију, односно удају своје кћери за младе
и перспективне официре.
Па ипак, свака породица је прича за себе. У овом прилогу определили смо се

за четири које исказују поменуту традицију у целом раздобљу које се прекида ратом

Палежу и Београду са мало успеха. Потом, са пријатељима у ортаклуку држи
скелу код Палежа на Колубари. После одласка кнеза Милоша из земље

пензију и он се сели у Београд. Доласком Карађорђевића за кнежеве 1842, Мирко
добија потпору из личног фонда кнеза Александра од десет талира месечно, а
ускоро и двоспратну кућу испод великог пиј аца. Совјет (влада), који на прве молбе

старог војводе није хтео да му повећа пензију, касније доноси одлуку да се

најзаслужнијима издаје по 200 талира годишње из државне касе. Тако је Узун
Мирко са супругом Смиљом долично проживео године до своје смрти 1868.2
Узун-Мирко је имао једног сина Љубомира (1832-1905), који је правио

војничку каријеру достигавши 1875. чин пуковника. Тај млади БеограЬанин је
завршио шест разреда гимназије и потом ступио у Артиљеријску школу (Војну
академију), са првом класом 1850. године. 3 Промовисан је у потпоручника 1854.
године. Службује у Крагујевцу и Београду, а од 1861-1864. био је кнежев ађутант,
са којим путује у Цариград ради пријема кључева од градова. У раздобљу од

1876. командовао је
2
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XIX века, Култура, Београд, 1990 (репринт загребачког издања из 1903), с.78-80;

ослободrюца и Владара Срб11је и живош њеiових Војвода и јунака, Беч, 1884, (репринт Београд,
1984), с.58-65; "Драгољуб Љ. Узун-Мирковић, дивизијски генерал у пензији. СмЈУГ једног храброг и

заслужног ратника" (од Д. Трифуновића) Пол111ишса,
3

1881-1941. Планирано стварање елите", у:

З~шмениш11 Срби

1873-

бригадама у Ваљеву, Пожаревцу и Београду.

Константин Н. Ненадовић, Живош и дела Вел11ко2 Ђор!ја Пешровиhа Кара Ђор!ја Врховноi Вожда,

принадлежностима и синекурама које је обезбеђивала искључиво државна служба
и нешто мање ситни мирази, дакле немају повезаност са богатијим банкарским,

"Женидбе официра српске и југословенске војске

и

царини у Вишњици (данас Београд). Но, не задуго. Кнез Михаило га ставља у

1941-1945. Све породице су углавном свој материјални положај градиле на

1

1839.

доласка на власт Намесниurгва, тај устанички вођа добија државну службу на

8. март 1941. с.10.

Љубомир је као поднаред11ик ступио Артиљеријску школу под презименом Апостоловић да би

неке касније године променио презиме ( Сйомен1ща седамдесешйешоzодrtшњ1ща Војне Академ11је

1850-1925, Београд, 1925, с. 14.)
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1876-1878. Љубомир је командовао Шумадијском дивизијом, а

муниције. Војвода Путник, пријатељ његовог оца, од срца му је заблагодарио и

потом био помоћник команданта Дринског кора. У времену 1877-1878 командовао

накнадно одобрио сва његова наређења као своја. За ово дело добио је похвалу и

је десним крилом дринске одбране, а од фебруара био је заступник команданта

чин потпуковника и у следећем рату команду над пуком

Јаворског кора. После ратова командовао је Дринским кором до 1882. и Моравским

I позива у Комбинованој
дивизији. У операцијама 1914. посебно се истакао на Церу, потом Гучеву и гоњењу

кором до

на Колубари. Упоран у одбрани и дрзаку гоњењу, водећи увек рачуна и својим

1884.

године. Одбио је понуђено место начелника одељења у Мини

старству војном и отишао у пензију у новембру

1884.

У српско-бугарском рату

није учествовао.

војницима. На Солунском фронту командује

1917,

Као образован официр објавио је бројне чланке у Рашн.ику и другим

потом

I

II бригадом Вардарске дивизије до
бригаде Дунавске дивизије. Због истеривања правде и спора са

командантом Вардарске дивизије, а потом надлежнима у

1.

армији поново је

часописима и дневним листовима се оглашавао под псеудонимом Србин., пишући

премештен на споредну функцију, у априлу

углавном патриотски надахнуте текстове. Био је и полемичар. Посебно се по

Водену. За показану храброст добио је два ордена Карађорђеве звезде са мачевима

штампи спорио око историје рата

ШиIVреда.

1885/1886.

У облику књиге штампао је своја

сећања на пут са кнезом Михаилом у Цариград. Такође је објавио посебну књигу
о својим запажањима са маневра аустроугарске војске у Бруку, где је присуствовао

1918,

на место команданта места у

После рата ултимативно је тражио пензију, али је прво постављен за
помоћ.ника команданта Дунавске дивизијске области (Београд), а од 1919-1921. за

као делегат српске војске. Био је присталица изједначавања календара. Поводом

команданта Београда. Када је умро генерал Димитријевић., постављен је за

тога објавио је више чланака у штампи и једну засебну књигу. 4

команданта целокупне жандармерије. Лично је био ангажован на сређивању стања

Пуковник Љубомир Узун-Мирковић. живео је са породицом у очевој кући.

нама непознатог разлога није конкурисао. Чињеница да није завршио виши степен

у источној Македонији у борбама против бугарских комита и терориста. Од 1923.
до 1928. био је командант Савске дивизијске области у Загребу, а потом именован
за помоћника команданта армијске области у Скопљу. Како није хтео да се поново
сели из Београда, коначно је прихваћен његов захтев да се пензионише.
Своја сећања на ратовање објавио је у већ.ем броју чланака и мањих књига.
У писању је био жесток и необуздан полемичар. Посебно се окомио на свог

и генералштабну припрему, мада је имао ратно искуство команданта бригаде и

некадашњег команданта дивизије на Солунском фронту и потоњег команданта IV

здружених састава, даhе повода штампи 1923. године да оспорава ваљаност указа

армијске области у Загребу генерала Милана Туцаковића. 5 Савременици су га

којим је добио чин генерала.
Драгољуб Узун-Мирковић је дванаест година службовао као водник и

сврставали у присташе, а неки и у главне стубове тзв. Беле руке.

командир чете, а потом од 1907. у војном округу. Тада избија афера после које

he

Судбина његове супруге у Првом светском рату није у потпуности позната. 6 Други

тражити пензију. Иако је био одличан официр, имао најбоље оцене и никад није

Ту су му се родила три сина и кћер. Један од синова наставио је очевим стопама.

Драгољуб Узун-Мирковић (1875-1941 ), пуковник српске и дивизијски генерал
југословенске војске, завршио је у Београду шест разреда гимназије и ступио потом
у Војну академију са

25. класом, 1892. године.

За вишу школу Војне академије из

Генерал Узун-Мирковић се женио два пута. Први пут као млад официр.

судио министар војни Милутин Мариновић., а увређени Узун-Мирковић јануару

пут се оженио 1919. године госпођицом Милицом, ћерком тада већ покојног Марка
Антића, бившег директора пошта и телеграфа из Београда.
После повратка са службе из Загреба генерал Узун-Мирковић је становао у
улици Мајке Јевросиме 25, а потом Влајковићевој број 22. Умро је 6. марта 1941.

1910. под пуним именом објављује оштар чланак у ,;Правди" због неправди које му

године у Главној војној болници, а сахрањен

се чине. Цепа униформу и ломи сабљу. Због чланка је изведен пред Дисциплински

Новом гробљу.

био кажњаван, одбијају му молбу за полагање мајорског испита 1908. године, па и
следеће, уз образложење да ,је слободоуман и има страст за опонирање". Тако је

8.

марта у породичној гробници на

суд, али га генерал Михаило Живковић. не кажњава лишавањем чина, јер су

Драгољубов син из првог брака Љубомир наставио је војничку традицију

неправде и безакоња на које се жалио заиста постојале, па га само удаљавају из

породице Узун-Мирковића као официр копнене војске. Та војничка IШТ етаблиране
београдске породице прекинута је 1945. године.

службе на годину дана, а крајем

1911. године пензионишу.

његови војнички талеlП'И, зрело расуђивање, одлучност, иницијатива. Реактивиран

Породица је имала и других "војничких" веза. Сестра генералова Љубица
удала се 1904. године за тадашњег капетана I класе и потоњег пуковника

је као резервни мајор за команданта батаљона трећепозиваца који су обезбеђивали

југословенске војске Милана С. Николића.

Ратови који су ускоро уследили допринели су да до потпуног израза доlју

пругу у рејону Владичиног Хана. У Другом балканском рату, мада на малој функ
цији, самоиIШцијативно, мења наређење Врховне команде која се тада налазила у
Скопљу, искрцава целу Шумадијску дивизију другог позива и у ешелоIШма је
упућује на угрожени власински правац, одакле су надирали Бугари претећи да
прекину главну комуникацију Србије са фронтом. Због прекида веза за ову
ситуацију Врховна команда није ни знала. Слично је учинио са транспортима

5 Рашне усй.омене, Београд, 1930; Како сам водио на Солунском франшу 1916. zодине Jl бриzаду
Вардарске див1t.з1tје, Београд, 1935.
6

У току повлачења суuруга Дуца, већ тешко болесна на плућима стигла је са мајком, синоВИ!lfа и
млађом браћом до Приштине. Ту су их затекли Бугари. Каже се у једном сведочењу да су сви они
осим једног сина пуковниковог пропали у њиховом роuству (.,Путем с.лаве и искушења. Улога 6-ог

4 Узун-Мирковић Љубомир (од В. Белића), у: С. Станојевић, Народна ен1111клойедија Срйско
Хрвашс1Ш-Словеначка, том ИВ (ћирилицом), с.688

тимочког прекобројног пука", Балкан, 7. и 12. јануар 1922. У наставцима су објављивана забележена
сећања ађутанта Узун-Мирковићевог, капетана Драгомира Профировића)
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Луњевице и Павловићи
Павловић (1823-1906) рођен је у селу Трновцу, срезу Тимочком, од оца Павла и
мајке Бојане, земљорадника. Сrарији брат по оцу Јаков већ је тада био сеоски
кнез. Сгојко се описменио у селу, а наставио школу у Хасан-Пашиној паланци.
Као присталице Обреновића Сгојко и неколико његових младих другова хтедоше
да преt,у у Аустрију за кнезом Михаилом, али их аустријске власти

притворите у Ковину, а потом вратише у Србију. У Паланци је боравио до

1845.

године када на савет полицијског писара Милана Сгојковића одлучи да се, заједно
са другом Бранком Васиљевићем каснијим пуковником, пријави у војску. У
Београду их не хтедоше примити у коњицу без одобрења кнеза Александра и првог

командира коњице Јоце Наумовића који се тада налазише у Крагујевцу. У
Крагујевцу их примише да буду међу првих

30 српских коњаника стајаће

војске.

И~ т~г нуклеуса стасали су многи српски коњички официри, међу којима и Сгојко
КОЈИ Је постепено стицао све подофицирске и официрске чинове до мајора, а
потпуковнички "почасно" после одласка у пензију. Коњица је у то време најчешће
пратила кнежеве у многе дипломатске мисије онога доба и представљала Србију
на дефилеима пред Турцима и другим странцима. 7
Борбе са Турцима 1862. године затичу га у свити кнеза Михаила, а Гарашанин

му поверава мисију смиривања ситуације у Ужицу и безбедно спровођење Мехмеда

Коласа (каснијег паше и команданга корпуса). Сгојко је учествовао у изграђивању
народне војске у Србији као наставник народне коњице по многим окрузима и
официрској школи у Београду {1866-1867). Командује преко лета здруженом
обуком стајаће и народне коњице, а од 1873. године постаје гарнизонер (командант)
Београда, потом командант београдске бригаде II класе и вршилац дужности
команданта жандармерије.
У рату 1876/1877. командовао је пуком у III добровољачкој бригади на
Делиграду. За време примирја постављен је за референта коњице у Шумадијском

корпусу. У току каснијих операција командовао је Ужичком бригадом
борбама на Вишеграду и Ужичком бригадом

I

II класе у

класе на Јавору где остаје до

Берлинског конгреса.

После рата управља војним ергелама и обавља дужност помоћника гарни~
зонера у Београду. Пред српско-бугарски рат иде у мисију набавке коња из Угарске

(Темишвар). За време новог рата поново је гарнизонер у Београду. После његовог
завршетка замолио је да га се стави у пензију, после пуних четрдесет година
активне службе.

,
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Бујан 1805. године на рушевинама Обровина. 8 Луњевица се посебно истакао 1807.

Један од првих коњичких официра у српској Кнежевшш потпуковник Сгојко

1842.

Миле Бјелајац, Породична i"ii.paдuцuja војно'i йозива у Србији

Сгојко Павловиh, док је још био потпоручник (1853-1858), оженио се Леном,

ћерком устаничког старешине Николе Луњевице, унуке по мајци грочанског
војводе Танасија Чарапића.

Никола Луњевица био је близак Kapai)op.ljy, који га је упутио у припремање
устанка, али и пријатељ Милоша Обреновића. С њим у договору подиже манастир

7 "Војновић, Сrојко Павловић", (некролог), Раiинш.: 1906, св.В-ВИ, с.843-851; У Историјсmм архиву
Београда чува се лични фонд генерала Ивана С. Павловића mји обухвата 12 кутија грађе (даље:

Оставштина И. Павловића). Овај кратак прилог је делом настао управо захваљујући тој грађи.

године водећи Рудничане на Ужице. У Другом устанку учествује у боју на Љубићу
и другим местима. Умро је у мају

1842. године.

~рат Лене Луњевице Панта постао је под Обреновићима окружни начелник.
Умро Је 1887. године, а његова деца Никола и Никодије, оба официри, те Драга,
супруга краља Александра, и Војка ући
Обреновића 1903. године. 9

he у историју трагичног краја династије

Сгојко Павловић и Лена имали су десеторо деце, од којих су остала на животу
четири сина и две кћери.

Син Иван, рођен 22. маја

1869. године у Ужицу, кренуо је дединим и очевим

стопама, да свом народу служи са сабљом у руци. Сгупио је у 21. класу Ниже школе

Војне ака~емије 1887. годш_~:е и 1891. промовисан у чин потпоручника као 5. у рангу

?д

СВОЈИХ д~уг~ва од КОЈИХ ће неколицина стићи до чина армијског генерала у

48.

ЈугословенскоЈ ~ОЈсци. Школовање је наставио на Вишој школи (1896-1898) и
генералштабној припреми (1900-1902). До 1903. године службовао је у Београду.
Кратко врем~ пред др~вни удар, од 10. априла до 29. маја 1903 (по старом), тада
веh у чину маЈора, био Је на дужности ордонанса краља Александра. После мајског
преврата премештен је у Ниш за команданта батаљона. Bpaha се у Београд 1906.
на ~ужност у Главни генералштаб, а од 1907. године поново службује у Тимочкој
краЈини као командант 20, потом 14. и 3. пешадијског пука.
У _балканске ратов~ је кренуо на челу моравског

учествуЈуhи у КумановскоЈ и Битољској бици. Када је

3. пешадијског пука
1913. године установљена

~итољска ди~изијска област постављен је за помоћника њеног команданта. Мир
Је кратко траЈао и пуковник Павловић је ангажован око сузбијања тзв. албанске
побуне у јесен исте године.

У новом рату који је био наметнут Србији

1914.

године командовао је

Ужичком здруженом бригадом на фронту према Босни, а током ратне 1915. године
командовао је Ужичким одредом, састављеним од србијанских и црногорских
?риrада. У току повлачења под његовом командом су се привремено налазиле
ЈОШ_ и Ловћенска и Колашинска бригада. После реорганизације српске војске, до

краја рата налазио се у Врховној команди на дужности начелника Ађутантског
одељења. После повратка у земљу унапређен је у чин генерала и постављен за
команданта Потиске дивизијске области (1919-1921), а потом се враћа у Београд
на дужност начелника Историјског одељења Drавног генералштаба. Крајем 1922.
године одлази у Нови Сад за помоћника команданта

1925.

враhа се у Београд, где ће дочекати пензију

1. армијске области. Године
11. априла 1929. За ванредну

храброст у ратовима генерал Павловић је одликован два пута орденом Ка
рађорђеве звезде са мачевима III, односно IV реда.
Иван Павловић је иза себе оставио велики број стручно-војних и исто
риографских радова. Сарађивао је са многим часописима и новинама: Рашником,

Срйским књижевним гласником, Лешойисом Машице срйске, Књижевним севером,
Брашсшвом, Гласником Исшоријског друшшва у Новом Саду, Јадранском

8

Иван С. Павnовиh, Манасiиир Вујан (Његова околина у вези са догађајима из I и II устанка) Скопље

1940.
9

'

'

На смртовници академика Петра Павловића од 6. августа 1938. године, потписана је и Војка П.
Луњевица. (Оставшгина И. Павловића, к

12)
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сшражом и Полишиком. Јавности се представио крајем XIX века, а писање је
наставио и као пензионер. 10
Генерал се оженио 1920. године госпођицом Зорком Димитријевић, ћерком
бившег управника Пошта и телеграфа из Београда, покојног Сгоиљка, и роl_)еном
сестром ратног друга пуковника Светолика Димитријевића. Кумови су им били
генерал Владимир Кондић и познати професор Београдског универзитета др

Михаило Петровић. Деце нису имали. Становали су двадесетих година у Битољској
улици 34, а потом у Таковској, такође број

34. У једној од својих биографија навео

је да није имао других прихода до плате и пензије. Генерал Павловић је умро у
Београду тихо, за време окупације 11. децембра 1943. године. Тиме је прекинута
једна војничка традиција зачета још у Првом устанку.

Браћа и сестре генерала Ивана Павловића оставили су видног трага у српској
просвети и култури. Старији брат Петар постао је универзитетски професор,

признати стручњак на пољу геологије, утемељивач и директор "Музеја Српске
земље" (Природњачки музеј), члан Српске Краљевске академије и дописни члан
Југословенске академије наука и уметности.

Брат Павле је био професор III, а брат Милан II мушке гимназије у Београду.
Сестра Катарина, мимо обичаја свога времена, уз подршку свога оца, завршава

студије књижевности. Постала је наставник женске учитељске школе, а од 1893.
наставник на Вишој женској школи.11
Чолак-Антић.и
Сто четрдесет година дугу војничку традицију породице Чолак-Антић зачео
је трговац са инстинктом ратника Анта Симеуновић, родом из Призрена. У Београд
је дошао пре устанка и бавио се ћурчијским занатом. Кад је пред сам устанак кренуо
послом за Призрен, београдске дахије га задуже да успут набави оружја за јаничаре,
давши му новац. Анта у повратку понесе седам товара дугих пушака и већу
количину пиштоља, али скрену са цариградског друма у Тополу Карађорђу који је
већ отпочео са борбама. Анта је ишао храбро из боја у бој. У једноме од њих
остаде сакат у левој руци, те га прозваше Чолак-Анта. Чолак-Анта се истакао у
походу на qеницу rце га је Карађорђе именовао војводом, а по повратку са војевања
из Црне Горе постави га за крушевачког војводу. Совјет је тим поводом издао
Анти специјалну диплому у којој је осим права побројано 31 село којим је

Миле Бјелајац, Породичт1 йlрад~щија војно'i йозива у Србији

троварадин. Дејством руског цара су ослобођени и кренули пут Русије. Анта се са
породицом настанио у Кишњеву, добивши пристојно издржавање. Он и његова

жена Јелена ~али су пет кћери, од којих су тада три биле уз родитеље, и сина
Косту. КасниЈе, по наредби цара Александра I од 11. септембра 1821, млади Коста

Чолак-Антић је ступио у

I кадетски корпус у Петрограду. У царској служби се
1829. године, стичући официрске чинове.
Када су се 1831. године војводе вратиле из Русије, стари Чолак-Анта је указом

налазио до

постављен за члана суда у Чачку, с тим да му син помаже као писар. По потреби
службе

После слома устанка 1813. године, са целом породицом је прешао у Аустрију,
ще је у прво време, као и друге Карађорђеве војводе, био интерниран у Пе1909; ГраЬа аа

uciuop11jy срйско-шурскоi paiua 1876. iодине, Београд, 191 О; ГроЬа at1 1и:шорију усшанка и раiиова
1875-1878, Београд, 1911; Гра!Ја за 11сшор11ју срйско-шурско'i раша 1876-1878, Београд, 1914; У
Бшиољској б1щr111а1шд Облакова 4. 115. новембра 1912, Београд, 1923; На Бре'iалн1щи йрема Шишйу
17. 1118. јуна 1913, Београд, 1925; Од Скойља ка Биш.ољу, Београд, 1925; Иа наше офанзиве 1914,
Нови Сад, 1928; Иа Cpilcкo-бy'iapcкo'i ршис11913, Београд, 1929; Како нас је рши заГиекао, Суботица,
1929; Шајкашка 1848-1849, Сремски Карловци, 1934; Војна 'iратща 11 срйска војска, Београд, 1936.
Син професора Милана Павловиhа, Драгољуб оставио је рукопис "Биографија-живот и рад
просветне раднице Катарине Сг. Павловиh, професора Женске учитељске школе у Београду (18721952). Рукопис је у малој бележници, завршен 16. јула 1953. у Београду (Оставuп-ина И. Павло111ihа,
•·-11)

су били премештени у Крушевац. Коста је умро

КрагуЈевац где Је са синовљевом породицом живео до смрти

1848.

године, а по

1853. године.

Коста Чолак-Антић је био ожењен ћерком славног јунака Демира и имали
су _једну кhер и два сина Илију и Лазара.12 Обојица су постали официри стајаће
воЈске.

Ил_ија Чолак-Антић

(1836-1894),

пуковник српске војске, ступио је у Војну

академиЈу са 2. класом 1851. године. Претходно је завршио три разреда гимназије
у Крагујевцу. У први официрски чин је промовисан 1856. године. После завршетка
школе послат је за државног питомца у Лиј еж у фабрику пушака. Вративши се, од

1859 до 1862. године био је надзорник пушкарнице у Крагујевцу, коју је и основао,
а ~д 1862. и њен управитељ. Премештен је 1872. у Београд на рад у Министарство
ВОЈНО. _Од 1873. до српско турских ратова командује бригадама у Чачку, Ужицу и
КрагуЈевцу. _Као команданту Чачанске бригаде, 1875. године, било му је поверено
да организуЈе и ру~оводи херцеговачким устанком. У српско-турском рату 1876.
годи~е командовао Је одредом у саставу Ј аварске војске који је нападао Нови Пазар,
а од Јула до октобра исте године командант Ибарске војске. У рату 1877-1878. био

је помоћник команданта Моравског кора, па начелник штаба Дринског кора. После
ратова враћа се у Београд у Министарство војно, а 1880-1884. је војни изасланик у
Бечу. Са те дужности одлази у пензију. Као пуковник у пензији био је председник
комисије за пријем артиљерије у Француској, а 1889-1890. председник комисије за
пријем пушака у Русији и заступник војног изасланика у Петрограду. Рат са
Бугарском затекао га је у Паризу на поменутој мисији. У току своје војне каријере

био је такође професор на Војној академији.13
Илија је био ожењен Јеленом, ћерком Димитрија Матића, советника
(министра). Матић је био пореклом из Угарске. Имали су троје деце, кћер Ј опанку

кариЈеру. 14

12

11

1843.

казив~њу пот~мака достигао је чин пуковника. Анта се потом преселио у

и син_ове Бошка и Војина, од којих ће један правити дипломатску, а други војничку

командовао и управљао.

10 Уаајамна веза iiешад11је и арiйиљерије у ,шйадној II одбрамбеној борби, Београд,

91

"Родослов породице" казује да је Чолак-Анта имао и други брак и сина Павла из те везе; К.
Ненадовић наводи, не знајуhи за овај брак, да је Павле био син Костин (н.д.725)

13 Е~щиклопедија СХС, с.963.

14 К. Ненадовић, н.д.725; Др ~ошко Чолак Антић (1871-1949) Гимназију је завршио у Београду, а
права и докторат_ студирао Је и одбранио у Женеви 1894. После повратка службовао је у Мини
старству финансиЈа, а потом Иностраних дела. Од 1899. био је секретар посланства у Софији. После
смене династија доведен је на Двор, где је од почетка 1904. до 1907. био вршилац дужности маршала.
Од 190~. био је дипломатски агент Србиј_е у Каиру, а од децембра 1913. до октобра 1915. посланик
у СофиЈИ. У фебруару

191~-

постављен Је за посланика у Штокхолму. Од

1920.

био је посланик у

Букурешту (ЕнциклопедиЈа СХС, с.963); Јованка Чолак-Антић удала се за књижевника Илију
Вукићевића.
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Други син Косте Чолака-Антића, Лазар (1839-1877), био је артиљериј~ки
потпуковник српске војске. У кадар је ступио са 3. класом питомаца ВоЈне

струкција, производила и делове за авио-индустрију, те наставила рад у току

академије. Чин потпоручника стекао је 1860. године. Лазар је своје чинове стицао

ратних напора окупатора, прослеђуј ући случај Суду српске националне части. Смрт
је предупредила евентуално суlјење. 17

као артиљерац, командујући батеријама и дивизионима. Од 23. октобра (по старом)
1867. до 22. новембра (по старом) 1871. предавао је као професор предмете
Артиљерију и Артиљеријска правила на Војној академији. У рату

1876-1877.

командовао је трупама у Јанковој клисури. У зимским условима тешко се разболео,

па је муке прекратио самоубиством у Крушевцу у септембру 1877. Тада је био на
дужности команданта Моравске дивизије.
Лазар је имао једну кћер Милицу, која је била још малолетна када се он
убио. Касније се удала у породицу Рибникарових и имала је женску децу.
Војин Чолак-Антић (1877-1845), син Илије, био је пуковник српске и
дивизијски генерал југословенске војске. Рођени Београђанин, завршио је 6 разре~а
у П мушкој гимназији и ступио у 28. класу Војне академије (1895-1898). Похаlјао Је
Вишу школу (1902-1904) и генералштабну припрему (1906-1907), а од 1910-1911.
био је државни ЩIТ()Мац у Француској. Као официр из угледне и проверене породице
служи као командиру Гарди 1898-1902. године. Смена династија га затиче на Вишој

школи. Војин прилази завереницима, а његова будуhа супруга Мара, ћерка
генерала у пензији Саве Грујића, тада посланика у Цариграду, придобија своју
браћу поручника Боривоја и капетана Александра да се и они укључе у заверу.

Путује сама у Цариград и о свему обавештава оца који Ье бити изабран за
председника владе после удара. 15
•
До ратова Војин је командовао ескадроном, био ађутант коњичке дивизиЈе и
па служби у генералштабном одсеку Општевојног одељења Министарства војног
и ађутант команданта Дунавске дивизијске области. Дакле готово све време у
Београду. У ратовима од

1912. до лета 1916. године био је командант 2. коњичког
пука ,Дар Душан". У лето 1916. послат је у Русију за официра у Добровољачкој
дивизији и корпусу. Од 1918. до 1920. командовао је 2. коњичком бригадом с којом
је стигао до Печуја. Тада је именован за команданта Барањске посаде. Од 1920.
био је помоћник команданта, а од 1921. командант коњичке дивизије. У времену
1923-1927. био је војни изасланик у Букурешту. После повратка постављен је за
команданта 2. коњичке дивизије у Нишу. Од 1929. године био је инспектор коњице.
Од 1935-1936. био је I ађутант Краља, а од септембра 1936. поново инспектор
коњице. На свој захтев пензионисан је 26. септембра 1936. године. У априлском

окупације, нове власти су 1945. године, генерала осумњичиле за злочин помагања

Војинови синови су кренули очевим стопама. Најстарији Илија је био питомац

50.

Илију, Грујицу и Петра, и ћерку Симониду. Живели су од плате. Тридесетих година

1955, с. 659, 660, 668

16 Е,щиклойедија СХС, с.963; Томислав Влаховић, В11шезов11 Кара/јор/јеве звезде са мачевима,

Reorpaд,

1989,

с. 1 95.

класа), а

заробљеништва. После ослобоlјења запослио се код француске војске у окупираној
Немачкој где је касније остао да живи. 18 Из заробљеништва се није вратио ни ма
јор Грујица. 19 У Земљи је остао једино Петар који због болести није одведен у
заробљеништво. Придружио се покрету генерала Михаиловиhа и био именован
за помоћника команданта северних покрајина ЈВО. 20
Синови генерала Војина су женидбама били повезани са угледним бео
градским фамилијама. Петрова жена Милица била је Ьерка Живојина Хаџиhа,
професора Филозофског факултета и народног посланика, а Грујичина супруга
Јованка Маринковић унука управника Београдске вароши до 1903. и Ьерка судског
официра Драгутина Ј. Маринковиhа, рођеног брата генерала Миливоја Ј.
Маринковиhа.

Најмлађи син Антин Павле Чолак-Антиh био је коњички поручник.
Података о његовом школовању немамо. Године 1883. била му је одобрена женидба

са Јеленом Миловановиh, учитељицом мушке основне школе из Краrујевца. 21 У
том браку имали су сина Анту, којије постао композитор, 22 Миливоја, коњичког

официра српске и пуковника југословенске војске, и Ьерку Милицу, која је после
студија била једна међу првим женама архитектама у Србији. 23
Син Павла Чолак-Антића Миливоје (1884-1944) завршио је Царски лицеј у
Цариграду и после велике матуре ступио у Војну академију са

35. класом (19021906). До ратова, осим дужности водног официра у 4. коњичком пуку (Београд),
током 1907. био је четовођа комита у јужној Србији, а 1911-1912. на стажу у 7.
драгонском пуку у Фонтенблоу крај Париза. У Париз Ье се поново вратити 1914,
на Вишу Ратну школу.
17

Архив Југославије, Ф 110, Саопштење Државне комисије за утврђивање ратних злочина бр.64, од
27. IV 1945; Гоша. Записи о једном трајању 1923-1993, Паланка, мај 1993; Више о поменутим судовима
части види: Момчило Митровић, ,.Судови части у Србији посде Другог светског рата", у: П,дшињшс
Зll друш,ивену 11сшор11ју, 2/1994.

1
~
19

Ђорђе Димитријевић, Генералшiиабн11 оф1щирr1 краљевине Ју'i.ославије, Лондон, 1974, с.33
У заробљеништву Илија и Грујица су одбили да потпишу "Нирнбершку изјаву", остајући поrnуно
лој ални датој заклетви, савезницима и избеrличкој влади у Лондону (Миодраг Ј. Ђорђевић, Изме!Ју
1wвено'i. ll ljpHO'i. фaturLЭмa. У оснабричком ло'iору 1941-1945, Лондон, 1962, с.141)

20

Петар је 1945. од нових власти био осуђен иа 10 година робије, што је након жалбе смањено на 3,
које је издржао у Забели.

21

Службени војЈШ лист, 1883.

22

Извршио самоубиство у 19. години не желећи да настави традиЦ)!ју војничког позива. Његова

15 Д.Васиh, Девешсiио iupeha, у: Сабрана дела, Београд, 1990, с.182; Милан Живановић, Пуков1<1tк
Айис, Солунски йроцес хиљаду девешсшо седамнаесте, Београд,

(51.

мајор, на служби у Оперативном одељењу Врховне команде. Није се вратио из

фирме "Јесенице а.д." (Данашња "Гоша") из Смедеревске Паланке. Како је та
фабрика, осим вагона, аутобуса, вагонета, млинова, мостовних и осталих кон-

Следио га је Петар

и генералштабну припрему. Илија је априлски рат дочекао као генералштабни

саградили су скромну вилу у данашњој Шекспировој улици у Београду, на имању

(винограду са кућицом) које је генерал Сава Грујић дао ћерки у мираз. Од 1937 до
1940. био је члан управног одбора "Икаруса". Војин је такође био у управном одбору

1924. године.

потом и најмлађи Грујица. Синови су завршавали касније Вишу школу, а најстарији

рату генерал Војин није био активиран. За показану храброст у ратовима одликован

је орденом Карађорђеве звезде са мачевима III и IV реда. 16
Војин је од 1904. године био ожењен Маром Грујиhевом. Имали су три сина

класе и постао је потпоручник

музичка дела данас се чувају у фонду Српске акаде~,,ије наука и уметности.
23

Милица Чолак-Антић, удата Крстић (1887-1964). Међу осталима пројектовала је зграду II женске
гимназије (данас Електротехничка школа "Никола Тесла"), 1 мушке гимназије у Душановој улици,
зграду Кома1ще града у Светосавској улици (данас "КомерЦЈ!јална банка д.д.")
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У Балканским ратовима је у саставу 4. коњичког пука. У Првом светском
рату, до марта 1915, био је у Оперативном одељењу штаба III армије. Потом

Синиша Сшефановиh

обавештајни официр код Војног изасланства у Румунији. У току јесењих операција
1915. поново је у оперативном одељењу ПI армије, а у Скадру је одређен за ађутанта
новог министра војног, кога прати на Крфу и Солуну до јануара 1917. Тада је
пребачен у Врховну команду, а потом за официра за везу у штабу француске
источне војске. Крајем 1917. распоређен је у штаб Коњичке дивизије, а 1918. за
начелника штаба Приморског одреда. После ослобођења био је у штабу II армије.
Године 1919. враћа се у Париз на Вишу ратну школу. У октобру 1920. поново је у

Један неуспео покушај

Београду, командује ескадроном 4.пука. Следи генералштабна припрема, место
помоћника команданта 6. коњичког пука, дужност војног изасланика у Пољској,
команданта 8. и 6. коњичког пука, место начелника штаба Команде Боке Которске
и од 1935. команданта места у Дубровнику. Са те дужности одлази у пензију и
резерву. Реактивиран је 3. априла 1941. и одређен у штаб Триглавске дивизије

државне

1944.

•

интервенциЈе у привреди

Краљевине СХС 1920. године
Средишња задруга за снабдевање и

генерала Пандуровића. Враћен је из заробљеништва у Србију где је трагично
настрадао приликом савезничког бомбардовања у априлу

UDK 339.546:631(497.1 ),,1919/1920"
334.4:631(497.1),,1919/1920"

За показану

извоз

изузетну храброст у ратовима одликован је Карађорђевом звездом са мачевима

а.д.

IV реда.
Пуковник Миливоје се оженио Јованком (Ђованом) са Крфа, ћерком Јована
и Кларе Гаци. Из тог брака имао је сина Павла инжењера и ћерку Марију-Мају.

Айсшракш: Прилог је йосвеhен. йокушају уво~ења државн.о'i ре'iули
сања у сферу сйољн.е шр'iовин.е Краљевин.е СХС 1920. 'iодине. Овај
н.еусйео йокушај државне иншервен.ције учињен је оснивањем Сре

Породица Гаци имала је још два српска зета, од којих је један био др Милан
Стојадиновић, а други Владимир Казимировић. 24

дишње задруге за сн.абдевање и извоз а.д.
Стварању и првим годинама постојања Краљевине СХС посвећивана је, с
обзиром на значај тих догаlјаја за јужнословенске народе и шире европске прилике,
заслужено велика пажња. Она је била усмерена на крупне проблеме правне, поли
тичке, војне и идеолошке природе, па је вероватно да су стога нека питања, попут

Summary
Mile Bjelajac
Family tradition ofthe military profession in Serbla, military elite 1804-1941.
In the history ofmodeme Serbian statehood ( 1804-1918) there was no noЪility in sense
of European at the time. Instead of that we can identify certain kind of elite of merit, arising
from the ranks ofthe leaders ofSerЪian uprisings againstТurks. These families were awarded
outstanding positions in the administration, associated with certain privileges. For some of
them there were no differences or obstacles in further promotion in а case of changing dynasties,?n the throne, but some of them were pushed aside and suffered of had been "pro-previous dynasty. Among some well known families we can also recognize military tradition in
each generation. In this article I have presented four families of that kind Uzun-Mirkovic,
Lunjevica, Pavlovic and Colak-Antic.
24 Влаховић, н.д.

195-6.

економских, остала у сенци. Свакако да тешкоћу у приступу тој те:ми не представља
само релативна оскудност грађе, већ и њен квалитет с обзиром на неразвијене
ресорне службе тадашњих влада, недостатак статистика и сл. Једно од мање
обрађиваних питања из тог периода је регулисање унутрашње и спољне трговине,
тим значајније што је у непосредној вези с проблемима валуте, цена и исхране
становништва. Уобичајено је да се приликом расправљања трговинске политике

Краљевине СХС о том периоду да сумарна оцена као увод у разраду проблема,1
или да се констатује постојање "шиберске трговине" и њених ефеката.2 Наша је
намера да приказом краткотрајне, али правно, политички и трговинско-политички
веома занимљиве установе Средишње задруге за снабдевање и извоз а.д., дамо
преглед најзначајнијих трговинских мера у раздобљу 1919-1920. и обратимо пажњу
на основне проблеме у унутрашњој и спољној трговини у 1920. години.
Да би се ублажиле последице систематског пустошења окупиране земље,
министарски савет Краљевине Србије је

30.

јула

1918.

године донео решење о

општој забрани извоза, у коме је предвиђена могућност да министар финансија,
на предлог министра народне привреде, изузетно може дозволити извоз поједи1 В. Пертот, Економr~ка ме!)ународне размјене Ју'i.ославије
2

/, Загреб, 1971.

Г. Питић, ,,Карактеристике и организација спољнотрговинског система Југославије од
1929. године", Acta Нistorico-Oeconomica Iugoslaviae, vol. 16, Загреб 1989, 109-123.

1919.

до
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них продуката. Убрзо је развијена пракса да уместо изузимања појединих арти

кала од забране извоза министарство трговине и индустрије самостално издаје
индивидуалне извозне дозволе: на тај начин развијен је "режим извозница". 3 Иако
је почетком јануара

1919.

године важност закона проширена и на некадашње

аустроугарске провинције, он тамо није примењиван, јер су покрајинске власти

СШiшnа Огефановић, Један, нeycfieo йокушај државн,е инйlервенције у йривреди...
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тификати, као и извозници, пре њих, постали својеврсна хартија од вредности којој

се цена одређивала на тржишту. Ефекти су, као и раније, били погубни. Министар
финансија је добио право да у мање отвореној форми ради исто што и министар
трговине и индустрије пре решења од

5.

новембра

-

да у партијском или личном

интересу утиче на издавање драгоцених извозних права, тј. да корумпира или буде

водиле самосталну извозну политику. Централизација трговинске политике

корумпиран. Судећи према тадашњој штампи, та могућност је обилно кориштена.

почиње тек с формирањем заједничке царинске границе. Прва влада Стојана

Ништа се битно није променило ни у економском смислу: пословни морал се кварио

Протића је решењем од

године применила трговинске уговоре,

као и до тад, а произво!_)ачке цене су пале и за вредност извозне царине и за вредност

царински закон и тарифе Краљевине Србије на државу у њеним новим границама.
Највећи део извоза, који су сачињавале првенствено храна и сировине, услед

сертификата.
Док су решења у питању извозне трговине показивала намеру да се, полазећи

саобраћајних прилика, увозних потреба (пољопривредни алати, роба неопходна
за обнову индустријске производње, саобраћајна средства, роба широке потрошње)
и притиска савезника био је усмерен у Аустрију4 и друге земље некадашњег
царства, па се наметнуо проблем плаћања. Да се не би за добру робу добијао рђав

од начелне забране, извоз појединих роба спречи или бар отежа, у унутрашњој
трговини се тежило супротном - да се унутар јединственог царинског простора
обезбеди слободан проток робе. Код регулисања тог питања развио се сукоб
министарства исхране и обнове земље са министарством трговине и индустрије.

новац, прибегло се компензацијама, размени робе за робу. Закључивање и
провођење компензационих уговора са земљама нестабилних валута (Аустрија,

Према уредби о устројству од

Мађарска, Чехословачка и Пољска) поверено је Централној управи за трговину с

трговине и производње основних животних намирница и да по свом нахоi)ењу
ограничава и контролише приватну трговину тим робама. 8 У марту 1919. године
унутрашња трговина је, на предлог министра трговине и индустрије С. Рибарца,

11.

иностранством, основаној

марта

12.

1919.

марта при Министарству трговине и индустрије, а

извоз у земље здравих валута подвргнут је надзору Девизне централе, основане
ЗО. марта при Министарству финансија. Иако нису постојали статистички подаци
на основу којих би могле да се утврде потребе земље издавање дозвола за извоз
неких продуката, у првом реду хране, свесно је ограничавано да би се обезбедило
снабдевање становништва. Како су цене у иностранству биле знатно више од

домаћих, у јавности се подигла права бура негодовања и оптужби за корупцију и
партизанство. То је довело до новог покушаја да се регулише извозна трговина, а
провела га је влада Љ. Давидовића. Очиг.ледно је да у влади није постојао јасан
концепт: испрва се размишљало о увоlјењу државног монопола на трговину житом

и стоком,5 да би крајем октобра 1919. било донесено начелно решење о слободи
унутрашње и спољне трговине. 6 Меi)утим, решењем од 5. новембра 1919. године
је у основи задржано начело забране: уместо омрзнутих индивидуалних дозвола

(,,извозница"), начињени су спискови роба за које се дозвољава неограничен и за
које се дозвољава контингениран извоз (артикли важни за исхрану и снабдевање
земље), а све остало, што није набројано подлегало је забрани извоза. Истовремено

су уведене извозне царине "да би држава учествовала у великој добити што је
имају извозници намирница и сировина.. " 7 Извозити су мог.ли само они који поседују
сертификат Генералне дирекције царина о плаћеној царини и сертификат Девизне
централе о обезбеi)ењу здраве валуте. То је кредитно способним појединцима и
институцијама фактички омогућавало да унапред откупе права на извоз кон

тингенираних производа, и да их, ако желе, уступе трећем лицу. Тако су сер-

1919. години", Мш:ао, год. 11, св. 13-14, Београд, 1. и

6.

фебруара

1919.

министарство исхране и обнове

земље имало је, између осталог, овлашћења да у корист државе заведе монопол

који је истовремено био и заступник министра исхране и обнове, прог.лашена

начелно слободном. Ту одлуку је већ у априлу фактички поништио нови министар
исхране и обнове А Корошец, којије наредбом увео систем "отпремних исказница".
За промет основних животних намирница унутар покрајина исказнице су само
стално издавале покрајинске владе, док је за промет између њих била потребна
сагласност министарства, које је процењивало да ли за неком робом влада оскудица
у покрајини у коју је упућена. Код новембарске реформе трговине, када је слобода

у унутрашњој трговини наг.лашена, а "исказнице" укинуте, министар исхране
Вилим Букшег је општинама накнадно дао власт да у трrовини људском и сточном

храном максимирају цене. Све те мере и решења примењивани су тек делимично.
У Србији је таква интервенција, будући неутемељена у законима, била несравњива

са поимањем уставних права. У новим крајевима нису постојала ограничења правне

природе, јер је народ био навикнут на такве облике државне интервенције, али
код покрајинских тела није постојала политичка воља да се придржавају решења
централне власти. Реалан ефекат деловања министарства исхране и обнове на
снабдевању становништва храном у појединим крајевима земље је зависио о
степену организованости на локалном нивоу, што је некадашње царске земље
довело у такво преимућство да су цене животних намирница код њих биле знатно
ниже него на подручјима Краљевине Србије. 9
Све су те мере предузимане да би се обезбедила довољна количина хране и
других најнужнијих потреба становништва, али оне нису мог.ле да спрече раст

3

М. Тодоровић, ,,Наша трговинска политика у

16. јули 1920, 1063.

цена узрокован недостатком јединствене правне регулативе, самовољним односом

4

Ђ. Кнежевић, ..Трговинска размена између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и републике

према законима, спекулацијом на курсевима круне према динару (и динара према

Аустрије у току

страним валутама), саобраћајним тешкоћама, несташицама, шверцом, инфла-

1920. године", Зборник филозофскоi факулiиеi«а Х/-1, Београд 1970, 683--697.
s М. Тодоровић, н.д., 1072.
6 АЈ 77-1-1 Фонд Централне управе за трговину с иностранством. Реферат члана Те:щцчке дирекције
Централне управе за трговачки промет с иностранством Зарије М. Старчевића 8. октобра 1920.
7 АЈ 65-197- 617 Фонд Министарства трговине II индустрије. Министарство трговине и индустрије
Трговачкој комори - Београд 7. октобра 1919.

8

М. Тодоровић, .,Наша трговинска политика у 1919. години'', у: Мисоо, год. II, св. 7, Београд 16.
април

1920, 904.

9 М. Тодоровић, н.д.,

906-911.
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торним финансирањем растућег буџетског дефицита. Скупоћа је у зиму 1919/1920.

била таква да су председници неколико већих општина у земљи сматрали "да би
пре свега требало забранити извоз животних намирница из наше земље ако се

уопште намерава постићи ма какво појевтињавање живота". 10 На седющи владе
земље В. Букшег је изнео пројекат

Синиша Сrефановиli, Један. н.еусйео йоку1иај државн.е ин.Гйервен.ције у йривред11...
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извозне количине и у којем би привредници активно учествовали. 15 Министар
трговине и индустрије М. Нинчић је 5. априла 1920. одржао са представницима
заинтересованих организација конференцију на кој ој је нацрт уредбе о регулисању
извозне трговине готово у целости усвојен, упркос огорченом противљењу јединог

28. јануара 1920. министар исхране и обнове

представника трговаца извозника. Оптуживши министарство трговине и ин

уредбе којом је требало да се сузбије скупоћа хране, обезбеде количине потребне

дустрије да је "уз сарадњу представника једног јаког новчаног завода из Хрватске"

за исхрану пасивних крајева и регулише извозна трговина. Предмет је претресала

израдило чак и статут будуће монополистичке институције, Удружење извозника
Кр. СХС је констатовало ,,... да се ни овог пута неће повести рачуна о привредним

ad hoc

комисија у коју су, поред МШiистра исхране, ушли и министри трговине,
влада је донела решење о

интересима народним, већ ће ипак бити помогнуто обогаћење неколиких банака

формирању организације која би на себе преузела извоз хране; министру исхране
је остављено да изради детаљан програм12 Влада је намеравала да оснује једну

и партијских пријатеља и задржати, па и ојачати, досадашња корупција ... " и

унутрашњих дела и правде. 11

3.

фебруара

1920.

најавило да ће извозници подршку затражити од пољопривредника. 16

организацију са именом "Средишња управа за снабдевање, импорт и експорт",

На предлог министра Трговине и индустрије Нинчића, Министарски савет

која би на домаћем тржишту куповала храну и извозила све врсте жита, производе

је 16. априла 1920. усвојио више мера којима се спољна трговина регулшпе на
сасвим новим основама.17 Извоз робе у иностранство проглашен је начелно

од жита, пасуљ, грашак, сочиво, боб, стоку и маст, али и другу храну ако буде
потребна за извршење неког од међудржавних уговора. Та установа би добила
искључиво право извоза тих животних намирница, док би у земљи смела да је

слободним уз плаћање извозне царине и осигурање валуте осим ако није изричито

продаје само државним институцијама. Сачињавали би је домаћи извозници хране,

На списку артикала забрањених за извоз нашли су се продукти који су у том

савези земљорадничких задруга, потрошачке задруге и сличне организације.

тренутку имали нарочиту социјалну и привредну важност: пшеница, јечам, раж,

Послови би се организовали на комерцијалној основи, а установа би била под
надзором министра исхране и обнове, који би одобравао све акте управног одбора.

Министарство исхране је том организацијом желело да обезбеди довољно хране
за целокупно становништво, да смањи цене на унутрашњем и обезбеди правичну

забрањен; укидају се компензације, режим специјалних дозвола и контингенирање.

овас, кукуруз, теста, пасуљ, сочиво, грашак, кромпир; крупна и ситна стока (жива
и заклана, осим коња за клање), свиње, свеж месо, маст, зејтин за храну, шећер,
мед; вуна, вунени отпаци и израде од вуне, конопоља, лан и израђевине; говеђе,

управе за трговину са иностранством. 13 Кампања против нових мера коју су већ од

биволске, коњске коже и израде, сода и продукти од соде; злато и сребро, сирово,
полупрераl)ено и старо гвожђе, жица, ексери, манганска руда; угаљ (осим ћумура)
и минерална уља. Ако би се утврдило да се код тих артикала појавио вишак за

првих вести о "монополизацији" повели Трzовинск:и iласник и Удружење извозника

извоз, министар трговине и индустрије је требало да, на предлог министра исхране

Кр. СХС утихла је са доласком нове владе Стојана Протића. Упркос негативним

и по саслушању Привредног савета, одобри извоз организацији која се успоставља

цену роби на иностраном тржишту. Уз то, на њу би прешли сви послови Централне

реакцијама јавности, чиновници министарстава исхране и трговине су на предлог

чланом

новог министра исхране наставили рад на организацији институције. 14 Међутим,

је требало да преузме нереализоване послове Централне управе за трговину с
иностранством, која се укида, снабдевање војске и пасивних крајева, све набавке

почетком марта иницијативу преузима министарство трговине и индустрије. Оно

6. истог решења -

Средишњој задрузи за снабдевање и извоз а.д. Задруга

је провело анкету којом је од заинтересованих министарстава, покрајинских влада
и привредних организација, добило једнодушно мишљење да се извоз хране не

за државу, односно поједина министарства и да извози евентуални вишак са списка

сме оставити сасвим слободним, али и да га не би требало монополизовати. Само

на прива'lЋа лица, која су фактички била искључена из извоза хране, у првом реду

су се савези земљорадничких задруга, противни посредничкој трговини, изјаснили

житарица, тада веома тражених на европском тржишту. Задруга је "имала

у прилог стварања монопола који би био у њиховим рукама. Већина је сматрала

вршити купо-продајне уговоре, које би са иностранством закључивала држава, и

да би потребан надзор над спољном трговином требало да обавља нека врста

централног статистичко-евиденционог бироа који би имао увид у расположиве

10

Трzовиш:ки 2лаашк, год. ХХХ, бр.

11

Б. Храбак, ,,Записници седн~ща Давидовићеве две владе од августа 1919. до фебруара 1920",
Архивс1щ вјеснш<, rод. ХП, бр.

12

l, Београд, 1. јануар 1920, 1.

13, Загреб, 1970., 86. То

...

била би лиферант државе за иностранство". 18 Тиме је, у ствари, требало да извоз
и профит од коњуктуре која је постојала на европским тржиштима најважнијих

15 АЈ

65-192~04 Анкета МГИ од 2. марта 1920.

16 "Нащ извоз", Тр'iовш-и:ки zласн11.К, год. ХХХ, бр.

84, Београд, 14. април 1920, 1. Овде се алудира на

Јадранско-подунавско трговачко а.д., које је било повезано са Српском банком д.д. из Загреба. Оне

Тимотијевић.

имају заједничког диреК'!'ора, Сгевана Карамату, а управо у то време Српска банка је позиваЈЈа 11а

АЈ

упис акција код Подунавског трговачког друштва. Ово није преседан- Централна управа за трговину

65-197--617 Резолуција Удружења извозника Краљевства СХС, 15. фебруара 1920.; ,.Нови
експерименат", Трzовиж:ки iлacmt.К, год. ХХХ, бр. 27, Београд, 4. фебруар 1920., 1.

13 "Извоз хране", Тр2ов1шск1~ iласн11.К, rод. ХХХ, бр. 27,

Самоуйрава, год.
14

су, редом, А. Крамер, С. Прибичевић и К.

за извоз забрањених роба. Забрана извоза роба са списка односила се, дакле, само

XVI,

бр.

11. фебруар 1920., 1. .,М. Драшковић и извоз",

95, 2. јули 1920, 1.

АЈ 65-5-34 Минисгар исхране и обнове земље А. Станишић Министру ·rрговшiе и индустрије С.
Рибарцу

16. марта 1920.

с иностранством је раДШiа преко Јадранске банке

- Љубљана.
16. априла 1920. г.", Службене нодlше, бр.

17 "Решење мшшсгарског савета о регулисању извоза од

91,
18 АЈ

Београд,

77- 1-1

27. аnрил 1920.

Реферат члана Техничке дирекције Централне управе за трговачки промет с ино

странством Зарије М. Старчевића

8. октобра 1920.
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продуката буду национализовани; с друге стране, искључење конкуренције у из
возу хране омогућавало је да држава преко Средишње задруге диктира откупне
цене основних намирница и на тај начин ублажи високе цене у трговини на мало.

Право на учешће у задрузи добили су само држављани Краљевине СХС, а предност
при упису акција земљорадничке задруге. Половину од 30,000.000 динара ак
ционарског капитала (12.000 акција по 2.500 динара) улаже држава, а другу
половину земљорадничке задруге и њихови савези, потрошачке задруге и њихови

савези, извозници и прерађивачи роба (кланице, млинови и сл.) под режимом
забране извоза.
Добит се дели по кључу:

6% резервни фонд
8% акционари
од остатка

2/8 за организацију земљорадничког кредита
1/8 министарству финансија
3/8 за поди·зање складишта и силоса
од преосталих 2/8
2/3 држави
1/3 осталим акционарима 19

Влада је намеравала да преко задруге набавља и без посредничког профита
продаје сељацима потребну робу (пољопривредни алат и машине, одећу, обућу и
сл.), да изобиљем жита тактизира, чека најповољније цене да би га компензацијама
разменила за робу која није могла да се купи за новац (кокс, машине и сл.). Поред

фонда за јефтин сељачки кредит, из профита би се основао и фонд за испомоћ
ратних инвалида. 20

Ако се упореде нацрт из фебруара и закон од 16. априла 1920, види се неколико
крупних разлика. У нацрту демократске владе извоз је потпуно у рукама министра
исхране и обнове: он одређује количину за извоз, а у организацији која треба да га
извезе има право вета. Према априлском решењу радикалске владе, он само

одређује количине преко вишка домаћих потреба, привредни комитет министара
доноси решење о извозу, а министар трговине и индустрије одобрава извоз

Средишњој задрузи као себи подређеној институцији. На предлог министра
Нинчића, влада је 27. априла проширила овлашћења комитета који су сачињавали
министри трговине и индустрије, финансија, саобраћаја, за исхрану и обнову земље,
за социјалну политику тако да му је дата потпуна надлежност да израђује и
одобрава "све детаљне одредбе за извршење решења... од 16. априла 1920."21, тј. у

Синиша Сrефановиh, Један неусйео йокушај држште инйlервенције у йривреди. ..
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1920. формира Оснивачки одбор није успео, јер су сарадњу одбиле веома важне
личности - Љубомир Срећковић, председник Удружења извозника Кр. СХС и
Михаило Аврамовић, један од вођа задружног покрета,22 да би убрзо дошло до
кризе и реконструкције владе. Формирање Веснићевог концентрационог ради

калско-демократског кабинета23 одразило се и на броју и на саставу Одбора
постављеног решењем од 23. маја 1920. Земљорадничке организације пред
стављали су др Крунослав Јанда, (адвокат, председник Хрватских сељачких задруга
из Загреба), др Лавослав Ханжек (адвокат, председник Савеза хрватских сељачких
задруга, народни посланик из Загреба), др Јанко Јован (директор Задружне звез в
Љубљани), Аћим Германовић (управник Савеза српских земљорадничких задруга
и повереник за аграрну реформу у Загребу), др Емер Тартаља (референт у
Министарству исхране и обнове земље); као застуrшик пољопривредника именован
је Милан Капетановић, пољопривредник, бивши министар привреде и народни

посланик. Извозничке фирме и заводе заступали су др Влада Т. Марковић

(директор Извозне банке у Београду), Стеван Карамата (житарски трговац,
директор Српске банке д.д.), Михаило Бајлони (председник Савеза млинова у
Београду) и Никола Станаревић (потпредседник Удружења извозника Кр. СХС).
Представници државних надлештава у Оснивачком одбору били су: Стева Кукић
(генерални директор царина), др Милан Тодоровић (начелник Одељења за спољну
трговину и трговинску политику МГИ), Зафир Станковић (начелник Одељења за
унутрашњу трговину и трговинску наставу МТИ), Сигмунд Пордес (в.д. директора
исхране, одељења министарства за исхрану и обнову земље ).24 Конституисањем
Оснивачког одбора министар Нинчић је добио могућност да послове Централне
управе за трговину са иностранством, која је била у ликвидацији, пренесе на

Средишњу задругу. Решењем од

26.

маја

1920.

извоl)ење уговора са Аустријом,

Мађарском и Чехословачком поверено је Извршном одбору, ужем телу име

нованом од чланова Оснивачког одбора. Одбор су сачињавали Михаило Дра

гичевић (директор Прометне банке из Београда), Стеван Карамата, др Јанко Јован,
др Емер Тартаља, Михаило Бајлони и др Милан Тодоровић. Овлашћење да
диспонирају новац са рачуна који су 1. јуна отворени код Народне банке добили су
сви чланови Извршног одбора изузев др Милана Тодоровића. Меl)утим, на списку

овлашћених особа који је Средишња задруга послала Народној банци уместо М.

Драгичевића и М. Бајлонија наводе се др Влада Т. Марковић и Никола Ста
наревић.25 Влада Т. Марковић је, судећи према потпису који је четвртог јуна ставио
као члан Извршног одбора, био инкорпориран у међувремену, да би оставку на
чланство у Оснивачком и Извршном одбору дао једанаестог јуна.26 Персонална
питања се нису исцрпљивала у збрци око састава Извршног одбора. Још значајније

регулисању извоза уопште. Дакле, истовремено је реч о покушају да се превазиђу

сукоби између :министарстава трговине и финансија у спољној, те :министарства
трговине са министарством исхране и обнове у унутрашњој трговини.

Оснивање Средишње задруге за снабдевање и извоз, кључне институције
извозне привреде, се показало тешким послом. Нинчић.ев покушај да ЗО. априла

"Уређење унутрашње и спољне трговине", Тр'iов1шск11 'i11аснr1к, бр. 88, Београд, 18. април 1920.
20
В. Јанrовић, ,.РадикаЈШ и извоз", Самоуйрава, год. XVI, бр. 132, Београд, 15. август 1920, 1.
21 АЈ 65- 197-617. Решење Министарсmг савета од 27. априла 1920.
19

..

22

АЈ 65-197--618 Удружење извозника Кр. СХС Министру Т. И. М. Нинчићу 8. маја 1920.; АЈ 65-197618 Михаило Аврамовић Министарству трговине и индустрије 31. маја 1920.

23 Министарство трговине и индустрије задржао је М. Нинчић, док је министарство финансија од

радикала В. Јанковића преузео демократа К. Сrојановиh.
24

Име Михаила Драгячевића је у документу прецртано и уместо њеrа је наведено друго, нечит!(О.

АЈ 65-197-618. Решење Министра трговине и индустрије о постављењу Оснивачког одбора
Средишње задруге за снабдевање и извоз а.д., 23. мај 1920.
2s АЈ
26 АЈ

65-197--618 Народна банка Министру трговине и индустрије 9. јуна 1920.
65-197--618. Др Влада Т. Мар!(ОВИћ МЮiистру трговине и индустрије 11. јуна 1920.

_
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је то што је одбор сматрао да није у стању да изврши поверени програм, јер није
имао времена и довољан број стручних људи да створи организацију која би
одговарала обиму послова.27 Осврћући се на закон од 16. априла 1920, Иво Белин
је уочио изузетно значајан проблем - недовољна средства Средишње задруге.
Акционарски капитал од 30,000.000 динара био је само делић новца потребног да

биланса јачати валуту, што ће изазвати стабилизацију цена.
Присталица и једног и другог концепта било је у свим странкама. 37 Само
тако може да се разуме чињеница да је уз сву подршку демократског кабинета

се откупи толико робе да би циљ задруге могао остварити. Штавише, толика сума

нацрт за Средишњу задругу дао хрватски социјалдемократа В. Букшег, што је, уз

се не би могла мобилисати ни код кредитних установа све и кад би оне то хтеле. 28
Потребан новац је могао да доl)е само сарадњом с Министарством финансија, али
ресорни министар К. Стојановић је назначио да његово министарство

средством да се пасивни крајеви боље и јефтиније снабдевају храном, док су други
сматрали да ће тај циљ бити постиmут слободним извозом, који ће јачањем платног

извесне модификације прихватио и провео Нинчић, један од највиђенијих радикала.
Ако бисмо покушали да присталице и противнике слободне трговине разместимо

нема

територијално, увидећемо даје јавност у Србији била скоро једнодушно против, а

никаквих слободних кредита у облику обртног капитала, на које може Сред. Банка
(мисли се задруга - прим. С. С.) рачунати, ако се буде монополисао извоз" ,29 док је
новинама изјављивао да је сток новчаница у резерви довољан да финансира
30
жетву. Штавише, извршни одбор је код обављања послова имао само моралну
одговорност према министру Нинчићу, према чијем наређењу је и почео да их
извршава, што је неке купце одвратило од пословања с њом. 31 Ипак, 9. јуна 1920.
Средишња задруга се јавља као потписник уговора о извозу 15.000 тона пшенице

у новим крајевима претежно за интервенцију, премда се мора истаћи да су тамошњи

,,...

и 40.000 тона кукуруза у Аустрију, који је у име Краљевине СХС одобрио министар
трговине. 32 Међутим, Привредно-финансијски комитет министара је решењем од
20. јуна извршење уговора пренео на Централну управу, укључујући и куповину
33
робе. На основу тог решења министар трговине и индустрије је поставио

високи привредни кругови били пре за евиденцију и контролу него за монопол. 38
Потребу за централном евиденцијом нису занемаривали ни у Србији, али није било
потпуног разумевања за формирање разних централа, и због начелне одбране
права на слободу трговине, и због негативних искустава са Централном управом

за трговину са иностранством, која је била у рукама и на злоупотребу "нашим
новим поданицима". 39 Такав пројекат је одговарао сељаку у већем делу некадашњих
аустроугарских земаља, у првом реду зато што они и нису имали :животних

намирница за извоз, а нудило им се учешће у профиту. Такође, у тим крајевима је
задругарство, земљорадничко и потрошачко, било знатно развијеније него у
Србији, а сличан систем подржављења привредних функција њима је био одраније

техничког директора и одбор за решавање по понудама: тако је оформљена
Техничка комисија Централне управе за трговински промет и са иностранством. 34

познат. То се веома лепо види у пријавама за куповину акција Средишње задруге:

Понуде које је у међувремену прикупила Средишња задруга су поништене. Након
тога је рад Средишње задруге блокиран, тако да је обавила свега три посла: продала
је Аустрији 600 вагона кукуруза и 60 вагона јечма за здраву валуту, 500 вагона

подручја предратне Србије нема ниједног. Покушај да се спољна трговина мес9м

кукуруза по компензационом уговору и

био је смео потез. Без обзира на то што је "Самоуйрава" доказивала да ће ситан

тим да је на

1.485

комада свиња за Чехословачку, 35 с

600 вагона продатих за валуту на курсној разлици изгубила више од

два милиона динара. 36

Зашто пројекат Средишње задруге за снабдевање и извоз а.д. није успео?
Од самог формирања државе извозна политика се налазила између два су
протстављена концепта, слободе и монопола. Једни су забрану извоза сматрали

међу стотинак сачуваних дописа свега је неколико из житородних подручја, а с

и цереалијама одузме из руку приватника је у Србији, чија је привредна и социјална
структура изграlјивана управо на систему посредништва између села и извозника,

и средњи трговац и даље посредовати, а да ће из игре у националну корист бити
избачени само "извозничари" који су били експоненти "странаца, поглавито
мађарских Јевреја" ,40 пројекат није стекао популарност, јер се косио са схватањем
да држава у трговини треба и сме да интервенише само валутним и царинским
мерама. Нинчић је стварање полудржавне извозне установе сматрао "неминовном

потребом" услед "специјалних економских прилика". Због очекиване лоше жетве
27

АЈ 65-197-618 Извршни одбор Средишње задруге Мшrnстру Трговине и индустрије 4. јуна 1920.

28

Иво Белин, ,.Најновија орјентација наше трговинске политике", Ју'iос11овенска обнова-њ1UЈа, год.

IV, бр. 13, Загреб 10. свибња 1920, 283.
29

АЈ 65-197-617 Министар финансија економско-финансијском комитету, 5. јул 1920.

зо ,,Наша валута", Самоуйрава, год. XVI, бр. 96, Београд, 6. јули 1920, 2.
31

АЈ 65-197-618. Оснивачки одбор Средишње задруге Министру трговине

32
33

АЈ 77-49-133 Аустријска влада Министарству трговине и индустрије, 2. јула 1920. препис.
АЈ 77-49-133 Министар трговине и индустрије Централној управи за трговачки промет с
иностранством 4. јула 1920.

34

АЈ 56-197-618. Министарство ТИ изасланику министарства финансија за nperneд рада Средишње
задруге за снабдевање и извоз а.д.

35

II

2. августа 1923.

снабдевање и извоз а.д. Министарству Трговине и индустрије, Одељењу за спољну трговину и
36

они he је лако и у претераним количинама извести, јер се извозни вишкови нала;3е

управо у подручјима поред Саве и Дунава, и још једном he зарадити на великој
разлици у цени. 41 С друге стране, пад цена животних намирница изазваће пад
надница, а то смањење цена индустријских производа: резултат ће бити ста-

индустрије 6. јуна 1920.

АЈ 65- 197- 618 Изасланик Министарства финансија за преглед рада Средишње задруге за
трговинску политику,

у Европи странцима је храна јако потребна и ако се дозволи слободна трговина,

2. јула 1923.

АЈ 65-197-618, Извршни одбор министру трговине 11 индустрије 4. јула 1920.

з1 М. Нинчић, ,,Питање нашег извоза", Самоуйрава, год.

XVI, бр. 110, Београд, 21. јула 1920, 1.
65-197-618 Свеобће набавио средиште, Загреб, Министру Трговине и индустрије 8. јуна 1920.;
АЈ 65-192-604 Анкета МГИ од 2. марта 1920.
39 АЈ 65-190---595 Реферат Зарије М. Старчевиhа, члана ликвидационе комисије Централне управе
за трговачки промет с иностранством 8. октобра 1920.
40 М. Нинчић, ,.Питање нашег извоза", Самоуйрава, год. XVI, бр. 110, Београд, 21. јула 1920, 1.; ,,Два
монопола извоза", Самоуiiрава, год. XVI, бр. 129, Београд, 14. август 1920.

зи АЈ

41 АЈ

65-197-617 Министар финансија економско-финансијском комитету, 5. јул 1920.
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билизација цена на нижем нивоу, тиме и јачање динара. 42 Министар финансија
Стојановић се, напротив, залагао за слободну трговину и домаћих и страних
грађана, под условом да се министарство исхране појави као равноправан купац

одређен је делокруг рада Средишњој Задрузи. Оснивачки Одбор који врши послове

без обзира на висину цена. Да би се олакшало снабдевање земље извозницима би

коме је реч у овом акту. Овај захтев одбацује се већ и стога што је противан томе

био уведен натурални порез од

решењу Министарског Савета".47 Демократе су предлагале да се уместо Средишње

чисто фискални разлози:

5-10% у корист исхране и обнове. За то постоје и

акта својом руком назначио да неће мењати политику: ,,Решењем Мин. Савета
за рачун Сред. Задруге, има да се држи тога делокруга у који не улази предмет о

Као Министар финансија не смем дозволити екс

задруге створи саветодавни комитет који би одређивао контингенте и рокове за

перименте са државним приходима, нарочито царинским, који ће бити несразмерно

извоз цереалија, у којем би представнике имали Савез земљорадничких задруга,

мали ако се извоз умањи и услед наглих падања цена други порески извори,

Занатлијска, Трговачка и Радничка комора, Удружење извозника и Народна банка.

посредни и непосредни, буду опали". 43 Дакле, у самој влади су постојале
принципијелне разлике према решењу извозног питања; за судбину Средишње

С. Протић је у име странке одбацио стварање одбора који би "спречавао рад

,, ...

двеју супротстављених политичких странака. Наиме, решење о регулисању извоза

одговорног министра трговине".48 За то време је у Србији растао талас протеста
против владине извозне политике. Сељаци и локални трговци су на зборовима
доносили резолуције, слали делегације Весниhу, у парламенту је по том питању

је донето у време када су цене на иностраним тржиштима почеле да слабе, а курс

поднесена интерпелација, Трzовински zласник је повео праву кампању против

динара да јача, што је ширило нервозу меl)у трговцима који су робу куповали по

Нинчићеве трговинске политике. Како су се приближавали општински избори

задруге ће се показати пресудним то што су их носили истакнути представници

знатно вишим ценама. Забрана извоза је утицала да цене житу падну са

200-250

економско питање је постало политичко; узалуд је Нинчић доказивао да питање

кг на пијацама којима су овладали

спекуланти, што је револтирало сељака и ситног локалног трговца, а да цене хлебу

извоза "не само да није никакво политичко питање но није, нити се може поставити
као партијско питање".49 Нашавши се у дефанзиви, Самоуйрава је доказивала да

нису пале, јер се још млело раније откупљено скупо жито. 44 Динар је почео нагло
да јача, јер је влада 19. марта 1920. ставила под контролу целокупан промет

нико није смео, нити сме, пустити слободан извоз. У време док су демократе
владале, извоз је регулисан извозницама које су министри давали по свом нахоl)ењу

девизама и валутама, а тренд је појачан, јер је због изгледа добре жетве потражња

и без икакве контроле, да би у фебруару донели одлуку о стварању монопола и

за динаром расла. Ту ситуацију је у борби против Средишње задруге користио

препустили стварање организације Виљему Букшегу, ,.социјалисти и човеку који

министар финансија Стојановић. Када је он преузео ресор, франак је са рекордних

никад није радио државне послове". Данас они блокадом рада Средишње задруге

на

100--150,

па

r,r

на

50-60

динара за

100

318 већ пао на око 230, да би почетком јула, када се сукоб око Средишње задруге
разбуктао, био свега 130 динара за 100 франака. Он је помогао раст динара
45

раде против смањења цена у земљи, а у корист "странаца и њихових калауза у

нас". 50 Насупрот радикалском листу, ,,Демокраш.ији" није било до полемике. М.

продајући преко листе коју је формирао његов повереник на београдској берзи
франак по 125, иако је у Загребу био 145, а у београдским банкама и скупљи. 46

Драшковић је у једном једином чланку и без икакве аргументације одбацио тврдње

Нашавши се у тешкој ситуацији, Извршни одбор Средишње задруге је

инсинуацијама радикалске штампе. 51 Сгав листа према извозу представљан је као

предложио министру Нинчићу да се, уз мобилизацију прометних средстава,

принципијелан: тражи се слобода трговине, сасвим у духу захтева произвођача и

"искуство и пословне везе нашег трговачког реда ставе у службу државне

трговаца. Истовремено су коалициони партнери водили рат мастилом и по

организације, која је позвана да врши контролу над извозом" и да "се за сад, и

питањима аграрне реформе и састава покрајинских влада. У таквим условима

привремено, до среl)ења и организације Средишње задруге" одобри директан извоз,
с тим да сви уговори подлежу одобрењу и ревизији Средишње задруге, која би

Веснићева концентрациона влада није могла да опстане: пала је када су демократе

водила тачну евиденцију извоза, утврl)ивала да ли извозе само држављани

владиног предлога изборног закона. Двадесетог јула регент је примио Веснићеву

да су демократе пројектом од

3.

фебруара на уму имале монопол, назвавши их

искористиле минорно питање пасивног бирачког прав.:~ учитеља да гласају против

Краљевине СХС и да ли цена приближно одговара светској. Одбор је сматрао да

оставку, па му поверио нови мандат. У међустраначким преговорима који су

би се скупоћа сузбила, а фискални приходи порасли ако би се водила политика

уследили радикали су у извозном питању попуштали, демократе су показивале

флексибилних извозних царина које би се прилагођавале курсу динара, ценама

склоност ка ограниченој слободи трговине, а слично су мислили и радикалски

робе на светском и на унутрашњем тржишту. Закључивши да ће се у пракси

савезници из Народног клуба. 26. јула о извозу су директно разговарали радикали

показати ,,да ли ова мера да остане привремена

до дефинитивног одређења и

М. Нинчић и В. Јанковић са демократама М. Драшковићем и В. Маринковићем.

организације Средишне задруге" сам Извршни одбор је јасно показао да се не

Радикали су пружили велике уступке, што се види из решења привредно

слаже са основама решења од

финансијског комитета министара о извозу од

-

16. априла 1920. Министар Нинчић је на полеl)ини

27.

јула

1920:

до краја године је

42

"М. Драшковић и извоз", Самоуйрава, год. XVI, бр. 95, Београд, 2. јули 1920, 1.

47 АЈ 65-197-Ы8 Изврuши одбор Средшшье задруге Министру Трrов1ше п l{НД"устрије

43

ЛЈ

48 ,,Пред кризом?", Пол11ilшк.а, год.

44

,.ХЛеб и месо", Пол~1ш11ка, год. XVII, бр. 4375, Београд, 27. јуна 1920, 3.

65-197-617 Министар фШiансија економско-финаt1сијском комитету, 5. јул 1920.

45 Бео'iрадска берза

1920.

'iодине, Београд,

46 "Положај на берзи", Полишика, год.

1921.

XVII, бр. 4404, Београд, 28. јула 1920, 1.

49 . М. Нинчиh, ,.Питање нашег извоза", Самоуйрава, год.
50

4. јуна 1920.

XVII, бр. 4396, Београд, 9. јули 1920, 1.

"М. Драшковић и извоз", Самоуйрава,_ год.

XVI, бр. 110, Београд, 21. јули 1920, 1.

XVI, бр. 95, Београд, 2. јули 1920, 1.

51 М. ДраШI<Овиh, ,.О извозу'',Демокраш11ја, год. II, бр. 305, Београд 8. јули 1920, 1.
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одобрен, уз плаћање извозне царине, слободан извоз јечма, ражи, кукуруза и

Синиша Стефановић, Један неусйео йокушај државне uнiiiepвem1uje у йривредLL ..

Победивши у извозном питању лета

1920.

107

године демократе су спречиле

њихових продуката; теста; пасуља, сочива, грашка и кромпира; коња и говеда за

оснивање полудржавне, привилеговане извозне компаније, која је претила да из

клање, коза и прера}јевина од свињског меса; меда; вунених ћилима, отпадака и

извозне трговине потисне приватну иницијативу. Услед тешких економских

крпа, лана и конопље (осим у Бугарску). Око извоза главног прехрамбеног артикла

прилика у земљи и Европи експорт већег дела забрањених, тј. за извоз преко
Средишње задруге намењених артикала био је тек привремено ослобођен

пшенице није постигнут споразум и остала је под режимом забране, јер у том
случају радикали нису много одступали од пројекта државног извоза на ко
мерцијалној основи, али тај би посао водила Централна управа за трговину са

ограничења, док је извоз пшенице био слободан само унутар контингента. Извозне

иностранством. 52 Већ одраније потиснут, Оснивачки одбор Седишње задруге за

извор. Влада је, дакле, сачувала начелну слободу трговине, уведену законом од

снабдевање и извоз а.д. је

царине су задржане и као инструмент контроле унутрашњих цена и као фискални

јула предложио ликвидацију, што је Министар

шеснаестог априла, али није одустала од интервенције у трговини робама

трговине одобрио решењем од другог августа 1920. 53 Чиста добит задруге у износу

неопходним за исхрану и обнову. Криза изазвана намером да се формира Средишња

од 3.500.000 динара пренесена је Централној управи за трговину са иностранством
као привремена позајмица. 54 Престанак рада Средишње задруге, којаје потресла

задруга решена је спајањем појединих до тада донесених решења: задржан је

тржиште хране, изазвала полемички рат у штампи и талас протестних зборова у

се примењивао на основи решења из априла 1920, који је, уместо начелне забране,
увео слободу трговине.

31.

земљи прошао је незапажено, јер је у центар пажње дошао сукоб о питању аграрне

инструментариј државне интервенције из решења од новембра

1919. године, али

реформе. Веснић је вратио, па одмах потом опет примио мандат за састав владе:
радикали су попуштали толико да је С. Протић одлучио да оде у бању. У извозном

питању радикали су сматрали да послове са пшеницом треба да држи Централна
управа за трговину с иностранством и да је контингент за ту годину толики да

може да задовољи потребе државе. 55 Демократе су наставиле притисак, па су
радикали пристали на контингент од 15.000 вагона пшенице за извоз, под условом

да га за компензације извезе Централна управа. Тврдили су да је државни монопол
потребан бар у том сегменту, јер би у противном сав профит отишао у руке добро

Summary

организованих банака и извозника, који су упркос свему били у могућности да

кредитирају откуп и капаришу бродове и шлепове за извоз уз Дунав.

56

Када су

демократе одбиле и тај предлог, министар пољопривреде В. Јанковић (радикал) је

Sinisa Stefanovic

предложио да се уместо жита извезе брашно, с тим да би се сељаку жито плаћало
према од владе утврђеној цени, везаној за цену брашна на вањским тржиштима
умањену за трошкове, млинске услуге и зараду млинара извозника. За тај

Central Cooperative for Suppliement and Export Со.)
An unsuccessful project of state intervention in economy of Кingdom SHS in 1920.

контингент би се компензацијама увезао челик, локомотиве, кокс и сл. који се,

према тадашњим привредним приликама, другачије и нису могли добити. 57 То није
било довољно., Демократе су закључиле да им не остаје ништа друго него да

прекину преговоре о саставу концентрационе владе, јер "на питању извоза пада

договор са радикалима". 58 Десетог августа радикали су капитулирали: решено је
да се контингент извезе слободно, а да се евентуални суфицит пшенице извози
тек по нарочитом одобрењу. 59

52

"Ток кризе", Полиш11ка, год. XVII, бр. 4403, Београд, 27. јула 1920, 1.; .,Опет је запело!", Полиш11ка,
год.

53

XVII,

бр.

4406, Београд, 30. јула 1920, 1.

АЈ 65-197-618 Решење Министра трговине и индустрије 8. септембра 1920. Тим рершењем нареl)ена
је и коначца ликвидација Задруге.

АЈ 65-197-618 Решење Министра Трговине и индустрије 6. августа 1920.
55 "Ситуација", Бео'iрадск11 дневник, год. II, бр. 123, Београд, 7. август 1920, 1.
56
"Два монопола извоза", Самоуйрава, год. XVI, Београд, 12. август 1920, 1.
57
В. Јанковић, .,Радикали и извоз", Самоуiiрава, год. XVI, бр. 132, Београд, 15. август 1920, 1.
58
"Ситуација'', Бео2радск11 дневн11к, год. II, бр. 125, Београд, 10. август 1920, 1. ОвlЈе је очиmедно да
54

се ради о Цеwгралној управи за трговину са иностранством.

lЧ "Ситуација", Бео'iрадск11 дневн11к, год. II, бр. 126, 11. август 1920, 1.

Even before the foundation of Кingdom of Serbs, Croats and Slovenes export was
forbldden, except when specially allowed, Ьу Serblan government's in exile order of July
30th 1918. The main aim ofthe govemment was to ensure supplies for the population after
the war and this policy had to Ье kept after the foundation of the new state, but gradually
softened Ьу regime of barter agreements, special permissions and quantitive export limitations. High extemal prices offood, which was the main group of export products ofКingdom
SHS, brought enormous profits to exporters. It caused corruption and high food prices in the
country so Democratic government, Ьу decree ofNovember 5th 1919., imposed export taxes
to take part of the profits and lower the prices, but it didn't bring much effect. In order to
change such unfaboraЫe development S. Protic's second Radical govemment brought а decree on foreign trade onApril 16th 1920. based on the principle essentially opposed to previous practice: export became free unless prohiЬited Ьу the govemment. Sredisnja zadruga za
snabdevanje i izvoz a.d. was created Ьу the same act (along the concept already adopted in
previous Democratic govemment) to export possiЫe surplus over domestic needs of goods
listed and declared as the integral part ofthe same decree, but also to take all the existing state
trade agreements and supplying of army, ,,passive areas" and state itself. Ву this instiution,
organized as а part of Ministery of Trade and Industry, govemment wanted to ensure sufficient supplies for domestic needs, depress domestic prizes, end corruption and to deliver
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profits of exports business between state, merchants and producers. But Sredisnja zadruga
~as never really founded, not onl_y because of strong opposition in Serbia and food productive areas, but also because of actюns that Democratic party took against it after the foundation ofM. Vesnic's joint Radical-Democratic govemment in Мау. Democratic fmance minister К. Stojanovic was fond of free trade which would, under regime of export taxes and
~ro~ ofpriz~~• ~roduce more money for ill-balanced state budget. ProЫem offoreign trade,
m_wh1ch Sred1snJa zadruga za snabdevanje i izvoz was one of main topics, together with
m1sunderstandings of coalition partners on agrarian reform and provincial governments, led
to а month long govemment crisis in July-Avgust 1920. in which Sredisnja zadruga was
abandoned and formally ordered for liquidation on August 2nd. Ву coalition agreement, free
trade as ~~ ba~ic priш:iple ofdecree ofApril 16th was kept, but also export taxes and quantitive
export lim1tat10ns as mstruments of state intervention according to the decree of November
5th 1919.

Ненад ЂорЬевиh

UDK 791.43/.45(497 .11 )"1950"

Београдска кинематографска
свакодневица 1950. године
АПСТРАКТ: Кроз анализу филмског машеријала аушор се бави уши
цајем филма на свакодневни живош Београђана.

Првих послератних година своје слободно време Београђани су најрадије
проводили у биоскопима. Репортер Политике истиче да је 1950. године 50.000
гледалаца дневно посећивало петнаест београдских и шест земунских биоскопа.
Ако је тај податак тачан, онда је просечно 11,7% Београђана дневно одлазило на
биоскопске представе. Судећи по гужвама и очајном изгледу београдских биоскопа,
не треба сумњати у толику посећеност. Сем тога, оних 11,7% Београђана су били
у групи срећника који су редовним или нередовним путем успели да набаве
улазнице.

На питање колико је још Београђана пожелело да слободно време у току
дана проведе у биоскопу, немогуће је одговорити, али се зна да је потражња била
много већа од понуде. Гужве су биле огромне. Нарочито је посећеност била велика
у зимским месецима када је сваки биоскоп приказивао четири до пет представа
дневно.

Заинтересованих је било много, а биоскопа мало. То је био основни проб
лем који је проузроковао непријатности и злоупотребе. Тако су филмска и разна
друга предузећа својим радницима унапред резервисала биоскопске улазнице. У
1
биоскопу "Јадран" је на тај начин дневно било блокирано 450 карата. Наравно,
било је и тапкароша. На крају, настајале су пред благајнама велике гужве, долазило
је до свакодневних разбијања излога, а након представа остајали би прљави подови,
ишарани зидови и поцепана седишта. 2
Надлежни су, почевши од 1946. године, покушавали да реше те проблеме. У
октобру 1946. издат је Правилник о кинематографији, којије стриктно прописивао
правила рада биоскопа. 3 До танчина је утврђен и изглед дворана, ходника, тоалета

и чекаоница. На жалост, пред неизмерном реком људи тај правилник је остао само
"мртво слово на папиру". Једини је спас тражен у реновирању старих и подизању
нових биоскопских сала.

1 Пол11ш111ш,

5. новембар 1950, ,,Много више око

биоскоnа".

2 Исто.

з Арх11в Југославије (даље: АЈ), Фонд Министарство рада Владе ФНРЈ,
кинематографији.

46-8303, Правилник о

Годюпњак за друuпвену историју

110
Још

1-2/1996.

1946. године утрошено је 3,000.000 динара (мада је планирано 8,000.000

динара) на реновирање порушене Касине. После реновирања биоскоп је требало
да буде "стециште свих оних који у филму гледају културну потребу, а не само
забаву", и то по угледу на совјетске биоскопе. 4 Можда баш зато што је грађен по
совјетском узору, тај биоскоп није до краја реновиран. О судбини старијих
некоришћених биоскопа у Политици је писао Н. Гостовић. Наиме, предратни
биоскопи Сава и Зеленгора били су претворени у магацине, Палас је био преуређен

у позориште лутака, а у Триглаву су се одржавале конференције. 5 Сазнајемо да је

предратни Корзо био претворен у мензу спортског друштва БСК. 6
На страницама штампе апеловало се на отварање нових биоскопа. И заиста,

1950. године отворен је биоскоп Браhа

1

Сшаменковиh. Но, то је била слаба утеха

ако се има у виду да су биоскопи често бивали реновирани и привремено затварани.

Сењак је радио само три до четири дана у недељи, а Башша Београд је била
отворена само у летњим месецима. Редовни су били само премијерни биоскопи,

којих је било седам: Београд, Козара, Звезда, 20. окшобар, Славија, Јадран и током
лета Башша Беqzрад.
Премијерни биоскопи су ретко мењали репертоар. Јадран је за годину дана
променио само осам филмских наслова, докјеДушановац са педесет промењених

филмова 1950. био својеврсни рекордер. Премијерни биоскопи су приказивали
највеће филмске хитове, најчешће америчке и западноевропске продукције. Још
једна одлика премијерних биоскопа била је та што су се налазили на потезу од
Славије до Трга Републике. У ширем центру и периферији, налазила су се само

два биоскопа на Карабурми и по један на Црвеном Крсту, Душановцу и Сењаку. 8

Ненад Ђорђевић, Беоiрадска кинемшиографска свакоднев~ща

1950.
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набавку, увоз и дистрибуцију филма. 10 Совјетски филм је био најчешћи на

репертоарима, а посете биоскопима биле су организоване.11 Совјетски културни
утицаји прожимали су позориште, школство, издаваштво, новинарство и науку. 12
Раскид односа Југославије и СССР-а није одмах утицао на драстично опадање
културних утицаја Москве. Совјетски културни утицаји су

1948. године још били

снажни, а западна култура проглашавана је антихуманом и декадентном. 13 До
коначног прелома дошло је у децембру

1949. године, на Трећем пленуму ЦК КПЈ,

када је одлучено да се одбаци социјалистички реализам у стваралаштву и школству
и да се успостави живља сарадња са светом. 14 Већ наредне године културни живот

је добио сасвим другу димензију.
Табела 1 показује број увезених филмова у Југославију у периоду од

1948. до

1951. године.
Табела

1) Увезени филмови у периоду 1948-1951
САД

година

1948.
1949.
1950.
1951.

СССР

Енглеска

остали

1

97

19
33
24

58

3
8
11
16

21
23
8
24

о

о

Извор: Културно-уметничка делатност, радио-дифузија, кинематографија и
штампа у ФНРЈ, резултат пописа

31. 12. 1951., Београд 1952, стр. 42.

Процес потискивања совјетских филмова који је отпочео

1949. наставио се

Маса света је зато била принуl)ена да свакодневно са периферије путује у центар,

и 1950. године. Те године није откупљен ниједан совјетски филм, али биоскопи су

што је изазивало додатне потешкоће у саобраћају.
Занимања за филмске представе изазвало је и појаву разних филмских

приказивали раније увезене совјетске филмове. Упоредо је растао број от
купљених, и у биоскопима приказиваних, америчких и западноевропских филмова,

часописа и билтена. дневни листови су били пуни филмских извештаја и критика.

од којих су енглески били најпопуларнији. Табела 2 показује у почетку постепено,

На крају, споменимо да је држава и те како профитирала од филмске индустрије.

па све наглије потискивање совјетског филма са биоскопских екрана Београда,

Бруто-приход остварен приказивањем филмова у ФНРЈ износио је око 580.000.000

као и упоредни пораст интересовања за амерички и западноевропски филм. 15

динара годишње. 9

Табела која је подељена на шест двомесечја показује колики је био процентуални

удео филмова појединих земаља у односу на целокупни биоскопски репертоар
Београда за

Филм и политика

1950. годину.

Велико интересовање људи за филм била је главобоља не само за градске
власти, већ и за државни врх који је након сукоба са Информбироом

1948. године

морао да преусмери целу културну политику земље. Још у време блиских односа

са СССР-ом, државни апарат је био свестан колико филм може да утиче на граt,,ане
који су масовно хрлили пред биоскопска платна. Држава је имала монопол на

to Љубодраг Димић,
чacoii11c

4

ЛЈ Фонд Председништво Владе ФНРЈ, 41-557, Извештај,

5 Пол11шика, 5. новембар

6 Пол11шика,
7

4. новембар 1946

1950, исто.

18. август 1950, исто.
12. јула 1950.

Почео је са радом

8 Земун је са својих шест биоскопа представљао биоскопску целицу, па стога н11је обухваћен овим
радом.

9

ЛЈ Фонд Привредни савет Владе ФНРЈ, 72-188, Пр11вредни савет - Секретаријат за цене, 7. април

1950.

11 Исто,

167.

12 Исто,

170.
171.

13 Исто,

.,Совјетски културни утицаји у Cpбllj111945-1950", у: Ју"iословенсюt исиюр1tјсю1

1-2, Београд 1987, 165.

14 Исто.
15 У свим статистикама, па и у овој, кор11стили смо репертоаре СЈtедећих београдских биоскопа:

Београд, Јадран, 20. окшобар, Коаара, Славија, Бatиiua, Београд, Звеада, Космај, Косово, Дрина,
Душановац, Авада, Балкан, Браhа Сшаменковиhа (укупно 14 бl{оскопа). Из стаrnстике смо избацили
б11оскоп Сењак, који је 11мао крајње нередован репертоар.
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САД

СССР

ФНРЈ

Ј-Ф

М-А

М-Ј

Ј-А

С-О

Н-Д

34,43%
32,79%
8,20%

36,73%
24,49%
8,16%

23,08%
20,00%
6,15%

28,77%
9,59%
9,59%

33,87%
8,06%
17,74%

44,83%
12,07%
6,90%

16,38%

14,29%

36,92%

31,50%

22,50%

22,50%

Енг.леска
остали

15,50%
Извор: Политика,

1950, Дневни београдски филмски репертоари.

достигавши минималну тачку у септембру и октобру, када је од укупно

неколико дана бивали скидани са репертоара.

Најпопуларнији филм совјетске производње био је "Константин Заслонов",
који се у четири биоскопа, приказивао укупно 32 дана. По популарности је далеко
заостајао за многим америчким, западноевропским, па и југословенским фил
мовима. Табела 4 показује десет најпопуларнијих филмова у Београду 1950. године.
Табела

4) Најпопуларнији филмови у Београду

филм

држава

62

бр. биоскопа у којима

бр. дана на

је приказиван

репертоару

4
5

Песма мртвих љубавника

Енг.леска

С друге стра~е, горња граница америчких филмова достигнута је у новембру
децемебру, када Је од 58 приказаних филмова било 26 из Сједињених Држава

Алибаба

САД

Бланш Фјури

Енглеска

2

(44,83%).
.
Уједначено је било приказивање југословенских филмова, а у односу на

Мочвара

САД

5

Лице једне жене

САД

5

Јануар-фебруар приметна је, током године, и повећање броја приказаних енm.
~илмова. Табела 3 показује број приказаних америчких, енглеских, совјетских и

Тарзан тријумфује

САД

6

Незаборавна песма

САД

4

Црвени цвет

Југославија

3

Катица за све

Немачка

4

Тарзан у Њујорку

САД

2

(8,06%).

Југословенских филмова у свим београдским биоскопима.

Табела 3) Филмови у београдским биоскопима према пореклу
биоскоп

амер.

енm.

совј.

филм

филм

филм

5

2
1
2
3
4
1
2

1

Козара
Башта Београд'

Душановац
Авала

1
3
4
1
8
2
9
9
10
7
17
19

Балкан

15

Београд
Јадран

Звезда
Октобар
Славија
Космај

20.

Косово
Дрина

Бр. Стаменковић'

5
7
4
7
6
7
3

о
о

о

домаhи остали
филм филмови

1
2
3

1

о
о

о

о

2

о

15
9
6
1

4
2
4
3
4
4
1

11
5
13

1
1
2
1
4
1
6
10
8
6
3
12
7
б

10

5
10
8
10
10
12
43
35
30
21
50
42
38

12. јула 1950. године.

Извор: Политика,

Извор: Политика,

укупно

'Башта Београд радила је само за време лета, а биоскоп Браћа Стаменковић
отворен је

113

године

другоразредним биоскопима. Совјетских филмова је било прилично. У току године
остварене су укупно 64 совјетске филмске пројекције (била су чак 42 различита
филма). Али њихов утицај, ако занемаримо квантитет, био је мали, пошто се
обично нису репризирали, нити дуго давали у биоскопима. Обично би веh после

У јануару и фебруару 1950. године приказивао се готово исти број совјетских
и америчких филмова. Од тада се број совјетских филмова константно смањивао,
приказана филма било само 5 совјетских

1950.

америчка и енглеска филмска остварења. Совјетски филмови приказивани су у

Табела 2) Процентуални удео филмских пројекција
порекло

Ненад Ђорђевић, Београдска кинемашо'iрафска свакодневицп

1950, дневни беоrрадски филмски репертоари.

Иза табеле се види д~ је првих седам премијерних биоскопа готово у
потпvности игнорисало СОВЈетске филмове. У њима су најчешће приказивапа

113
111
95
92
88
87
86
85
83
77

1950, дневни београдски филмски репертоари.

По популарности, достојни такмаци америчким филмовима били су енг.лески
филмови, што се најпре може објаснити напретком енглеске кинематографије, од
које је Југославија откупила неколико сјајних филмова. Ипак, најпопуларнији
филмови били су о Тарзану. ,,Тарзан тријумфује", ,,Тарзан у Њујорку" и "Тарзаново
изгубљено благо" приказивани су укупно 178 дана у београдским биоскопима.
Сукоб Југославије са Информбироом је изазвао велики културни преокрет

у Југославији. Београђани су први пут након рата имали прилике да се често сусрећу
са остварењима западне културе и уметности. Тај нови духовни полет уочљив је у
свим гранама културне делатности, при чему кинематографија није представљала
изузетак. Ипак, иако смањени, совјетски културни утицаји су 1950. године још
били видљиви. Не може се рећи да је Југославија отворила врата западним
утицајима, можда их је само одшкринула. Југословенски политички врх није желео
да ризикује нити да било шта препусти случају. Западни утицаји су најпре били

цензурисани, па оштро критиковани, а како је јавност на њих реаговала питање је
о коме ,штампа углавном ћути. Око

13.200.000 гледалаца је 1950. године видело

америчке или западноевропске филмове у Србији. 16 Становници Југославије,
Србије и Београда очигледно су са задовољством прихватили западни филм.
16

Љ. Димић, нав. дело, 167 (табела). Табела је подељена на број гледалца домаћих, совјетских и
осталих филмова, а "осталих" филмова, осим западних, 1950. г1УГово да није било. Према томе,
број од око

13.200.000

који се налазио у рубрици "остали" означава број гледалаца америчких 11

западноевропских филмова.
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Критика и цензура

4,32

америчка, 2,3 енглеска и 1,46 совјетских филмова. Највећи број људи којије кретао

са периферије у центар стрпљиво чекао у реду или се гурао пред благајнама и у
гужви ломио стакла, желео је да погледа неки амерички или западноевропски
филм. Али филмови најчешће нису били актуелни. ,,Вечна Ева"

(1943), ,,Плинско
(1941), ,,Бал на води"

светло" (1946), ,,Грађанин Кејн" (1941), ,,Лице једне жене"
(1944), ,,Мистер Смит у Сенату" (1938), су класици које је београдска публика имала
прилике да види тек 1950. године. Други филм по популарности у Београду
"Алибаба", снимљен је 1944. године, а филмови о Тарзану били су из 1941, 1942. и
1943. године. Ипак, било је изузетака. Најгледанији филм у Београду, ,,Песма
мртвих љубавника", из 1948. године био је скоро актуелан.
Узроке толиком кашњењу, треба тражити пре свега у томе што се ју
гословенско тржиште тек 1949. године, услед сукоба са Информбироом, више
отворило за западни филм. Али пре него што би се неки западни филм пој авио
пред очима гледалаца, морао је да проl)е анализу Цензорне комисије. 17 Многи

филмови су били забрањени. Комисија је радила сваког дана и од

3. јануара 1949.
којих је 110 забранила (17,3%

године до 1. јуна 1950, nperneдaлa је 633 филма, од
прегледаних филмова је забрањено). Табела 5 представља списак забрањених
филмова. И у забранама предњаче амерички филмови.
Табела 5) Цензурисани филмови

ти филмови одобрени. 19

•

-

филмску

критику. Многи филмски критичари, попут Димитрија Ђуровића којије критике

објављивао у Политици, према а_меричким филмовима ~ису имали много

~l

разумевања. Димитрије Ђуровић ниЈе био попустљив. ~омедиЈи _,,Лепот_ица из
Орлеанса" замерио је што "у салону увесељава крупниЈе и ситниЈе милијардере

-,

филму "Хумореска" замерио је што се у њему мало види друштвено стање у
Америци21 , а "Балу на води" што нема "везе са овим светом и овоземаљским живим

душама".22 "Вечна Ева" није довољно реали_стич~н филм23 , а "Песма љубави" не
говори о социјалним проблемима. 24 Можда Је наЈбољу критику меl)у америчким

филмовима добио "Седми крст", који је приказивао живо! ратних заробљеника. 25
Било је и умесних критика, али пре свега упадљиво Је да су амерички и неки

западноевропски филмови критиковани због онога што_ нису п~казивали _по
мишљењу критичара друштвену структуру и живот соцИЈално наЈугрожениЈих

слојева. Баш тим темама су се бавили италијански филмови неореалистичког
правца, па су према њима југословенски филмски критичари били благонаклони.

Веганов филм "Сунце још сија", Роселиниј ев "Рим, отворен град", као и ~е Сикини
Крадљивци бицикала" оцењени су као врхунска филмска остварења.

"

У табели 5 може се уочити да су само два совјетска филма забрањена. Кроз

руке Цензорне комисије 1949. године прошлој~ 39 совјетских филмова, а 1950.
није прошао ниједан, пошто те године совЈетски филмови уопште нису
али су у штампи пропраћена изузетно лошим коментарима или, што Је ЈОШ ~оре,
ћутањем. Лист Политика је напросто бојкотовао совјетски филм. Ипак, НИЈе се

Енrnеска
Француска

Н

9
8

мишљења да је "до појаве ревизионизма" совјетски филм имао водеће место у
свету. 27 Врхунским совјетским режисерима замерано је што су ~аш 1948. године
направили серијулоших филмова. 28 Изгледало Је. као да су совЈетски р~жисери

fua~a

5

одједном, након совјетског сукоба са ЈугославиЈом, почели да снимаЈу лоше

Југославија
СССР

4
2
2

филмове.
Филм је била до крајњих граница исполитизована уметност и забава. Људе

Аустрија

Шведска

Извор: Архив Југославије, Фонд Савезна комисија за преrnед филмова 5-12;

6-16, књ. 4 и књ. 8, 1. јануар 1949 -1. јун 1950.
Многи познати филмови, међу којима је било и неколико класика, били су
забрањени: ,,Квартет", ,,Калкута", ,,Зоро" како се наводи, ,,због очигледног
разлога", ,,Људска комедија", јер је "реакционаран до зла бога" и најзад "Каза
бланка" који је без образложења забрањен 3. маја 1949.18 "Грађанин Кејн" је
дозвољен одлуком друге комисије, пошто га је претходна комисија забранила.
Првобитно су такође забрањени један филм о Тарзану (не зна се који) због тога

одбацивало целокупно совјетско филмско стваралаштво. Неретка су била

су у биоскопе привлачила врхунска филмска остварења, махом снимана четр
десетих година, а државна власт, која је након Трећег пленума ЦК СКЈ, крену~а
путем живље сарадње са западним светом, будно је пазила да се културни утицаЈи

19 Исто.

20 Пол11iџ.11ка,

5. октобар 1950 ,,Лепотица из Њу Орлеанса".

21 ПолиШика,

19. новембар 1950, ,,Хумореска".
31. децембар 1950, ,,Бал на води".

22 ПолиiшlКll,

23 Полuiџ.ика,
24 Полишика,

Председник Цензоряе комисије био је В. Рибникар, а чланови су, између осталих, били В. Дедијер,
П. Крижанић, М. Виторовић, М. Богдановић, М. Логар, С. Бабовић, Т. Младеновић, Ј. Поповић, О.

1
8

•

Након цензуре филм је морао да преброди ЈОШ Једну препреку

48
21

Немачка

17

115

године

откупљивани. Совјетска филмска остварења, тако рећи нису била за?р~њивана,

бр. забрањених филмова

САД

1950.

што је имао лоше васпитно дејство и "Ноћ у Казабланци", али су каснијим одлукама

У четрнаест београдских биоскопа дневно је у просеку приказивано

држава-продуцент

Ненад Ђорђевић, Београдска кине.майlографска свакодневиЦ{t

25 Пот1iиr1ка,

26

Давичо и Д. ТИмотијевиh.

21

АЈ Фонд Савеща комисија за преглед филмова, 5-12, 6-16, књ. 4 и књ. 8, 1. јануар 1949. - 1. јун 1950.

28

14. мај 1950, ,,Вечна Ева".
13. јун 1950, Кетрин Хепберн

у филму...

26. мај 1950, ,,Седми крст".
Пот1i[шка, 12. фебруар 1950, ,,Крађа бицикла"
Ф1L11М, април 1950, .,Ахил у колору".
Филм, мај 1950, ,.Истина о једној легенди."
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са Запада не отму контроли. Градске власти које су биле одговорне за све недаће

БАШТИНЕ

што су сналазиле гледаоце, по свему судећи, нису биле подједнако ажурне као

НERITAGES

државна власт.

Таш.јана Субошин-Голубовиh

Summary
Nenad Dordevic

Cinema everyday life in Belgrade 1950
Analyzing the work of Belgrade cinemas, movie making companies and the choice of
films, the author portrays the most influential segment ofmass entertainment in the post war
period. The.choice of films shows sudden growth of import of films ftom the West to the
disadvantage of Soviet films. Growth of interest for domestic production is also noticeaЫe.
As part of the ideological mechanism the censorship as well as reviews in the guided press
exerted great influence on making ofthe cinema repertoire. Statistical data conceming visits
to the cinema and visits to some films in particular help us make conclusions about changes of
interes and taste and accordingly the influence of film on everyday life.

Иван Пересветов и његова Велика
посланица цару Ивану IV
Васиљевићу
Белешка о писцу
Иван Семјонович Пересветов, судећи по руском језику ( са примесама
полонизама) који пише, потиче из западних руских земаља (оних делова Литве
које су освојили литвански феудалци). Нема сумње да потиче из добростојеће
племићке породице. Судећи према подацима који се могу напабирчити у његовим

текстовима, Пересветов је био професионални војник (плаћеник) и није био
сиромашан (опремао је 6.,... 7 коња за ратне потребе). Сви саопштени ауто
биографски подаци односе се на другу четвртину XVI века. После Мохачке битке
(1526) појавила су се два претендента на мађарску круну: трансилванијски војвода

Јан Запоља и краљ Фердинанд I Чешки ( ожењен сестром Владислава Ј агелонца ).
Пољски краљ Сигизмунд I званично је био неутралан, али је тајно подржавао
Фердинанда. Пољска шљахта ( ситно племство) подржавала је Запољу. У то време
Пересветов се, заједно са литванским одредом професионалних војника, налази у
Запољияој служби. Турска је подржавала Запољу, па изrnеда да се управо у то

време Пересветов упознао са туркским политичким уређењем и војном
организацијом. Могуће је да му се тада родила мисао да употреби Мехмеда Освајача
за приказивање лика савршеног владара. Затим је прешао на службу краљу
Фердинанду. Не може се тачно утврдити када је Пересветов провео пет месеци
код молдавског војводе Петра Рареша; узима се да је то било између 1532. и 1535.
године. Поуздано је утврђено да је Персветов стигао у Русију из Литве 1537/1538.
године. Већ од краја XV века запажа се тежња руских земаља да се ослободе
литванске доминације и присаједине Русији: почетком XVI века то су учиниле
черниговско-северске земље, 1514. Смоленск; у исто време учвршћују се културне

и економске везе Русије са украјинским и белоруским земаљама. Нема сумње да је
Пересветова водила жеља да живи и делује у Русији. Последњи сачувани податак

о Персветову је из 1562. године, а сачуван је у царском архиву, и тиче се, судећи по
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свему, некакве истраге или судског спора који се тицао њега и неког Петра

Пересветов поставља питање о узроцима "Божијег гнева" који се обрушио на

Губастог. Могуће је да је Пересветов пао у царску немилост, а томе би и у прилог

Цариград, и о поробљавању јужних Словена. Одговор на оба питања проналази у

говорило и потпуно ћутање званичних докумената. Својим бројним иступима

нарушавању општих принципа хришћанског живота, па с тим у вези слободно
цитира и парафразира божје заповести: не лажи, не кради, поштуј оца и мајку, не

против велможа Пересветов је несумњиво стекао много непријатеља.
Пересветов је саставио веhи број текстова који се у руској књижевној

сведочи лажно (ЗаконипоновљениV, 16-21, Излазак ХУ, 12-17, ЛукаХVШ,20).

терминологији означавају као публицистика. Његови састави сачувани су у

у скоро свим својим текстовима Пересветов говори о неправичном суду, о

зборницима и то тек од двадесетих - тридесетих година ХVП века; ту су прикупљени

подмитљивим судијама, о лажном оптуживању имућних људи да би им се отела
имовина - то су реалне слике догађаја који су се збивали у време малолетства
Ивана Грозног, о чему је и сам цар отворено говорио на Сабору 1549. године.
Кроз уста војводе Петра, Пересветов упозорава да судбина Византије може
задесити и Русију, уколико се не ослободи истих онаквих порока и у свом социјално
политичком уређењу. Под "правдом" Пересветов подразумева државно уређење
засновно на владавини права и правичности. Он види Русију као централизовану
монархију утемљену на начелима законитости која одговарају интересима
племства. Војвода Петар изговара апологију страшном и мудром цару. Реор
ганизација централне и локалне управе подразумева увођење професионалних
чиновника. Као искусан професионални војник, Персветов излаже и пројект војних
реформи. Све до средине XVI века, локални кнежеви подизали су своје, практи'-mо

сви његови књижевни и публицистички радови, и то у две редакције: у пуној или

скраћеној верзији. Карактеристично је да се на почетку сваког зборника налази
његова прерада руске Повести о йаду Цариiрада Нестора Искандера, па тек затим
следе његови оригинални састави: Повест о књиiама, Повесш о Мехмед-султану,

Прво йредсказање философа и доктора, Мала й.ослающа, Друiо йредсказање
философа и доктора, Повесш. о цару Консшанйlину и Велика йосланица.
Своју Велику йосланицу Пересветов је предао цару 1549. године, управо у
време када јс почео да заседа Земски сабор, у коме су учествовали и представници
војничког сталежа и свештенства. Тиме је означен почетак реформи. Занимљиво
_јс да ес идеје и пројекти Алексеја Адашева (царског љубимца који је у то време

фактички управљао државом) увелико подударају са идејама које излаже и
образлаже Пересветов. Па ипак, већина истраживача опрезно прилази идеји да

приватне војске, које су стављали на располагање великом кнезу, односно цару.

су његови ставови битно утицали на реформисање државног, друштвеног и
политичког уређења.

Такве војске су се попуњавале по систему милиције. Главни недостатак таквих

У време у коме живи и пише Пересветов, потреба за јачањем централне
власти била је очигледна, али није било сагласности о начину на који би се то
спровело. При том су разне групације у оквиру владајућег сталежа тежиле да за
себе обезбеде максималне повластице, а све на рачун сеоског становништва,
трговаца и занатлија. Повест о Цари'iраду и две йосланице представљају изузетно
важне споменике који говоре о друштвено-политичким приликама у Русији
средином XVI века. У преради Искандерове Повесши о Цариzраду Пересветов је

јединица - у њих су били регрутовани неслободни људи, који су користили сваку
прилику да побегну. И сам цар је увиђао недостатке такве војне организације, па
се средином XVI века приступило формирању новог типа војске која he одгирати
оr1лучујуhу улогу у учвршћивању самодржавља -то је била професионална стајаћа
војска, опремљена ватреним оружјем (што раније није био случај), која је из
државне благајне примала плату. Персветов сматра да војска треба да буде
састављена од слободних људи, а појединце треба награђивати према њиховим
заслугама и залагању, а не према пореклу или богатству. Пересветов се може
посматрати и као војни теоретичар који истиче значај и важност војне обуке зарад

поставио питања о разлозима и узроцима пропасти једне државе, и у исто време је

на посредан начин саопштио да је у Русији неопходно спровести свеобухватне
друштвене и политичке реформе. Искандер је само средство да се искажу сопствене
идеје о тој теми. Позивање на грчке философе и латинске докторе, које тобоже
цитира, креће се ка истоме циљу. Извесну улогу у формирању погледа на друштво
код Ивана Пересветова одиграле су и идеје Лутеране реформације, које су у
Пољској биле добро познате и широко прихваћене током четрдесетих година XVI

војних одреда били су неуједначена обученост, шаренило опреме, а и састав

подизања бојне спремности, а добро обучена војска мора бити и дисциплинована.

Посматрајући спољнополитичке прилике у руском окружењу, Пересветов говори

о потреби организовања сталних стражарских пунктова који би штитили јужне
границе од напада кримских Татара, који су често организовали пљачкаше походе

на руске земље; у таквом једном нападу (1571) спаљена је и Москва. Пересветов

века, у чему су предњачили градски патрицијат и пољско-литвански магнати.

излаже и своје планове који се тичу реформе судства; први захтев Јесте ко

Персветов се у руској средини кретао у друштву Ивана Фјодорова (првог руског

штампара), Максима Грка, вољнодумца Матеја Башкина и протопопа Јермолаја
(Еразма) који је, приближно у исто време када и Пересветов, понудио цару свој
пројекат финансијских реформи. То значи да се кретао у кругу најзначајнијих

дификација закона и увођења институције царксих (правих) судија, које су такође
државни чиновници и распоређују се из једног центра. Предвиђа и да судије добијају
годишњу плату, а судске таксе треба да се сливају у државну благајну. Сваки кривац
треба да буде кажњен, без обзира на порекло и ранг, и то управо зато да би се

мислилаца свога времена, који су сви схватили неминовност промена и у својим

убудуће спречио злочин. Прелдаже и да се за судије које примају мито и неправедно

теоријским размишљањима покушавали да пронађу што боља решења.
Заступајући идеју централне власти, Пересветов оштро критикује "бољареку
управу" у време малолетности Ивана Грозног, која се одликовала самовољом која
је довела земљу на руб пропасти. Када у Великој йосланици описује византијске
велможе, Пересветов заправо говори о Ивану Грозном и његовом окружењу. у
Повести о књиzама која је наставак његове обраде Повесши о Цариграду,

пресуђују уведе смртна казна. У Законику који је донет 1550. године, смртна казна
јс предвиђена само за разбојништво и крађу, а не и за припаднике државне

администрације који се огрешују о закон. Пересветов је строг и суров, сматрајући

r1a је то један од начина да се утврди централна власт. Што се спољнополитичких
пи~ања тиче, за Персветова постоји само једно - источно; односи Русије и западне
Европе нису предмет његових размишљања. Главни проблем су казански Татари
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који су контролисали Поволожје, и тако ометали контакте Русије са Истоком;
реформа војске је омогућила да се предузму одлучујући кораци у том правцу.
Пересветов је, узгред, предлагао и да се престоница пресели у Нижњи Новгород

Иван Пересвешов

(на ушћу Оке у Волгу),јер се у време похода 1545, 1547, 1550. године војска управо
ту окупљала. Он предлаже и начин тзв. активне одбране на јужним границама,
који би се састојао од утврђене војне границе, са посебно организованим војним
оредима. Да ли под утицајем његових предлога или не, тек такав систем одбране
јужних граница био је организован после освајања Казана. Социјални погледи
Пересветова тичу се првенствено заштите интереса ситног племства. Он иступа

Велика посланица цару Ивану
Васиљевићу

против сваког ограничавања слободе и говори о томе да ропство није у складу са

хришћанским учењем. Онај ко претвара слободног човека у роба, тај убија своју
душу и препушта се ђаволу. Нема сумње да су му биле познате извесне идеје које
се појављују у Русији већ крајем XV века, а које образлажу потребу слободе
личности. За нас је посебно занимљив и његов однос према јужним Словенима;
сматра да су Турци божја казна за тешке преступе. Словени немају снаге да се
сами ослободе, па зато велике наде полажу у помоћ Русије, која је једина слободна
православна држава. Од средине XVI века интензивирају се путовања српских,
бугарских и грчких монаха у Русију ради скупљања милостиње.
Срдина XVI века је време успона и развоја реформистичких идеја и политичке
мисли у Русији. Основа државног устројства треба да буде правда, коју Пересветов
схвата као свеукупност друштвених промена које имају за циљ да створе савршен
државни поредак у коме ће што је највише могуће бити остварени захтеви свих
слојева племићког сталежа.

-

Иван, Семјонов син, Пересветов, благоверноме

цару и великом кнезу Ивану Васиљевићу све Русије, донео ове речи и саставе
посвећене царевању.

Свако с Божијом помоћи, може да зна, да када нестане царева урођена

ратничка м;.дрост и обузме га велика кроткост - да се то догодило _захваљујући
сплеткама његових непријатеља; цар неће размишљати ни о ВОЈСЦИ, нити о
управљању својим царством, него ће се веселити заједно са о~а који му срце

опчињавају чарањем и многобројним обманама. И тако ће своЈе ратнике в~ома
ожалостити, и на царство ће своје навући велике и неумољиве несреће коЈе ће
настати од велможа његових. И ништа му неће бити драго, никаква ратничка
урођена царска мудрост буду покушавали да допру до њега

1. В. Ф. Ржига, И. С. Пересветов и зайадная культурно -историческая среда,

XVI,

књ.

3

(Спб.

2. W. Philipp,lvan Peresvetov und seine Schriften zur Erneurung des Moskauer Reiches,
Osteuropaische Forschungen, Neue Folge, Bd. 20 (Вerlin 1935).
3. А. А. Зимин, И. С. Пересветов и ei:o современники. Очерки по истории
русской общественно - политической мысли середины XVI в, Москва 1958.
4. А. Danti, Ivan Peresvetov: Osservazioni е proposte, Ricerche Slavistiche 12 (1964)

-

неће их уопште

ценити.

Петар, влашки војвода, рече овако: ,,Уколико неко жели да сазна шт<?год о

1911)

169-181.

3-64.

Мудрост грчких философа и латинских доктора и Петра, влашког војводе.
Из многих сам краљевстава ја

врлина, нити живот тога царства. Или, ако неки од мудрих ратника или његова

Литература:
Известия Отделения русского языка и словесности ИАН

IV

царском познавању ратничких вештина и о правилима царског живота, таЈ нека

прочита о коначном поробљавању Грка, и нека себе не штеди ни ~ чему

-

па ће

тамо пронаћи Божију помоћ. Бог не помаже лењима, него онима к~ЈИ раде и Бога
позивају у помоћ, и онима који воле правду и праведно суде. Правда Је Богу радост
срца, а цару- велика мудрост."
.
•
Да ли си, господару, запазио Петра, влашког воЈводу? 1 Он Је, господару, много
добра желео теби и царству твоме. И зато сам ја, господару, када сам чуо ове
његове речи, њих преписао и донео сам их теби - господару, а све теби служећи. И

како се теби, господару, допада ово моје служење, служење мене

-

роба твога?

И овако говори Петар, влашки војвода: ,,Грци су се полењили да се, за ве~у
хришћанску, чврсто супротставе невернима, па су зато сада присиљени да чуваЈу

муслиманску веру од напада. Турски цар Грци~а и Србима отима ~едмоrодишН:у
децу и даје их на војну обуку, и преводи их у СВОЈУ веру; а они, растаЈући се од своЈе
деце горко плачу, али не могу себи да помогну."
Господару благоверном цару и великом кнезу целе Русије Ивану Васиљ~вићу

_

до земље се клања роб твој, господарев, дошљак из Литве, Ивашко, Сем1онов

син, Пересветов. И донео сам ти, господару, изреке из многих краљевстава, и од

1 Војвода Петар

IV

Рареш владао је Молдавијом у два наврата:

1527-1538 и 1541-1546. године.
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господару, у твојој царској држави не може да живи без постављења и заштите.

Петра, влашког војводе, и документе о твоме царству. Господару, те изреке и
документи остављени су у твој ој ризници, и наредио си да ја, роб твој, за те изреке

Пришао сам ти, господару, на празник у цркви Рођења пречисте Богородице и
уручио сам ти две књиге са списима о теби, које сам донео из других краљевстава,

и документе будем богато награђен. А оне изреке и документи, господару, још и

све служећи теби, господару благоверноме цару и великоме кнезу. И ти ме,

до сада нису стигли до тебе. Зато су, господару, пред тобом копије, а твоји папири

господару, никоме ниси доделио на службу. А уколико се теби, господару gеликом
цару, не допадне моје служење и списи које сам ти донео из других земаља и
краљевстава, а које сам чуо од многих мудрих људи и доктора и философа о твојој
урођеној царској мудрости, и како пишу о теби - великом цару - према небеским

код мене, због служења мога.
Господару! У оним су се краљевствима мудраци, грчки философи и латински
доктори, веома дивили твојој царској предодређености, и небеском знамењу, и
прославили, и рекли о оним мислима: ,,Онаквом цару-ратнику, у коме је Бог дао

знамењима о твоме царству, и о ратничкој мудрости, и о томе како чуваш и

мудрост, приличи да такве изреке златом испише и држи при себи много година; а

умножаваш веру хришћанску, и како преобраћаш невернике у вернике, и како

после себе да другоме цару остави те папире и своју царску славу." А ја сам,

уздижеш славу Божију, и како уводиш правичност у своје царство, а Богу пружаш
радост срца - а ти господару нареди да ми се обе оне књижице врате. Па и овај
спис када прочиташ, нареди да ми се врати, уколико се не допадне теби,

господару, те изреке и списе набавио у краљевствима, од мудрих људи. Како ти се,

господару, допада моје служење, мене - роба твога?

Ја сам, господару, са овим сrш:сима допутовао из Литве - има да је томе минуло
већ једанаест година - све служећи теби, благоверноме господару, великоме

благоверноме цару.

Путовао сам, господару, из Угарске у Влашку земљу, и провео сам пет месеци

право верноме цару, сећајући се својих предака и прадедова, који су верно служили
господарима, руским великим кнежевима- твојим прецима: Пересвет и Ослабља,

код Петра, влашког војводе, у Сучави. А он је свакога дана говорио о теби

-

господару благоверном цару, и о твоме царству, и молио Бога да се умножи вера

монах и схимник, са благословом Сергија чудотворца на месту Донске битке, при
великом кнезу Димитрију Ивановићу, пострадали су за веру хришћанску и за свете
цркве, и за част цареву- изгубили су rnaвe. 2 А ја, слуга твој, због исте ствари сам
допутовао теби, господару, да бих ти служио верно, уз Божију помоћ.

хришћанска. Овако је говорио: ,,Грчка вера је била тако силна, да смо се њоме

хвалили, а сада се хвалимо руским царством." И овако говори: ,,Боже, сачувај је од
неверних и од непријатељских јереси". И не хвали оне што се заклињу на крсту, па
онда издају - велика је јерес то, да не штите хришћанску веру и не служе верно
господару. Не хвали ни онога који у своме царству изазива грађански рат и
дозвољава својим велможама да држе градове и области, и велможе се богате на
сузама и крви хришћанској - прљавим грабежом; а чим престану да сакупљају
порез у областима, код решавања спорова досуђују поље,4 и тако на обе стране
падају многи греси. На крсту се заклињу обе странке - и тужилац и тужени; један

О теби, господару, благоверном великом цару, пишу мудри грчки философи
и латински доктори, да ће се и о теби пронети велика слава као и о цару Августу
и о цару Александру Македонском; тако, господару, о теби пишу они мудри
философи, и о твојој војсци, и о мудрости твојој. Ау својим мудрим књигама почињу
тиме, да ћеш ти у своме царству увести велику правичност, и да ћеш Бога у срцу
обрадова:и. И мудри философи сматрају да такве правичности неће бити у целој

пољубивши крст захтева да му се надокнади губитак, док други све одриче, па

васљени: Јер, у твоме царству ће се, у страху од твоје велике мудрости, као из сна
пробудити лукаве судије, и посрамиће се због својих подмуклих поступака, и сами
ће се себи чудити како су то пљачкали без мере. И још и ово пишу о теби,
благоверном цару: Ти, страшни и мудри господар, натераћеш грепmике да се покају,
и увешћеш правду у своје царство, и Богу ћеш пружити радост срца.

тако обојица пропадају у греху, и западају у велику јерес, и хуле на Бога, и не држе
се чврсто дате заклетве, па свиме тиме разгњевљују Бога. 5 Они не поштују ништа
од онога што краси хришћанску веру.
Тако говори Петар, влашки војвода, о првом цару турском, Мехмед- султану:
"Невернички цар, а чинио је оно што је Богу угодно: успоставио је у своме царству

Цару Августу дошао је просјак јаднога изmеда. Дошао је војник који је донео
велике мудрости, и он га је зато наградио, и указао је поверење њему и роду
његовом. И цару Александру Македонском дошао је сиромашан војник, али са

теб~, господара и благоверног великог кнеза. Коме год да се обратим - нико те од

велику мудрост и правду, и по целоме своме царству разаслао је своје верне судије,
разделивши им из своје благајне плату, од које могу да живе током године. И
одредио је да по целом његовом царству суд буде јаван, и да се суди без плаћања
дажбине, а судски трошкови да иду у државну благајну, да не би, падајући у
искушење и грех, Бога разгневили. И ако неког од својих велможа за верно
служење награди неким градом или облашћу, он нареди својим судијама да му се
из благајне одмах исплати новац за издржавање. А ако судија згреши, према

ТВОЈИХ велможа не обавештава. Господару, а када сам допутовао, доделио си мене,
слугу свога, бољарину своме Михајлу Јурјевићу. И убрзо после тога, умро је
Михајло Јурјевић ија, господару, тако све до сада живим без икаквог задужења, и

господару." А друге живе деру и овако говоре: ,,Кривица ће ти бити опроштена

великим ратничким знањем. Богати нимало не цене ратничке вештине. 3 Ако се
јунак обогати, и он ће се улењити. Богаташ воли спокој, а ратника увек треба
пазити као сокола, срце му развесељавати, и ничим га не треба онерасположити.
А ја, слуга твој, Ивашко Пересветов, једанаест година не могу да допрем до

Мехмедовом закону следује му оваква смртна казна: биће високо подигнут, а затим
гурнут доле, са речима: ,,Ниси умео да живиш у доброј слави, и да верно служиш

не могу да допрем до тебе, да бих те молио да нешто одредиш. А дошљак,
4

2

Мада ~е Персветов родо~ из ЛИ'IЋе, ?Н изводи своје порекло од монаха Пересвета који је, по вољи
СергИЈа Радоњешког, заЈедно са СВОЈИМ братом Ослабљом учествовао у Куликовској бШЏi

3

Прича о цару Августу и Александру Македонском као да је преузета из Jani-an:JVih

-i~i

је

a,utor

Кonstantin М:iЬајlО1Тi}

Судски спорови често су се у Русији тога времена решавали дnобојем који се водио под надзором
локаmшх власти.

5 Заклетва је, уз двобој, бшrа саставни део судско~: постуiжа. Пересветов у низу својих састава овоме

(1380).

супротставља независни истражни поступак, што подразумева постојаtье специјализованих и
непристрасних чиновника који би се тиме бавили.

tJSPQinena

iz Ostrovice.

ј
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онда када ти поново нарасте месо." И садашњи цареви живе, са великом и грозном

Петар, влашки војвода, овако говори о Грчком царству: ,,У време цара

мудрошћу, према Мехмедовом закону. Кривцу је суђена смрт, па зато када се кривац

Константина Ивановића царством су владале велможе, које нису поштовале своје

пронађе, не треба га, па макар био и најбољи, поштедети, него га треба казнити

заклетве, и вршили су издаје, и исцрпли су царство својим неправедним судовима,

према кривици његовој. И овако говоре: ,,Од Бога је писано: свакоме према

богатили су се на сузама и крви хришћанској, и богатства су своја стицали на
неqасне начине. А сами су се олењили, ни:су су старали о вери хришћанској и цареву

заслугама његовим."6
Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Познато је из мудрих књига

-

пишу

жељу за ратовањем зауздали су својим враџбинама и везама обмане иј еретичким

философи и доктори о благоверном великом цару руском и великом кнезу све

чарањем. И тиме су Грчко царство, и веру хришћанску, и лепоту црквену предали

Русије Ивану Васиљевићу - да ће у његовом царству бити тако велика мудрост, а

турским иноплеменицима на поругу. А сада сами Грци, због своје гордости,

неправедне судије ће добити како су и заслужиле

безакоња и лењости

-

од његове велике мудрости,

-

откупљују веру хришћанску од турског цара: дају велике

дажбине цару турскоме, а сами

која му је од Бога дарована."
И Петар, влашки војвода, тако каже о Руском царству: ,,Велможе рускога
цара саме се богате, али постају све већи лењивци, и тако осиромашају царство

-

због своје гордости и лењости

-

живе као

невољници код турског цара. Грци и Срби унајмљују се да напасају овце и камиле
код турског цара, а племенити Грци баве се трговином."

његово. И његовим слугама називају се само зато што раскошно обучени, на

Петар, влашки војвода, проливајући многе сузе, говорио је о хришћанској

коњима и са пратњом долазе да му служе, а не залажу се тврдо за веру хришћанску

вери Рускога царства. И сви моле Бога, господару, да источно царство и руски

и не играју ватрено игру смрти против непријатеља, па тако лажу и Бога и људе."

цар, благоверни велики кнез све Русије Иван Васиљевић, умноже веру хришћанску.

И још каже Петар, влашки војвода: ,,Па шта ако их има много, када немају
добро срце и боје се смрти - не желе да умру. Богати никад не размишљају о рату,

Тим Руским царством данас се поноси целокупна грчка вера, надајући се великом

него размишљају о миру. И витез ће, када се обогати, постати лењ."

турскога цара

Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Држати војника, исто је што и неговати
сокола -увек му треба развесељавати срце и чувати га од свакојаких невоља."

И говори Петар, влашки војвода: ,,Тако је моћно, и славно, и у свему богато
оно Московско царство! А има ли у том царству правде?" Код њега служи

Петар, влашки војвода, каже још и ово: ,,Такав моћан господар треба приходе

становник московске државе Васка Мерцалов, па је и њега питао: ,,Ти много знаш

милосрlју од Бога, и да ће је руски цар Божијом помоћи ослободити од насиља

-

иноплеменика.

из целога царства да узима у своју благајну и из своје благајне да разгаљује срца

о оном царству Московском, испричај ми истину!" И он поче да прича Петру,

ратника, па ће она тако стално бити пуна. Треба истицати имена оних ратника

влашкоме војводи: ,,Вера је, господару, хришћанска - добра, у свему је савршена,

који су буду беспоштедно борили против господаревог непријатеља, и који буду

и лепота црквена је велика, а правде

постојани у борби за хришћанску веру, и треба им развесељавати срца, и
повећивати им плату за господареве ризнице; ка таквим војницима треба окретати

војвода, па рече овако: ,,Ако правде нема - ничег нема." 8

своје срце, и пуштати их у своју близину, и веровати им у свему и награlјивати их,

од сунца објасјава све небеске висине и земаљске просторе, и неизмерне дубине

слушати их и волети онако како отац воли своју децу, и бити дарежљив према
њима. Дарежљива рука никад не оскудева и цару прикупља славу. Колика је царева

пакла. Њему су се поклонила сва колена небеска и земаљска, и адска, и сви су

-

нема." Одмах се расплака Петар, влашки

Тако говори Петар, влашки војвода: ,,Христос је истинска правда, Он светлије

прославили и величали Његово свето име, јер свет је Господ Бог наш, моћан и јак,

и бесмртан, и велик је Бог хришћански, и дивна су дела Његова, стрпљив је и

дарежљивост према војницима, толика му је и мудрост."

војвода: ,,Такав владар треба да држи двадесет хиљада храбрих јунака, вештих у

мноrомилостив. И у коме је царству правда, у њему и Бог пребива и mев Божији
не управља се на то царство. Нема ничег силнијег од правде у божанском Писму.

руковању ватреним оружјем, и са ватреним стражама на границама према

Правда је Богу радост срца, а цару је велика мудрост и сила. Помилуј, Господе, ту

непријатељу

кримскоме цару, и они треба да примају годишњу плату из

веру хришћанску од неправде. Ђаво се борио сваком неправдом против Грка, јер

господареве благајне. Они треба да науче да живе у степи, и да ратују против

није волео веру хришћанску- зато што је вера хришћанска мила Богу. Бог је воли

непријатеља- кримскога цара. А оних двадесет хиљада вредеће му више него сто

више од других вера, а lјаво је победио користећи се свакојаком неправдом. Зато

хиљада, и његови погранични предели биће богати у свему, и неће их непријатељи

се сада и надају ономе, што пишу мудри философи и доктори о благоверном цару
и великом кнезу све Русије Ивану Васиљевићу- да ће он бити мудар, и да ће увести

А о теби, господару, о великом блаrоверном цару

-

-

каже Петар, влашки

пљачкати. Такав силни цар може све то да учини."7

правду у своје царство."
6

Говорећи о Мехмедовим реформама у обласrи судства Пересветов, заправо, rовори о потреби да
се таЮ1а реформа изврши у Русији, и наговештава шта би то требало учинити. У то време у Русији
су судили царски намесници, а Пересветов предлаже да тај посао обављају за то професионално
обучена ЛЈЩа.

7

Пересветов покреће питање стварања стајаће војске, и то због заштите јужних граница од напада
казанских и кримских Татара. Средшюм i;fВИ века најзад је формирана плаћена

crajaha

И тако говори Петар, влашки војвода, и молећи се, моли милост од Бога:
"Боже, удели своје велико милосрђе - да мудрост не напусти благоверноr и великог

цара да би, упркос наших греховима опстало руск:о царство и да би вера хришћанска
обасјала слободно царство и да не бисмо говорили о грчкој вери онако како говоре
Јевреји и Јермени - да немају слободнога цара и слободног царства. А ми се хвалимо

војска

(сrрелци}, али је у то време бројала тек око десет хиљада људи. Називи војник (војнук) и јунак
указују пре на балканске изворе, па се сматра да се Пересветов са њима упознао приликом боравка
у Молдавији, а не одбацује се ни утицај Консантина Михајловића.

8

Тема правде и правичносrи једна је од основних тема у списима Пересветова.

126

Годшпњак за друштвену историју

1-2/1996.

оним хришћанским Руским царством грчке вере." И тако каже Петар, влашки
војвода: .,Сачувај га, Господе, на многа лета, и да би се умножила вера хришћанска."
И ево чему се још веома чудио Петар, влашки војвода, па каже овако: ,,Велики
господар, моћни благоверни цар трпи такве велике увреде од свог непријатеља
казанског цара. А то му је најгори непријатељ казански цар, и не треба тако много
да трIШ. Такав је био и Мехмед-цар, султан турски, који је плаћао данак Цариграду,
и са великим царем је живео у потпуном миру и без ратовања, а његов је отац био
гусар, па је освојио и поробио турску земљу; а затим се, грехова наших ради,
Мехмед-султан од разбојничког рода осилио, освојио Цариград и убио благоверног
цара Константина и обешчастио је лепоту црквену, поскидао је црквена звона, и
поскидао је крстове са цркава и чудотворне је иконе из цркава износио скрнавећи
их и уз цркве је подигао минарета за своје недоличне молитве."
Каже Петар, влашки војвода, молећи Бога: ,,Боже, сачувај и буди милостив
рускоме цару и благоверноме и великоме кнезу све Русије Ивану Васиљевићу и
бди над царством његовим да не би и њега велможе његове уловиле својим
јеретичким чарањем и лукавством својим и да не би - бојећи се смрти, и да они,
богати, не би морали да умиру - укротили његову ратничку природу. Велможе су
својим јеретичким чарањем и својом лукавошћу, а све због своје лењости, укротиле
жељу за ратовањем благоверног цариградског цара Константина Ивановића, па
су тако изгубили своје православно царство, а благоверног су цара погубили мачем
иноплеменика. Мудри философи од давнина не сматрају похвалним то што неки
постају велможе блиске цару - али не по својим војничким заслугама и не због
других својих врлина, па говоре о њима овако: ,,Оно су опсенари и јеретици, који
цару одузимају срећу и царску мудрост, и лажним учењем и опсенарС'IЋом распаљују
царко срце у своју корист, а кроте ратнички дух." Петар, влашки војвода, каже
још и ово: ,,Такве треба огњем сажећи и казнити их другим суровим казнама да се
не би размножили. Њихова је кривица неизмерна, јер кроте царево ратничко
расположење и уништавају царске замисли. А цар не може да буде без ратничког
духа: анђели Божији, небеске силе - ни они ни на један тренутак не испуштају из
својих руку пламено оружје, и чувају род хришћански од Адама па све до овог
тренутка, па и њима то служење није на терет. А како ће цар без ратничког духа?

Цар је силан и славан по својим војницима. Цар на своме престолу јесте благодат
Божија и мудрост велика, а према својим војницима је штедар као отац према

Татјана Суботин-Голубовић, Иван Пересветов и њеzова Ве.1шка йосланzща...
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свачим им је радовао срце, па је допустио у своме царству грађански рат између

својих велможа и свиме тиме разгневио је Бога."
Па и овако рече Петар, влашки војвода: ,,Грци нису судили праведно, нису
поштено трговали: трговац није умео да одреди цену својој роби. Прво прода душу,
па тек онда и робу. На нечастан начин су стицали. А царске велможе у градовима
и областима су се лукаво, ђаволом подстакнути, домишљали: недавно сахрањене
покојнике вадили су из гробова, па празне гробове поново затрпавали, а оног

мртваца би или изболи копљем или исекли сабљом па намазали крвљу, и убацивали
у кућу богатог човека. А затим су постављали тужитеља - клеветника, који се не
боји Бога, да би га неправедно осудили, и да би узели његову кућу и разграбили

сво његово богатство. 9 Подстакнути ђаволом, богатили су се на непоштен начин,
и није било над њима царске власти. Свиме су разгневили Бога. Зато се Господ и

разгневио на њих својим неутољивим светим гневом, па их је предао у у
заточеништво иноплеменику Мехмед-султану, цару турскоме, сину Амуратовом,
који је од ниског и разбојничког рода; и Мехмед

-

султан је уништио Цариград и

цара Константина, и покорио је себи веру хришћанску, коју је Бог предао због
грехова и гордости њихове, зато што су цару одузимали мир, и нису дозвољавали

да му приђу они што су хтели да се жале. И нико у царству Константиновом није
добио правду од велможа Константинових. А оне - велможе - саме су угњетавале
царство и осиромашивале га. Нису они одузимали цару мир и тужитеље, него су

одбијали од цара Божије милосрђе

- па су га и сасвим отерали."
И тако је, са сузама, рекао Петар, влашки војвода, бринући се о вери
хришћанској: ,,Због грехова наших догодило се да нас је поробио невернички
иноплеменик - због великог грчког безакоња, јер Грци су, таме ради, светлост
напустили, у свему су се препустили јереси, и Бога су разгневили гневом. А
невернички иноплеменик

-

та је спознао силу Божију: Мехмед

цар, освојивши Цариград, установио је правду и правнични суд

-

султан, турски

онако како то
Бог воли- по целом свом царству, па је обрадовао Бога у срцу. Зато му и помаже
Бог: освојио је многа царства уз божију помоћ. А испоставио је у своме царству
велику правичност, и у трговину је увео правила, па се на реч може куповати и

продавати чак и за хиљаду рубаља. И ово је рекао: ,,Чините правду у моме, Богом
дарованом, царству. Погледајте - Бог воли правду, а на неправду се љути својим
незаустављивим гневом: мени, маломе цару, предао је Бог великога цара. Држите

деци. Колика је царска дарежљивост према војницима, толика је и мудрост његова.
Дарежљива рука никад не оскудева и стиче велику славу за себе".
А Петар, влашки војвода, каже и ово: ,.Код благоверног цара Константина у

се заповести божијих и сти'-mте у зноју лица свога. Као што је Бог наредио нашем

Цариграду војници су оскудевали и сиромашили, а порезници су се богатили. А
други војници, видећи да је благоверни цар немаран према војсци, напустили су
војнички занат и занели се сакупљањем пореза, па су тако наносили штету и

тако и нама приличи да у свему Бога слушамо, и да му правдом радост у срцу

царству Константиновом и царској благајни. А сами порезници су се богатили:
пошаљу га негде да убире за царску благајну, и тамо где треба да узме десет рубаља
за цара - он узме десет рубаља за цара, а за себе узму по сто рубаља. Порезници
поделе добит са оним велможама царским које су их слале; тако су осиромашивали

истинска правда је Христос - Бог наш, Син божији вазљубљени, недељив у
божанској природи јединствене Тројице, уједно и божанство и снага. И оставио

царство благоверног цара Константина и царску благајну, а сами су се богатили

али вољу божију нису испуњавали, хулили су на Бога, пали су у јерес. Ђаво је на

праоцу Адаму, када га је створио и дао му у власт сву земљу, и кад му је наредио да
обрађује земљу и да у зноју лица свог једе хлеб- а Адам је испунио божију заповест;
учинимо."
И овако је рекао Петар, влашки војвода: ,,Не воли Бог веру, него правду. И

нам је Јеванђеље- правду, а волећи хришћанску веру више од свих осталих, указао

нам је пут ка царству небеском. Грци су читали Јеванђеље, а други су слушали,

од крви и суза рода хришћанскога. Велможе су, један пред другим, мољакали од

цара Константина издржавање, градове и положаје намесника, бацајући се као
гладни пси на крв и сузе рода хришћанскога. А цар је испуњавао све њихове жеље,

~ Овакви случајеви познати су из руске праксе тога времена. О томе је ОО'Ворено писао Максим Грк
(нешто старији од Пересветова).
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све начине завео велможе Констапгинове, па су у свему његову вољу поштовали

и Бога су прогневили. Сами су себе саблажљавали, па су и цело царство Кон
стантиново у напаст довели - изгубили су веру хришћанску. Ти су напасници вољу

lјавољу извршавали. А када је Господ истерао Адама из Раја због тога што је
прекршио божију заповест, ђаво га је довео у искушење и узео признаницу од
њега - Адам би заувек пропао. Али Господ је својим светим добровољним
страдањем објавио своју милост и извео је Адама из Хада, и поцепао је

признаницу. 10 Један је Бог над целим светом. Постоје они који се заувек уписују у
робове - заводе, ђаволу угађају, и други - који се због сјајне одеће заувек
придружују робовима - и једни и други заувек ће пропасти."

И тако је рекао Петар, влашки војвода: ,,Ако је нека земља подјармљена, у
њој се чине свакојака зла: лоповлук, и разбојништва, и прогањања, и цело царство
је страшно опустошено, и свиме се гнев Божији изазива, а ђаволу се угађа. Тако је
било и код блаrоверног цара Константина - његове велможе су се са свим тим
безакоњем испуниле и Бога су разљутили, и то тако да су код њих живи завидели
мртвима, а слободни

-

онима

које су велможе Констапгинове подјармиле. А

блаrоверноr цара -Константина су спутали чарањима и уловили враџбинама, и

одузели су му ратничку мудрост и укротили су његово јунаштво, и ослободили су
га царског ратничког мача, и учинили су раскалашним његов живот. Због неправди

које су велможе чиниле у царево име нико није могао да живи, нити rnaвy да помоли
из куће, нити у једну врсту да пропутује: цело царство је отишло у залог његовим
велможама, и називали су се њиховим именима да би преживели, очекујући царску

мудрост, али је нису дочекали. А Грци су заборавили да је Бог показао знамење
над фараоном, царем египатским- да га је, заједно са велможама његовим, потопио
морем, и то зато што је подјармио Израиљце. И то је знамење од Бога: Бог не

воли гордост и подјармљивања. Грци су управо због тога и пропали - због гордости

и подјармљивања. А Израиљци су се умножили и узохолили, и Бога су заборавили,
па су зато и пали у ропство, и расејали су се, и немају своје слободно царство. И

нису спознали Христа, Сина божијег, цара небеског, и срце им је окаменило у
гордости."

И ово је још рекао Петар, влашки војвода: ,,Видимо да они пропадају, јер
Господ Бог се супротставља гордима и управља на њих неумољив гнев, због
неправде њихове. Господ воли правду, правда је јача од свега. Турски цар Мехмед
султан успоставио је велику правичност у своме царству, па је обрадовао Бога
иако је био иноплеменик. Ако би уз ту правду била вера хришћанска, и анi)ели би
са њима општили."

А Петар, влашки војвода, рекао је још и ово о Казанском царству: ,,Ако би
усхтео, позвавши Бога у помоћ, да освоји Казанско царство, требало би да себе ни

у чему не штеди, и да пошаље војску на Казањ, подстакавши срца војничка својом
царском платом, наградама и добром бригом; а друге одважне ратнике треба да
пошаље на казанске улусе, и да нареди да се улуси спаљују, а људи секу и

заробљавају- тада he се Бог смиловати и пружиће своју свету помоћ.11 А када их
10

Пересветов на овом месту препричава апокрифну "Књигу постања", ц друге сродне текстове "Евцно исповедање", ,.О Тивериадском мору". Изнета је, чак и преmоставка да је апокриф о Адаму

који је продао душу ђаволу балканског/ јужнословенског порекла због тога ипо се заснива на
богумилском учењу по коме ђаво влада земљом.
ll Упуси су татарска насеља ноыадског типа.
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освоји, нека их покрсти

-

тако ће се осигурати." А о оној земљици, о Казанском

царству, слушали смо од многих војника, који су бивали у томе царству

-

шта

говоре о њему, поредећи га са рајском земљом због велике плодности. И веома се
чудимо томе да је та невелика и веома плодна земља, а непријатељски расположена,
скоро у недрима таквог великог и моћног цара, а он је дуго трпи, и подноси од њих

велике непријатности. Чак и кад би та земљица била пријатељски настројена, не
бије, због толике плодности, требало оставити."
Господару, благоверни царе и велики кнеже све Русије, Иване Васиљевићу!

Ја, Ивашко, Семјонов син, Пересветов, био сам пет месеци у Сучави код Петра,
влашког војводе и видео сам велику мудрост. И те речи он говори поучен вером и

мудрошћу философском, јер је и сам господар Петар учени философ и мудри
доктор. Њему су служили многи мудри философи, и говорили су му, према

небеским знамењима, о твојој царској предодређености - да ћеш ти постати велики
владар, и да ће теби, господару, Бог потчинити непријатеље твоје. Са божијом
помоћи, прочитали су у књигама, да ћеш ти владати многим царствима.

Али су, господару, прочитали у својим мудрим књигама и хороскопима и да
ће те ловити враџбинама и чарањем, као и цара цариградског Константина и
најављено је кроћење твог ратничког расположења. Твоје велможе ће се трудити

да задобију твоју царску љубав враџбинама и чарањима и уз помоћ саблазни, али

не родом, нити пореклом, ни ратничким врлинама, нити оном мудрошћу која би,
господару, теби: и твојој царској слави и твоме царству била од користи. А чине
још и ово-оним враџбинама и врачањима одузимају твоју Богом даровану мудрост
и срећу и кроте твој ратнички дух којим је Бог тебе - благовернога цара - обдарио;

велможе твоје подстичу твоје срце на велику љубав према њима, и не можеш да
будеш без њих ни тренутка. И видео сам, господару, како је Петар, влашки вој вод~,
стао пред икону пречисте Владичице Богородице и са сузама се молио за твоЈе

дуго здравље, и да би испунио Бог твоју царску предодреlјеност за војничке
подухвате, и за срећно умножавање вере хришћанске, и за успостављање правде у
твоме царству- онако како им о твојој царској предодређености, према небеским

знамењима, казују њихове књиге, и да те сачува од замки враџбина, а твоје велможе
да избави Бог од свакојаких чини својом великом светом милошћу, и да те не
мимоиђе царска и мудра, Богом дана, предодређеност за срећно ратовање. Тако је

-

рекао Петар, влашки војвода: ,,Само ће га Бог сачувати од замки његових велможа,

и у целоме свету неће бити тако мудрог и срећног војсковође. Завешће у своме
царству велику правичност и Бога ће у срцу обрадовати, и зато ће му Бог потчинити
многа царства."
.
.
А мене, слугу свога Ивашка; Семјновог сина, Пересветова хтео Је да унаЈМИ

на службу Петар, влашки војвода, алија, слуга твој, господару, слушајући о теби,
великом господару, такве речи мудрих људи и многих великих доктора и философа
- о твојој срећној предодређености за ратничке подухвате, напустио сам богату и
безбрижну службу и допутовао сам да теби господару благоверном цару, служим
оним речима и ратничким делима. Како ти се, господару, допада служење слуге

твога?
Са рускословенског превела
Татјана Суботин - Голубовић

'Ч'"

Андреј Митровић, ,,Царска оiиоманска бс,нка" о йословима у Србији

Андреј Мишровиh

"Царска отоманска банка" о
пословима у Србији
Већ је код нас скренута пажња да је Царска ошомапска бан.ка (званично је
као енглеско-француска банка имала два имена: Imperial Ottoman Bank и Banque

Imperiale Ottomane~, мада ~освећена пословима у Турском царству, при сумирању
свог учинка издваЈ;~.ла СВОЈ интерес у Србији иако је такође имала многе послове

са осталим_ балканским државама. И у француским државним актима налазимо
паглашенИЈе интерес~ те банке у -~бији него у другим балканским државама.~

Речено до~ро показуЈе Мемоар КОЈИ Је Царска ошоманска банка сачинила у само
предвечерЈ~ расплета Првог светског рата, по свој прилици за Министарство
финансиЈа.: Написан на тридесет пет страница (у којима је реч о статуту и

новца. Новац зајма је био намењен изградњи железничких пруга, куповини возног

парка и наоружању, при чему су наруџбине највећим делом припале француским
произвођачима (треба додати и француским извођачима радова). Уз скицу рада
Самосталне управе монопола, констатовано је, даље, оснивање Француско-срйске
банке (Banque Franco-Serbe) и Фраuцуско-срйскоz друшшва за индусшријс-ко
йредузешнишшво и јавне радове (Societe franco-serbe d'entreprises industrielles et de
travaux puЫics), којима је на самом терену, у Србији, било обезбеђено присуство
кредитних установа за важне подухвате.

Ово издвајање Србије се однедавно примећује у стручној литератури. Андре
Отман

4

У најстрож~;:м избору за оцртавање укупних прилика издвајају се следећи радовн: Базична

финанснјска студија: Нз:te:tfei,;, Ешq::е: tlE иarld's В3nker 187~1914 (New Ya:k1 1930? 1965); корнсно
је имати у виду: мm:eilo СЕ Оз:=, Eurq:;e,n М:n:!tarY ат F.inar:d,,l Qxi:Ezatioo refure tm Eu:st: ~
W.r у. ЕЬ:пmiа int:emэzшБle, Rivisrn. dill'ist:itl.11:D di. =nia ~ . ('°1. XLII-1 (1994), 55-76,
69-72). Остаје актуелна и студија: Farl EDdl в:m, G,Jd tni Eвnkm. in 19. tпi 20. Jahrhnirt:, Э1:tl:grt
1997. Из ыноuпва дела посвеhеннх историји аустријских и мађарских, односно немачких банака:
Бшшd мkrel, Вn;џ:s et J::вrr;µiecs еп l'utridE a.i dз::ut с:Ь ~ sie=le; нарочнту пажњу заслужује:
Щ;зr- mrz, Q;;terreю:ris:fe ~ t i k in dr 2Eit dr grossen иеш 1913- 1923. m Rшрй сгr o-Edш,п;talt
:tur НЭrЈ:iе.1. urri С13<е!±е, w в~ 1981. Комплементарне су н~;:мачке студије, па н због сагледања места
југоисточне Европе у светским плановима: Id±вr Gall у.а., Di.e I:e:l~ В3пk 187~1995, Мi.iDchen
1995; своју важност имају објављена документа истраге коју је вршио Officв of Мilit.ary ~
fur eemm, u-ri.tm State. F.imn:e Di.visim - F.irsrcial ~ S:i<t.1m о делатности ю~ко I:8.lt:a::nз
вапk ( ~ 1985) тако и Drasdп!r вэпk, ~ 1986); такође: EDtz анr,. G:ilii ап:1 Ircrn.
Вшrвrсх, ~ ат tre В1i1сшg of tlE евтю в,р;rц New Yak 1977.
За полнтичко-привредни контекст најпре треба поменути оно што је постало класика: Fri!:z Еiюв:-,
Giff пr:h сгr Wl.tлa:nt. Die кri,g;zielгclitik d3s Ј,;шп-Јkhп ~ rosэa1dn 1 1961; исти, Xd.eg rerIl1usia:a2. Die cwtз:t:e Rili.tik
1912 Ьis 1914, D:is9e1rorf 11969; од новијих дела: w al.fgaщ Ј. М:пПБеn,
Grcssnad:JtsteIЩJ urri We11pю1ik ~ 191!Ј. r:iг .li.1:/sВpJ]itik се, ЈЈз.Ј1:юЕg Ieichгs, Вedin 19')3; в:ris
Вrth, Die ca,t>;dE НХhfЬ:впz tпi di.e Jirf;eda].isn. lБnkErJ tx:d A.s;gpili.tik
.Ш; не треба заборавити
раније учинке: А. Ffus1et:-, AkciaJre1d Q;mшis:hэs Rei.cЬ и I..ctlвr IЬthтвm, Sl;cssridJtug Шrвt 1914---1918, В:еdЈп 1962_. Покушај опречног гледишта: Georg ~ Iщ:eria1..iэms md Gl.eid:ga,,icht,
Dalt:s:iJ1aщ. Eщ.lani m:i di.e ar:ientaliэdE ~ 1871-1914, Мunchen 1984. YIL L ' ~ ftarџris
d'avant 1914. Je::ueildэ te<tes, p,r,xmВ:nl:ia- et:RreGiza.ilt, Ieris 1976; R:IR" W • Rmr ,Die Jiillap:ilitik
се, frar:rziisis::: lirpria1isrus 1911-1914, Fxad<furt 1979. Поmуна слика садржи и италијанске студије:
Scrgio IЬ'rarD, Giua:we fu]pi. 1mЬtr.ia е fiппа tia Gicli.tri е МнDiini, мilaro 1979; AlJ.e;ro:]ro Rilsi,
А11е adgini du apitilisYD ital.iaD. Sl:ND, J::ade е lln:kiiri dp:, l '[hi/i,, TCDID 1993 (вид.: ИСТИ, Eimп
d.al ЛEt:i.tu::iaБ in 19. стцу l!a),y. ~ Rire of а Вridrg ~ , у: F.i.rerrial Нist:ary Ie,ie,J, ш-2 (1996),

документ на премоћ француских интереса и утицаја, а у закључку значајну :и
разгранату делатност св~ди на р~д у корист француских интереса на Оријенту.

У истом видокругу Је издво~ени одељак, по реду осми, велики око страницу и
по (33 !:о 34) _и ~а насловом Affa1res serbes.3 Приметно је да је у средишту пажње
СамосшалноЈ уирави мон.ойола (L 'AdministrationAutonome des Monopoles du Royaume
de Serble), очевидно узетој због посебно важног учинка. Може се закључити да је
она сматрана за стожер финансиј~ке стабилности ~емље, због тога као пресудно
в~а да француски интерес СВОЈ пословни утицаЈ заснује на давању државних
заЈ~ова. Са ослонцем на српску установу, Царска ошоманска банка је градила
своЈа !анимањ~ за "развој економије и финансија Србије". Самосшална уйрава
мо~оиола ~ила Је иначе заснована на раније оствареној идеји, јер је створена Уйрава

=

=

за Јавне ошоманске дуiове у Турској, чија је добит обавезно употребљавана за

отпл~ту дугова. Учинак те установе у Србији је изрично оцењен као изузетно добар,
а то Је показивала и прак.са савираних ранијих зајмова и, такође, склапање 1902,
1906, 1909. и 1913. нових зајмова, чија је емисија пуштена на француско тржиште

Archives Nationales - Paris, (даље: AN) F23 154, Banque Imperiale Ottomane, Memoire, le 2 setembre 1918.

3

Види додатак.

Ова студија, заједно са наведеном монографијом Тоби~;:а, уклапа се у циклус међународних
монографија, студија и прилога.

изградње железница, лука, кеЈова итд; о Багдадској железници) указује овај

2

је недавно написао истраживачки поуздано засновану

истраживачких резултата објављених последњих деценија у великом броју већих и мањих

дугове и РежиЈе интереса дувана! Османлијском царству, о јавним радовима (попут

Вид. Андреј Митров~ћ, Les interёtsfrancais еп Serbie а /а veille la Premiere guerre mondiale, у: ГодШIЈњак
за друurгвену историју, II-3 (1995), 364-378.

(Andre Autheman)

општу историју La Banque imperiale ottomane (Paris, 1996). Предговор је написао
Жак Тоби (Jacques Thobie), који је пре око двадесет година објавио обимну, такође
изразито истраживачку и садржајну студију lnteretes et imperialisme francais dans
l'Empire Ottomane 1895-1914 (Paris 1977), која је у ствари посвећена раду Царске
ошоманске банке у подручју Блиског истока. 4 Отман је у овој књизи пратио
делатност банке од њеног оснивања па све до преименовања у Ошоманску банку,
дакле до изостављања придева царска у њеном имену након проrnашења републике
(29. октобра 1923). Исти писац је приредио и предговор заПойисник фонда Царске
5
ошоманске банке, који је краће време чуван у Националном архиву у Паризу.

организациЈи; правном положају банке као установе на располагању Турској, која
се од почетка новембра налазила у рату са Великом Британијом и Француском; о
раду и улози н~ Блиском истоку, успостављању Администрације за јавне отоманске

1
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117- 137.

s

Ш-Rris !Нiе 2.D7 А Q. Међутим, аутору прилога је директор архива Француске писмом од 11.06.1997.
јавио да је тај фонд предвиђен за пресељење у <mt:re сЪs aшri.veз di mпв di tI:ёюil у месту Rait:aix

Cedeks.
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Занимљиво је да је ту, уз ранији, онај из

1-2/1996.

до 1914. године. У том је делу издвојен пасус посвећен Србији (стр. 12). У објављеној
монографији читаво поrnавље носи насловLеs affaires de SerЬie ( стр. 197-202). Аутор
је неоспорно човек банке. Из података наведених на корицама монографије
сазнајемо да је рођен 1923. и да је век провео у Ошоманској банци, у коју је, након
студија права и економских наука, ступио 1947. и најпре службовао на Оријенту
(1948-1958), а касније прешао у Париз. Постао генерални директор (1975-1986) и
био члан Управног одбора

(1980-1990). Обрада монографије је сагласна
историографским мерилима и пуна је података, добро распоређених и трезвено
или бар сасвим кратко коментарисаних, такође праћених бројним напоменама;
ипак је проткано начело иначе често у историјама привредних предузећа да се
избегава или бар не улази дубље, посебно не критичније, у политичка питања.
Отман је очевидно имао лак приступ грађи. Користио је најпре део архива који је

депонован у Националном архиву у Паризу, затим архив париске агенције који се
чува у La Compagnie financieгe Ottomane, па архив агенције у Лондону и архив
централе у Истамбулу. Најзад, користио је и другу грађу, приватну и дипломатску.
У списку литературе су само француски наслови. Нема података да је кС>ришhена
грађа балканских држава, дакле ни Србије.
Ипак, приказ послова Царске ошоманске банке у Србији је врло садржајан.

Нагласак је на давању зајмова, Самосшалној уйрави монойола је посвећен један
чињеницама богат пасус, али се не може рећи да је схваћена као стожерна установа
око које се развија делатност француских финансија. Занимљива је тврдња да је

са највиших места у Цариграду подржан почетни труд Царске ошоманске банке
да санира српске дугове, што је и протумачено султановом намером да помогне

Србију ради уношења неслоге међу осамостаљене балканске државе. Из извештаја
које је централа Банке добијала из Србије види се да је уочена уситњеност српског
банкарства, тако да је 1907. године било 133 банака, с тим што је њихов укупни
капитал износио 29,000.000 франака, због чега су стално рефинансиране из Беча

и Будимпеште док је стварна ликвидност земље у дневним токовима била ниска.
Треба испитати није ли ту био основни узрок да се коначно, после дугих оклевања,
оснује једна француска банка у Београду. Најплоднији период ангажовања
француског капитала у Србији, то значи време Царске ошоманске банке (и не
само с њом удружених финансијера него и њених власника из редова најважнијих
банкара, дакле године између 1910. и 1914), обрађене су тек у неколико редова,
мада уз навођење кључних података.
У српској стручној литератури је историја најважнијег раздобља Царске
ошоманске банке, дакле онога до 1914, лепо приказана још од Милана

Димитријевића у тексту којије објављен у Економисшу 1913 (278-280). За деловање
те банке у Србији кључне су монографије Димитрија Ђорђевића Царински раш
Аусшро-Уiарске и Србије 1906-1911 (Београд 1962) и Љиљане Алексић-Пејковић
Односи Србије са Француском и Енzлеском 1903-1914 (Београд, 1965). Види скицу
француског синдиката ангажованог у Србији и улоге Царске ошоманске банке у

1, али и у краћим студијама наведеним у напомени 10.

О међународном политичко-привредном сукобу као контексту, о присуству

немачког капитала: Андреј Митровић, "Germany'sAttitude Toward the Balkans 19121914", у: East Centraleuropen Society and the Вalkans Wars, ed. Bela К. Kiraly and Dimitrije

Dordevic, New York 1987, 295-316.

VIП.

19. века, назначен и новији и саврермени

ангажман у области Азије и Африке. Природно је највећи део посвећен раздобљу

раду наведеном у напомени

Андреј Митровић, ,,Царска оiiш.мщlска банка" о йослов~ша у Србији
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L'activite de la Banque Imperiale Ottomane ne s'est pas limitee а la Turquie, elle s'est
etendue а toute la peninsule balkanique.
La Banque Imperiale Ottomane s'est interessee au developpement economique et aux
finances de la SerЫe. Sous ses auspices, s'ouvrirent en 1894 les nagociations qui se poursuivirent
avec le Gouvemement Royal et les differents groupes etrangers interesses et qui aboutirent а
!а promulgation de la Loi du 8/20 Juillet 18951 par Iaquelle les recettes des Monopoles des
Tabacs, du Sel et du Petrole2, ainsi que les revenus de Ја douane et du Timbre etaient affectees
au service du nouveau fonds Serbe 4% Unifie resultant de la conversion de tous les anciens
Emprunts 5%. La gestion de ces revenus fut confiee а l'AdministrationAutonome des Monopoles du Royaume de SerЫe, fondee en vertu de la susdite Loi; cette institution, cree sur
!'initiative de la Banque Imperiale Ottomane et qui presente certaine analogie avec
l'Administration de la Dette PuЬlique Ottomane, centralise les revenus concedes et preleve
sur les recettes nettes les sommes necessaires au service des Emprants. Le Conseil
d'Administration comprend deux representants des porteurs, dont un Delegue des porteurs
fraщ;ais qui а ete toujours nomme d'accord avec le Ministere des Finances. Се poste а ete
occupe successivement par le Comte de Saint-Balmont, М. Sallandrouze de Lamomaix, Joseph Simon et actuellement par М. G. Bouniols.3
La gestion de l'Administration des Monopoles а donne [es resultats les plus satisfaisants,
les recettes nettes ont largement progresse а tel point qu'apres prelevement des sommes
necessaires au service de la Dette Unifiee, il est reste des excedents importants qui ont peпnis
de gager les Emprunts de 1902, 1906, 1909 et 1913, emis par le Gouvemement Serbe sur le
marche fraщ:ais, par les soins de la Banque lmperiale Ottomane et de ses associes.
Le produit de ces Emprunts а permis la construction de voies ferrees, I'achat de materiel
roulant et aussi la refection des aпnements qui а ete confiee, pour la majeure partie, а des
maisons fraщ;aises.
La Banque Imperiale Ottomane а participe а la creation de Ја Banque Franco-Serbe4 et
de !а Societe franco-serbe d'entreprises industrielles et de travaux puЫics, avec le concours
des principaux etaЫissements de credit de la place.5
НАПОМЕНЕ ЗА ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

1. Овај закон је проистекао из договора између представника српске владе и
трију иностраних банака Царске ошоманске банке, Берлинскоz шр'i.овачко'i.

друшшва (Berliner Handelsgesellschaft) иАусшријске земаљске банке (дstereichische
Liinderbank), који је постигнут у Карловим Варима и н9си исти датум.
2. Изворни документ садржи и монополе на шибице и на хартију за цигарете.
3. Самосталном управом монопола руководило је тело састављено од четири
представника српске владе и два представника иностраних власника српских

дугова, а то су били са француске стране представник Министарства финансија и
са немачке стране представник банке Берлинска шрzовачко друшшво.
4. Француско-срйска банка је основана 1910. и почела је са радом у лето
исте године. Вид. напомену 1 уводног текста.
5. Француско-срйско друшшво за индусшријско йредузешнишшво и јавне
радове основано је

1912.

године. Вид. напомену

1 уводног текста.
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чинила су више од 2/3 свих поседа

(67,8%) а по економским мерилима, која суу то

време важила у Европи, где су приноси по хектару били много већи, сматрало се

да газдинства те величине нису способна за живот. 3 Од укупно

1.348.149 поседа

мањих од 5 ха готово половина је имала површину мању од 2 ха и они су у највећем
броју били у Далмацији, Црној Гори, Херцеговини, Босни у областима које су због
свог рељефа биле мање плодне. Поседи мањи од 5 ха били су, мерено економским

Сељачко домаћинство и тржиште
( Структура

тржишне понуде и потражње једног

просечног сељачког домаћинства у Краљевини

Југославији

1929.

године)

мерилима, неспособни да дају тржишне вишкове. Економски стручњаци су
закључивали да су такви поседи "везивали радну снагу већине становништва у
нерационалном и са становишта целине мало продуктивном занимању". Њихово

суделовање у дохотку било је отприлике једнако њиховој поторшњи властитог
натуралног продукта. На тржишту су та газдинства незнатно учествовала и као

продавци и као купци. Акумулација на таквим поседима је била мала - недовољна
да се пређе на интензивнију обраду земље, нове пољопривредне културе, на
националнија пољопривредна оруђа и машине. О неравномерности у поседовној

Које производе је земљорадник износио на пијацу и колико је учешће
појединих од њих у укупној продаји земљорадничких производа? Које артикле је
земљроадник на тржшпту куповао и колика је њихова важност у укупној потрошњи
сеоског домаћинства? Та важна питања историчари су деценијама постављали,
али до одговора историографија није долазила. Сада нам их нуди документ сачињен
1929. године у Одељењу за економска изучавања Народне банке Краљевине
Југославије.

Краљевина Југославија је била изразита аграрна земља. Подаци о про
фесионалној и друштвеној структури њеног становништва показују да је више од
3/4 свих домаћинстава у Краљевини (1921. године 78,23%; 1931. године 76,58%)
живело од пољопривреде, односно да је око 80% (1921. године 80,37%; 1931. године
76,30%) активног становништва своју зараду стицало у пољопривреди. 1 (1921.
године 8,65%; 1931. године 10,73% ), трговини, кредитима и саобраћају (1921. године
8,65%; 1931. године 10,73%), трговини, кредитима и саобраћају (1921. године 3,44%;
1931. године 4,07%), јавним службама, слободним занимањима и војсци (1921.
године 4,08%; 1931. године 4,58%) био је недовољан да знатније покрене процес
друштвене модернизације, тим пре што је на том плану постојала изражена
несразмера у социјалној структури становништва измеl}у бановина. 2
Краљевина Југославија била је земља ситних сељачких газдинстава. Велики

?рој поседа ~према подацима из 1936. године било је укупно 1.985.725 поседа) био
Је у обрнутој сразмери са величином поседа, која је била недовољна за прелаз на

акумулацију, произлази да је само

12,1 % сеоских домаћинстава

имало шансу да

квалитативно промени свој живот и покрене процесе модернизације југословенског
аграрног друштва. Село је живело са бројним разликама и неравномерностима

између брдских и пољопривредних рејона, стваралао недовољну акумулацију, у
пољопривредној производњи, али и у животу остајало при старом

-

при ситним

натуралним поседима са мешовитом и недовољном производњом, нерационално

коришћеном радном снагом, потрошњом која је била незнатна, али која је ипак
брже напредовала од аграрне производње, доминантном културом хлебног жита
као основним производом, неквалитетним пасминама стоке које нису могле да

омогуће интензивно сточарство, са заосталим пољопривредним алаткама међу
којима је гвоздени плуг тешко и споро односио превагу над дрвеном ралицом и

мотиком, без могућности да знатније мења укорењене навике, старе обичаје, начин
живота, исхрану, становање, хигијенске прилике, одевање.
Документ који је пред читаоцем настао је

1929.

године као резултат

истраживачких процена која је обавило Одељење за економска изучавања Народне
банке Краљевине Југославије. Он доноси списак артикала које земљорадник износи
на тржиште и које на тржишту купује и, посредно, омогућава истраживачу да, на

Деф1ишiии.вн11реаулшаши йoiiuca сшановншишва од 31.03.1931, IV, Пр11суr7шо сшановншишво йо

Југославији. Документ је настао са намером да подстакне истраживачку активност
пољопривредних комора на локалном нивоу како би се дошло до поузданих

iлавном аанимању, Сарајево

2

условима, могли да прехране своје житеље, обезбеде тржишни вишак и повећану

5 хектара

напредну и интензивну пољопривредну производњу. Газдинства мања од
1

структури говори и податак да су газдинства величине до 5 ха обухватала свега
28% укупне обрадиве земљишне површине, домаћинства са поседом од 5 до 20 ха
(29,3% свих газдинстава) поседовала су 49,3% земљишне површине, имања већа
од 20 ха поседовала су само 2,9% домаћинстава у чијем је поседу било чак 22,7%
земљишне површине. Ако се зна да су тек поседи већи од 10 ха, у југословенским

1940, VII.

Подаци из 1931. године, о социјалној структури Дравске бановине (у којој се пољопривредом бавило
?0,28% становню..uтва, индустријом и занатством 22,15, трговином, кред!ПИМа и саобраћајем 6,82,
Јавним: службама, слободним занимањима и војском 4,64% и осталl!М занимањима 6,11 %) и Врбаске
бановmtе (88,16% стан_овнипrrва ~ави i:e пољопривредом, 5,19% ради у индустрији, 3,19 у трговнЈШ,
кредитима и саобраћаЈу, 2,01 % у ЈавноЈ служби, слободним занимањима и војсци, Ј ,45% у осталим
занимањима) указује на сву неравномерност југословенског друштва.
Деф11н11ш1lвн1t реау11ша1и11 йойиса сшановн111иш.ва од
zлавном аанимању, Сарајево

1940, VIII-IX.

31.03.1931, IV, Пр11су1ино сшановнишiиво йо

обиљу података, carneдa и разуме како живи просечни становник села у Краљевини

података о функционисању тржишта и улози коју становник села на њему има.

Несумњиво да је однос појединих група производа које сељак на тржишту нуди и
потражује различит од области до области Краљевине. У појединим привредним

, Сшаш11сiи.uчк1t zодишњок Краљевине Јуzославије, VII, Београд 1936, 88; Никола Вучо, Пољо
йр11вреда ЈуzоСЈ1авије 1918-1941, Београд 1958; Mijo Mirkovi~. Ekonomska historija Jugos/avije, Zagreb
1968, 321.

136

Годшuњак за друппвену историју

1-2/1996.

137

Љубодраг Диыић, Сељачко домаhинс1шю и iiipжuruшe

областима доминантна култура је житарица. У другим превагу односи сточарство.

луксузна роба) учествују у укупној потрошњи сеоског домаћинства са

У трећима се воћарству придаје највећа важност. Четврте одликује прелазак на
експлатацији шуме. Уочљиви су аутархични региони који готово и не знају за

Становник села најмање је улагао у уреt}ење куће за становање (2%) што је потврда
тезе да о удобности становања он мало брине и није спреман да се за то помучи и
потроши. Устаљено мишљење да од "рђаве куће штете није" одраз је веома ниске

тржишта, али и области које су типично потрошачке. Ипак, будући да нам нису

опште културе која је владала на селу.

доступна истраживања која су пољопривредне коморе имале обавезу да обаве на

Сељак незнатно улаже у куповину стоке за приплод (2,25% ), њену ваљану
исхрану (3,75%), набавку пољопривредних машина и справа (7%), алата и
неопходних предмета за рад (4%), изградњу и поправку пољопривредних зграда
(3,50%), опште унапређење производње (1,5%). То је пресудно утицало да нема

гајење индустријских биљака и повртарских култура. У петима се предност даје

терену, разноликост и неравномерност која одликује тло Краљевине Југославије
не може се сагледати у подацима које доноси документ израђен у Народној банци
Краљевине Југославије.

18%.

Стални страх од глади пресудно је утицао да се на малом поседу превасходно

битнијих промена у структури сточног фонда у коме доминирају аутохтоне

производе житарице. Подаци показују да су, у првој деценији живота Краљевине,

пасмине, опстаје техничка заосталост и непродуктивност, изостаје процес брзе

на око

модернизације производње и промена у начину живота.

82% површине

зиратне земље гајене цереалије. Структура производње је

одређивала структуру потрошње у којој су г.лавни артикли били кукуруз и пшеница.
Према доступним подацима, у просечној исхрани је трошено 322 кг хлебног жита,

од чега је кукуруз учествовао са

48,74%, пшеница са 30,13% (укупно 78,87%
целокупне потрошје), док су сва остала хлебна жита служила само као допуна са
21,13% (9,32%) јечам, 8,08% раж, 0,62% овас). Отуда не треба да чуди чињеница
што су у укупној продаји земљорадничких производа на тржишту житарице

СПИСАК ,,А"

Артикала које земљорадник продаје са ознаком у % њихове важности у
укупној продаји земљорадничких производа од стране самих произвођача
АРТИКЛИ Необавезна процена О.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију

Вредност

учествовале са 26%. Производња индустријских биљака је перманентно увећана у

међуратним годинама, али то увећање није могло битније да покрене процес
културног, економског и социјалног преображаја села. Ипак ваља споменути да
су културе индустријског биља, које су просечно сејане на око
површина у тржишној понуди села учествовале са чак
повртарским културама које су сејане на око

5,5%

5%.

2,5%

обрадивих

Слично је било и са

обрадивих површина, а на

тржишту учествовале са 10%. Сточно крмно биље је превасходно гајено за потребе
домаћинства (захвата око 4,7% сетвених површина), тако да се на тржишту налази

у мањем обиму (око

3%).

Воће, које сељак и није сматрао храном, и воћни

производи, међу којима доминирају вино, ракија и пекмези, у великом су проценту
изношени на тржиште и учествовали са 14% у понуди сеоског домаћинства. И

1/Жишарице

1
2
3
4
5
6
7

Кукуруз
Пшеница

8

Пиринач

Јечам
Раж

Зоб- овас
Наполица
Хељда

Свега

стоку, жива стока, живина и њихови производи доминантно су утицали на профил

1

Конопоље, влакно

производа које сељак износи на тржиIIП'е.

2

Лан

3
4
5
6
7
8

Памук

Производи које сељак купује на тржишту подељени су у две групе: производе
да за одржавање породице становник села троши

78%

инвестирање одржавања газдинства улаже

Такав однос потрошње и

22%.

свих средстава док су

инвестиције одавао је друштво које није способно да се модернизује.

Артикли исхране, меt}у којима посебно место имају шећер, уље, кукурузно и
пшенично брашно, со али и вино, маст, ракија, месо, пиринач, поврће износе око

25% у трошковни.ку сељачког домаћинства и указују на разноврснију исхрану која
се почиње укорењивати на селу. У укупној суми онога што купује на тржишту
артикли за одећу износе

33% и

сигуран су показатељ да је производ текстилне

индустрије потиснуо хоризонтални разбој из сеоског домаћинства, ципела однела
превегу над кожним опанк.ом, трикотажа и конфекција почеле да потискују сеоског

мајстора. Остали производи "за одржавање живота" које сељак купује, и који, у
суштини, сведоче о драматичним променама у његовом животу (осветљење,
грејање, припремање јела, лежишта, прибор за домаћинство, средства хигијене,

10,12
13,44
1,38
0,67
0,18
0,16
0,01
0,04
26,00

21 Ин.дусшријске биљке

поред тога што мали поседи нису били економски способни да издржавају крупнију

за одржавање породице и производе за одржавање газдинства. Подаци показују

%

- влакно

Шећерна репа
Уљана репица
Маково семе
Маслинке за уље
Сунцокретово семе

9

Конопљино семе

10
11
12

Ланено семе

13
14
15
16

Хмељ

Соја

Цикорија
Пренос
Бухач
Дуван
Опиуммак
Свега

1,86
0,25
0,06
0,61
0,07
0,05
0,18
0,06
0,03
0,01
0,01
0,44
3,63
0,29
0,03
0,07
0,08
5,00
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3/ Површарски усеви
1
2
3

Кромпир

4

Сочиво

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Лук црни

Купус

Пасуљ

Лук бели
Паприка

Парадајз-патлиџан црвен
Мрква - шаргарепа
Грашак
Боб
Боранија
Лубеница
Диња

Спанаћ

Остало поврће
Свега

3,93
1,63
1,64
0,05
0,42
0,10
0,09
0,35
0,12
0,05
0,03
0,33
0,22
0,15
0,39
0,50
10,00

АРТИКЛИ Необавезна процена O.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност

%

4/Сшочно-крмно биље

1
2
3
4
5
6
7
8

Детелина
Луцерка

Сточна репа
Репа угарњача
Граор

Сено обично

Слама
Тикве и бундеве
Свега

0,68
0,15
0,06
0,05
0,21
1,48
0,25
0,12
3,00

5/ Bohe и воhни сокови
1
2
3
4
5
6
7

Грожђе
Шљиве
Јабуке
Крушке

Кајсије
Брескве
Трешње

8

Вишње

9
10
11
12
13
14

Ораси
Бадем

Смокве
Кестен
Дуње
Вино
Пренос

4.30
1,97
1,10
0,33
0,05
0,09
0,15
0,05

0,61
0,05
0,10
0,09
0,04
2,81
11,74
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15
16
17
18

Ракија комова

19

Пекмез

0,83
0,92
0,15
0,26
0,10
14,00

Ракија шљивова

Ракија клековача
Суве шљиве

Свега

61 Жива сшока, живина и њихови йроизводи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Во
Крава

Телад
Коњи
Магарци

Овце
Јагањци

Козе
Свиње
Прасци
Кокошке

Гуске
Ћурке
Пловке
Млеко слатко

Суво месо
Сир бели
Сир жути
Јаја
Пренос

20
21
22
23
24
25
26

Вуна
Маст

Перје
Кожје овчије
Коже козије
Коже свињске

Коже зечије

27 Коже лисичје

28
29

Рибе морске (шкомбре)

31
32

Мед
Масло-путер

Рибе речне (шаран)
зо Пчелни восак

Свега

5,33
1,66
2,74
2,67
0,30
0,21
0,84
0,06
7,31
0,59
1,16
0,21
0,32
0,15
1,54
0,16
0,41
0,24
2,00
27,90
1,12
0,32
0,33
1,08
0,08
0,03
0,11
0,03
1,80
1,40
0,15
0,35
0,30
35,00

7. ШУМАРСТВО
1
2
3
4

Дрва букова за гориво
Дрва храстова за гориво
Дрва црногорица

- тесана

Дрва орахова трупци

4,00
0,80
0,70
1,50
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Свега
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7,-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
2
3
4
5
6
7

Житарице

Индустријско биље
Повртарски усеви
Огочно крмно биље
Воће и воћни сокови
Жива стока, живина и ст. производи
Шумарство

УКУПНО

26,00
5,00
10,00
3,00
14,00
35,00
7,00
100,00

АРТИКЛИ Необавезна процена O.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

%

1 АРТИКЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОРОДИЦЕ
1/ Аршикли за исхрану:
Шећер
7,38
Кафа
0,63
Цигура
0,17
Кнајпов јечам
0,10
Уље
1,91
Пшенично брашно
1,04
Кукурузно брашно
6,70
Маст
0,50
Масло
0,13
Говеђе месо
0,83
Свињско месо
0,62
Пиринач
0,69
Алева паприка
0,18
Со зајело
1,54
Ракија
0,50
Вино
1,14
Чај
0,04
Сирће
0,31
Купус
0,52
Лимун
0,07
Свега
25,00
2/ Арйlикли за одеhу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Шешир
Шајкача
Шубара
Црногорска капица
Хрватско-личка капица
Фес
Штоф за мушка одела

Сукно за мушко одела
Чоја

0,85
0,35
0,05
0,04
0,04
0,09
2,47
2,32
0,10
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10
11
12
13

Циц за женске хаљине

14

Платно за веш

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Платно за креветски веш

Порхет
Сатен црни
Вештачка свила за женске хаљине

Конац за шивење руком
Конац за шивење машином
Кончане чарапе мушке

Кончане чарапе женске
Чарапе од вештачке свиле женске

Шамије-мараме за главу црне

Шамије-мараме за главу у боји
Ципеле мушке
Ципеле за децу
Ципеле женске

Гумени опаш~;и
Пар кожних опанака од нечињене коже

Пренос

28
29

Пар опанака од чињене коже

Гумене чизме од "Бате"

зо Кожне чизме, ручни рад

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Кожа штављена за кожухе

Кожни опасач
Јоргани
Ћебад о вуне

II квалитета

Сламарице од саргије
Женски шал од вуне

Женске папуче
Пређа за ткање платна

Остало
Свеiа

3/
1
2
3
4
5
6
7

1,54
0,48
0,36
1,18
5,66
3,20
0,85
0,27
0,96
1,28
0,43
0,59
1,17
1,28
0,53
1,50
0,55
0,42
26,56
0,61
0,37
0,11
0,11
0,83
0,89
1,12
0,21
0,48
0,19
1,50
0,02
33.-

Осшали арйlикли за одржавање живоша

Дрво буково за гориво
Дрво церово за гориво

Дрвени ћумур
Петролеум

Свеће парафинске
Восак од пчела

Шпиритус
Пренос

0,13
0,08
0,02
0,59
0,06
0,04
0,01
0,93

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност
Пренос

8
9

Електрично осветљење

Сијалица

%

0,93
0,11
0,02

Годишњак за друштвену историју
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10 Карбид
11 Петролеумска лампа
12 Стакло за петрол. лампу
13 Плехана пећ
14 Сулундар за пећ од 1 м.
15 Плехани шпорет
16 Бакрач
17 Шерпа од емаља
18 Тигањ од емаља
19 Бели гвоздени кревет
20 Столарска столица
21 Орман од чамовог дрвета
22 Скриња за кухињу
23 Тањир порцелански
24 " " од емајла
25 Лонац
26 Земљани суд за воду
27 Дрвени суд-аков за воду
28 Лавор-умиваоник
29 Шафољ дрвени
30 Земљана здела за јело - ђувеч
31 Кашика од росфраја
32 Виљушка од""
33 Нож челични
34 Лонче за кафу и чај емаљирано
Пренос

1-2/1996.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,00
0,18
0,26
0,12
0,12
0,11
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,02
0,07
0,04
0,05
0,02
0,01
0,12
0,01
0,01
0,05

" " прозоре

0,02
0,01
0,02
0,14
0,01
2,00

Брава за врата

Стакло за прозоре
Ексери

Масне боје
Свега

Пренос

о.оз

0,02
0,02
2,47

II АРТИКЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГАЗДИНСТАВА
1. Сшока за рад и йрийлод
0,30
1 Коњтеrлеhи
0,27
2 " " товарни и јахаћи
0,21
3 Магарац
0,51
4 Во
0,12
Бик
за
приплод
5
0,30
6 Крава
0,14
7 Овца
0,07
8 Овнови за приплод
0,33
9 Нераст
2,25
Свега
2. Фураж (за исхрану сшоке)

%

Зоб
Шећерни резанци

4) Машерије за уређење к.уhе за сшшювање
1000 ком.
Цигле
I..ђ)еп" ,_
0,43
0,18
Креч 100 кгр.
0,03
Цемент 1 џак 50 кг.
0,08
Даска цоловна од 4 м.

1
2
3
4
5

Свега

5

0,02

3

39 Сапун за прање
40 "" умивање
41 Пудер
42 Бријач челични
43 Шибице
44 Дуван

4

Пар шарки за врата

Сено

Кофа за воду од ферцинк. Шiеха
Зб Чаша за вино
37 "" ракију
38 Флаша од 1 литра плава

1
2
3

" "прозор. 1 м. на 0,70

5/8 см.

Тесана грађа чамова 12/15 м.
Обична врата 1,90 на 0,80 м.

1
2

35
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йiржшите

0,02
0,05
0,12
0,07

Штафла

2,47
0,01
0,14
0,04
0,01
0,66
0,08
0,01
0,05
1,43
13,10
18,00

Пренос

u

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
%
Вредност

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност
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4
5
6
7
8

Кукуруз

Уљана погача
Мекиње

Слама
Соза стоку

Свега

0,44
1,31
0,14
0,09
0,03
0,61
0,27
0,86
3,75

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност

%

3) Машине и сйраве
0,80

Плуг
Дрвено рало

Раоник за плуг

"" рало
Сејалица

1,30
0,21
0,34
0,14
0,28

144
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7
8
9
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Дрљача
Жетелица
Вршалица

Тријер

10

Круњача кукуруза

11
12

Трактор

Коњска кола двоособна

- тешка

13 Гвоздена осовина

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Волујска кола
Коњска кола лака
Чезе
Прскалице за винограде
Плуг

- прашач

Копачица
Сечка
Шине за точкове
Челик за оправку алата
Свега

1-2/1996.

0,76
0,38
0,54
0,38
0,16
0,31
0,48
0,14
0,37
0,25
0,06
0,37
0,18
0,07
0,10
0,10
0,08
7,00

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност

%

Пренос

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4) Разни алаши и йредмеши
Ам ( коњски запрежни материјал)
Узде за коња јахаћег

Седло
Самар
Улар
Јарам

Конопац

10 м. дужине

Сикира

Тесла (брадва)
Сврдло
Мотика

Ашов

13 Лопата

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Грабуља

Гвоздена вила
Дрвена вила
Будак
Чекић од

1 кгр.

Челична тестера

Канта за млеко
Кофа
Колан од конопа
Штранrа
Поводник

0,48
0,11
0,08
0,14
0,22
0,04
0,07
0,06
0,03
0,04
0,05
0,07
0,07
0,10
0,08
0,15
0,05
0,04
0,21
0,03
0,02
0,03
0,23
0,07
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25 Ланац на 1 кгр.
26 Џак од јуте
27 "" козине
Пренос

0,12
0,26
0,06
2,91

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Н:ар. банке за целу држ. територију
Вредност

Пренос

28 Чешагија
29 Четка за коње
30 Коса
31 Брус за косу
32 Потков коња, 4 ноге
33 " " вола " ,t
34 Ћебе за коња
Свега

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5) Машеријал за йодизање екон. зzрада
Цигла 1000 ком.
Цреп 1000 ком.
Цемент 1 џак 50 кг.
Креч 1000 кгр.
Даска цолована

Штафла

10/10 цм.
15/20 цм.
Летва 2/3 цм. 4 м.

Тесана греда
Врата

Прозор
Плех
Ексери

Жица обична
Жица бодљикава
Пренос

%
2,91
0,03
0,07
0,24
0,01
0,40
0,27
0,07
4,00

0,85
0,16
0,07
0,14
0,34
0,06
0,55
0,22
0,27
0,11
0,07
0,19
0,06
0,16
3,25

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију
Вредност
Пренос

15
16
17

Тараба (даске за тарабу)
Брава
Шарке
Свега

%
3,25
3,25
0,06
0,02
3,50

ц) Аршикли за унайреЬење йроизводње

- плави камен

1
2
3
4
5

Галица

6

" " овлажен уљем

Суперфосфати
Шалитра
Рафија за везивање лозе

Цијанамид

0,80
0,30
0,06
0,03
0,07
0,04
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Семе од луцерке

" " детелине
"" памука
Свега

0,10
0,08
0,02
1,50

1-2/1996.
О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА

ON ШЕАS AND BOOKS

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I Аршикли за одржавање йородице:
1
2
3
4

Артикли за исхрану
Артикли за одећу

Остали артикли за одржавање живота
Материјал за уређење куће за становање
Свега

25,00
33,00
18,00
2,00
78,00

ГРАД И ГРАЂАНИН: Мирослав Перишић,
Ваљево. Град у Србији крајем 19. века
(1870-1903), Ваљево 1997, 373.

II Арiйикли за одржавање 2аздщ1сшва:

1
2
3
4
5
6

Стока за рад и приплод

Разни алати и предмети за рад

2,25
3,75
7,00
4,00

Материјал за подизање екон. зграда

3,50

Фураж-артикли за исхрану стоке

Пољопривредне машине и справе

Артикли за унапреl)ење производње
Свега

1,50
22,00

Ретки су се последњих деценија упуштали међу српским и југословенским
историчарима у истраживања историје града, градског живота, грађанства. Кад
је то и чињено, аутори су теми прилазили стереотипно, неинвентивно, на

традиционалан начин, најчешће сужавајући своја интересовања на политичку
историју. Отуда је тема "Град у Србији" једна од заборављених тема српске и
југословенске историографије којој историчари неминовно треба да се врате. То
је међу првима учинио Мирослав Перишић. Темељних историјских знања, широких
читалачких интересовања, особене стручне културе и ерудиције, под утицајем

нових погледа на историју (историја као тоталитет друштвених односа у

прошлости) који су га у најмање једној деценији дугом раздобљу формирали и
обликовали, Мирослав Перишић се спреман предао искушењу писања "нове

историје" Ваљева. Знање, стручне способности, својеврсна имагинација којом је
обдарен као писац препознатљиви су у свим фазама рада - од потраге за
историјским изворима, преко њиховог читања и анализе на сасвим нов и
препознатљив начин, до експозиције која се враћа опису и фикцији која не излази
из оквира научности. Заобилаженој теми, коју му је "пријатељски наметнула" стара
школа (у питању је тема маmстарског рада брањеног на Филозофском факултету
у Београду), аутор је приступио на нов, свеж, модеран начин, изабирући приступ

који може бити шокантан за све који "окоштало" мисле о прошлости, а опет,
изазован и узбудљив за оне који су убеђења да модеран историчар мора упоредо
неговати знања о прошлости и занимање за теоријско у историографији.
Упуштајући се у авантуру размишљања о историји и писања историје "на нов

начин" Перишиhје, после више година стрпљивих истраживања, додирнуо "чврсто
тло историје" (чине га бројни и разноврсни историјски извори- судски документи,
етнолошки записи, сећања, путописи, преписка, статистике, дневничке белешке,
друштвене хронике, штампа и периодика, црквене књиге, здравствени билтени,

полицијске хронике, школски реmсгри, хартије школских и културних установа,
извештаји школских инспектора, денунцијације и приј аве савесних граl)ана, књиге
трговачких евиденција и задужења, реклама, извори политичких партија, наредбе

и директиве државних органа, законски акти и друго) и "искорачио" на српским
историчарима мало познато историографско тло. Тло "нове историје", историје

посвећене истраживањима свих аспеката човекове делатности у прошлости,
ослоњене на нове историјске изворе, ново читање традиционалних историјских
извора и литературе, разуђени историјски метод, особено приповедање о
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прошлости које подраумева поуздано стручно знање, јасни појмовни апарат,
познавање емпирије и разумевање историје као вишег облика апстракције.

који га комуникационо, тек посредно, повезују и интегришу са осталим деловима
Србије, аутор логично стиже до теме о економским потенцијалима на којима град

Досегнути резултат је значајан искорак из осредњости литературе која се бави

израста и почива. У општим историјским оквирима српске државе са краја

локалном историјом, одличан модел, чврст темељ и непогрешив путоказ за оне
који о сличним темама тек планирају да пишу.

века проговара се о занатству, трговини, пољопривреди, прате глобалне политичке,

Савлађујући обимну емпирију, Мирослав Перишић је успоставио оригиналан

демограф.ску структуру (вишесмерни покрети становништва из околине и

концептуални оквир теме и тачно одредио предмет истраживања. У теми "Град у

Србији крајем XIX века", којој је посветио своја истраживања, Ваљево представља

удаљених српских земаља), етничке (исељавање муслиманског становништва) и
социјалне односе (изражене социјалне разлике), посматра гашење старих и појава

истраживачки узорак на коме се размишља о улози и значају једног српског

нових запата, рађање индустрије (пивара), региструје развијање робоновчаних

провинцијског града и његовом израстању у средиште "које прихвата и преноси
утицаје, модернизује се и унапређује друштвени живот, доживљава свој
преображај, али и доприноси обогаћивању граt,анског живота". Успешан спој
теоријског знања, разумевања проблема и његове емпиричке елаборације имао је
за резултат студију од 330 страна. О истраживачким проблемима с којима се аутор

односа и разумевање механизама тржишта.

са успехом суочио речито говори композициони рељеф књиге који уз предговор

XIX

економске и друштвене промене које драматично мењају живот Ваљева, његову

Перишић Ваљево посматра као верски и национално хомогену средину (90%
становништва потиче из динарске миграционе струје) у којој живи и несрпско
становништво (Цинцари, Немци, Чеси, Цигани, Јевреји... ). У питању је окружно

средиште које у себи сажима бројне значајне функције - административну,
просветну, културну, здравствену, судску, привредну, војну. Посебна пажња је

(,.Град и грађанин-заборављене теме српске историографије"), увод (..Лепа варош
по положају") и закључак (.,Град без функције"), чине четири велика поглавља
насловљена: ,.И варош и град", ,,Време када су људи обликовали град (Успон
града)", ,.Време када је град формирао грађанина (Израстање грађанског
живота)", ,,Свакодневица". У њиховом оквиру је део ужих питања изложен у 28

посвећена установама које чине град. Основне школе, трошне и нездраве школске

тематски разноликих целина, садржајно разноврсних, али и сливених у јединствену

ваљевског нараштаја, гимназија као просветно и интелектуално жариште неке су

а разуђену причу о животу у Ваљеву. Документарна заснованост анализа и

од тема о којима пише Перипшh и изванредан показатељ прилика у којима друштво

закључака аутора привлачи пажњу. Богата архивска грађа, обиље необјављених

живи и сналази се. Аутор проговара о православној цркви и њеној националној,

извора, критички претрес објављених извора и литературе преплићу се и угра!јују

верској и културној улози, традиционализму који баштини и исказује (обичаји,

у јединствену причу која живот Ваљева и Ваљеваца осветљава са историјске,
социјално-економске, етнолошке, комуникационе, етничке, етичке, језичке,

славе, празници), нескладу између привржености вери и одласку у цркву, верским
осећајима које негује и подстиче. Суд, као најстарија установа у Ваљеву, судије,
кривична дела (разбојништва, убиства, тровања, паљевине, повреде, краt,е,

идеолошке, политичке, просветно-културне стране.

зграде које ђаци и учитељи покаткад деле са кафеџиј ама, трговцима или војницима,

школска хигијена, перманентна штедња и беспарица, промена односа средине

према школи која је у почетку сматрана установом у којој деца губе време, а касније
потребом која деци обезбеђује будуhност, значај слова и бројева у животу младог

Тешко је набројати све о чему Мирослав Перишић пише. Своју причу о
Ваљеву он отпочиње описом тла на коме град егзистира, његовим положајем и
обзорјима (околне планине) до којих досежу погледи и на којима се завршава
целокупно животно искуство већине Ваљеваца. Tho на коме град настаје и опстаје,
са својом конфигурацијом, воденим токовима, педолошким особинама, климом,
обрадивим површинама и шумама није само слика једног и данас препознатљивог
пејзажа веh чињеница која пресудно утиче и одређује целокупан живот
становништва. Након тога аутор пажњу посвећује путу-трансверзали која пресеца
котлину, укључује град у саобраћајни систем, додељује му саобраћајну функцију,
омогућава да се "држи за руке" са осталим градовима, да функционише везан за
тржиште, стиче богатство, обавља своју посредничку улогу. Прича о путу је прича
о категоријама становништва које се на њему срећу и од пута живе, о путу којим
се савлађује беспуће и просеца шума која све окружује, путу на коме свој отисак
остављају годишња доба, ратови, трговина стоком, путу од кога се страхује, на
коме вребају опасности, на који се креће раном зором, којим се жури, путује до
првих смираја дана, на коме се застајкује и заноћује само по безбедним механама,
путу који одређује основне животне функције града, којим се из града одлази за
послом, добрим еспапом, школом или авантуром и у град нраhа са вестима и
новотаријама које мењају начин живота и мишљења. Из чињенице да Ваљево

јатаковање, увреде династије, преваре, изнуде, лажи, браколомства, краt,а шуме,

представља раскрсницу споредних и лоших путева, путева који не воде никамо,

писмених, уочава значај писане речи, благовремене информације, знању која се

неморал), маргиналне групе (лопови, хајдуци, криминалци, преваранти) целом
истраживању даје посебну димензију. Простор је дат и болници и апотеци,
установама које су пресудно утицале да здравствено просвећивање. Лекар и лек
потискују старе навике, празноверице, предрасуде које је баштинила народна
медицина.

Мирослав Перишић показује сусрет оријенталног и модерног европског у

архитектури и животу Ваљева. Он пише о улицама које просецају некадашње

сокаке, слика промене у изградњи кућа (темељи, таванице, подови, куће на спрат),
даје прве урбанистичке планове града, говори о појави тротоара и промени назива

улица. Процес у коме електрика потискује уличне фењере и слика града који "плива
у мору светлости" симбол су модернизације. Политички сукоби, цензуре,
манипулације, корупција, технике освајања власти, успостављање политичке
културе нераздвојни су део живота у граду који је на размеђи од традиционалног
ка модерном. У процесу модернизације значајно место је с правом припало
просветној елити, њиховом схватању дужности, пословима које обављају у школи
и ван ње, материјалној несигурности и неизвесности у којој живе, сталном одрицању
и оскудици, знању и енергији коју имају и која у много чему превазилази културне
потребе средине у којој делују. Перишић пише о књизи и штампи као привилегији
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стичу овладавањем вештине читања слова. Аутор пише о променама које захватају
језик, богаћењу фонда речи код обичног грађанина, промени свести и менталитета

која одатле произлази, феномену "распричаности града". Посебно место је дато
трговцима и занатлијама - онима који производе и продају, путују, стичу, слушају,

ослушкују, обликују, уочавају, сазнају, наслућују "куда се креће будућност", који
су захтеви новог времена, потребе тржишта, укуси муштерија.
Аутор уочава загледаност Ваљеваца у Београд, одакле стиже већина
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службеници, задовољне и самопоуздане газде, људи сумњивих занимања, сељаци,
пометена светина која се отргла од друштвених правила, норми понашања, обичаја
по којима се живело на селу, али није била у стању да прихвати законе и норме
понашања у граду. Град и грађанин обликују један другог. У питању је процес који

Мирослав' Перишић прати у раздобљу од готово три деценије, У том међуодносу
се формира препознатљиви идентитет Ваљева и Ваљеваца - идентитет који своје

упориште делом има у традиционализму и настојању да се очува стара самосвест

музичкој култури, развоју модерног спорта, фотографији као закаснелом очевидцу.

(снаге се црпе из сопствене прошлости), а делом у жељи за преузимањем нових
вредности и утицаја. На једној страни је преузимање начина живота, одређених

Њега привлачи живот одреl)ен навикама и обичајима по којима људи бивају
дочекивани, крштени, васпитавани, жењени и удавани, испраћани са овог света.

породица и наЈуже окружење, а на друој град који својом природом и својим

културних утицаја који мењају град и његове становнике. Он пише о позоришту,

У граду измореном историјом која му је у 19. веку доделила запажену државотворну

улогу Перишић пише о националним осећањима (сећање на традицију), социјалној
и покретној мобилности, ритму живота у граду, његовим граl)анима - трговцима,
кафеџијама, берберима, пандурима, фотографима, фењерџијама. Њега привлаче

улице, тргови, граlјевине, врева људи за пазарних дана када се у гужви мешају

сазнања, образ~ца мишљења веровања и понашања које сваком појединцу усађују
институцијама модернизује начине комуницирања, просвећивања, пословања,

живљења. У том свакодневном судару старог и новог мења се све - свакодневни
живот, мишљење, понашање. Мењају се средства којима се то испољава - начин
привређивања, обичаји, одевање, исхрана, навике, језик. У судару са модерним

свакодневицама појединца у граду престаје бити иста и идентична свакодневица.

г.ласови, мириси и боје, ~ада се чује вика грлатих трговаца и жамор и гласно чуlјење

Међуоднос и контакт стварају снажно осећање припадности, али су уочљиве велике

и ценкање сеоског света обученог у живописну ношњу околних села. Читалац
захваљујући напору колеге Перишића осећа ритмове историје који пулсирају у

промене у моралним назорима, отуда напуштање живота одређеног навикама,

граду, уочава процесе дугог трајања који на први поглед изгледају троми,

непомични, али који запљуснути свакодневицом, брзим ритмом дневног живота,
доживљавају брзе промене, промене које становништво покаткад и драматично
доживљава. Преко плотова и тараба, он, путем релевантних историјских извора,

завирује у авлију и кућу обичног Баљевца

(40% породица нема деце), присуствује

славама и празницима, кућним договорима, интимној страни живота. Он пише о
људима са именом и презименом, занимањем, моралним назорима, приватношћу

коју неуспешно настоје да сакрију од знатижељних погледа средине. Пише о
колективној свести, њеним укусима, настојању да целој средини наметне образац
живота, да учествује и одређује туђе животе, да буде судија свему што се не уклапа
у опште колективне назоре, о одсуству осећаја за разумевање другачијег. Мирослав

Перишић пише о сударима колективног духа и индивидуалног осећаја, конзер
вативизму и слободоумности, устаљености живота и авантуризму појединца,
међуљудским односима, друштвеним навикама, људским слабостима, потребама,
жељама и надама обичног човека. Пише о једном безвременом свету, свету који
је дуго живео у вечној садашњости минулих векова, а онда је, пред очима аутора,
у последњим деценијама XIX и првим годинама :ХХ века доживео бурне, динамичне
и драматичне промене. Пише о Ваљеву које више не постоји.

Кључна тема је град и грађанин. Град са својим установама, улицама,
тротоарима, трговима, зградама, пијацама, радњама, регулационим плановима и

сталним сударом традиционалног и модерног. И грађанин који одаје хетерогену
заједницу оних који воде грађански живот, у њему учествују својим укупним
начином живљења, односом према себи, породици, окружењу, реду који влада у

урбаној средини и "оних" који нису могли постати грађанином само својим
преласком из села у град, који верују да су у граду само привремено, који духовно
и даље припадају селу, који осећају презир урбане средине према свему што чини
суштин~ њиховог бића. У институцијама града срећу се бројни ликови - трговци,
занатлије, надмени, али не и достојанствени чиновници, крути и уштогљени

разлике у "визији света" коју у себи носи сваки појединца. Отуда драматичне
отуда парничења, пороци, претерано "конзумирање слобода" и неспремност на
поштовање реда и закона, отуда појаве маргиналних група, отуда угрожена
приватност, отуда загледаност у Београд, отуда интересовање за спорт, музику,

позориште, писану реч код једних и сасвим угасле културне потребе код других
житеља града.
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сексуалних оргија, што су све спроводили мајстори Кабале. Тог ултрамонтанског

Н. Кон, Позив на iеноцид
Миш о свешској завери Јевреја и
Прошоколи сионских мудраца,
Матица српска, Нови Сад, 1996, 328 стр.

католика је благословио папа Пије IX и нашао је следбенике у неким католичким

свештеницима, међу којима је опат Шаботи нашао "докуменат" о јеврејској завери

из

XV века, заправо сатиричан текст објављен у јеврејском научном часопису.

Карактеристично је да се антисемитизам у Француској расцветавао у руралним

областима где није било Јевреја. Било је Француза (Едуар Друмон) који су сматрали
да треба опонашати Немце и њихов антисемитизам. У Русији је антисемитизам
наишао на плодно тле, јер су Јевреји били бројни, али изоловани и јер су

Ова књига се у нашој средини појавила ЗО година након првог свог издања,

што не значи да је због тога њена актуелност мања. Напротив, реч је о оној врсти

дела која успевају да постану референ'!Ће тачке у својим областима, према којима
се мора оријентисати свако ново истраживање. Осим тога, Конов а књига може да
послужи и као изврстан методолошки узор. У њему се подробно и са свих страна
прати развој једне необичне појаве, мита о светској завери Јевреја крунисаног

опскурним "Протоколина сионских мудраца". На први поглед, реч је о спе
цијалистичкој студији, щто књига и јесте, алије она и далеко више од тога. Прв?,
праћењем развоја те опаке опсене, писац успева да да и општу слику односа Јевре1а
и околног света. Друго, сама та прича је толико узбудљива и заплетена да се

конзервативни кругови користили антисемитизам у борби против реформи. Тамо

се израдом антисемитских радова бавила и полиција. Покрштени Јеврејин

Брафман је деловодни протокол јеврејске општине (кахала) Минск преправио у
.,Кахал" приручник за отимање имовине од хришћана. Брафман је "раскринкао"
хуманитарну јеврејску организацију

"Alliance Israelite Universelle"

као стож~р

јеврејске завере. Један други верски отпадник Лутостански, католички распоп КОЈИ

је постао православни богослов, написао је књигу о употреби хришћанске крви у
јеврејском верском обреду. После убиства цара Александра

II, човек за кога Кон

каже да је пореклом из Србије, Милингер, алијас Осман-бег, алијас Кибридли

Зејд, открио је да су руског цара убили Јевреји уз помоћ Карла Маркса из Берлина
(сиц!). Такве непрецизности збиља указују на Балкюща, мада би се рекло, да, судећи

читалац осећа као да прати компликовани заплет Ле Кареових шпијунских романа
(што, на неки начин, историја "Протокола" и јесте). Фасцинантно је како се

да је писао на немачком, пре реч о некаквом пречанском авантуристи. Тај Србин у

комбинацијом аутентичних докумената, наивних општинских спискова, либералних

Петерсбурга) пронашао је тајне документе, које показују јеврејску стратегију

драма и готских романа стварао један од најотровнијих производа људског ума.

Реч је, дакле, о миту о завери Јевреја против света, једном од оних, како би
А. Митровић рекао, ,,плавних митова", који при мањку правих сазнања, а вишку
заблуда и нетрпељивости, утичу на стварање историјске свести. Мит о светској
завери Јевреја је изданак средњовековних схватања о јеврејској демонској природи.
У време опште еманципације и секуларизације европског друштва, непријатељи
Модерне са разних идејних полазишта, најчешће традиционалистичких, у

Јеврејима су спознали инкарнацију модерности (Кон, стр.

22). Још у време

Рестаурације Јевреји су повезани са масонима и окривљени за Француску
револуцију којом су, као и америчком, изједначени са осталим грађанима. Напо

леон је

1806. сазвао "Велики санхедрин", што је надахнуло један од првих модерних

списа о јеврејској завери Симонинијево писмо, које је допунио један британски
ултраконзервативац Бару

1820. године.

Све до педесетих година

XIX века такви

списи су незапажени. Тада их открива немачка екстремна десница, која се мучи_са
изазовима транзиције свога друштва. Поштански чиновник Херман Гедше, алиЈас
сер Џон Ретклиф је у једном листу, који су финансирали крупни земљопоседници
1868. године у романескној форми описао сусрет Сатане са вођама јеврејских
племена на гробљу у Прагу. Договарају се како да потчине хришћане, развојем

индустрије, либерализма и борбом против аристократије и цркве. С временом јс у
издањима по средњој Европи, Француској и Русији, сер Џон Ретклиф постао велики
рабин Ретклиф, а говори јеврејских представника су се стопили у "Рабинов говор".
Тако је епизода готског романа добила ауторитет званичног јеврејског програма

и у доба нацизма, постала је обавезна школска литература. Већ

1869.

године у

Француској се појављује следећи извор Прошокола, књига Гуњоа де Мусоа о
Јеврејима ијудаизацији хришћана, пуна описа жртвовања деце, сатанског култа и

мисији спасавања православља за новац (који је тражио од Александрије до
против Русије. Осман-бег је први поменуо могућност исељавања Јевреја у Африку,
па и могућност потпуног истребљења. И у погледу форме доста је утицао на
,,Протоколе".

Почетком ХХ века, коначно долази до најранијих верзија "Протокола", коју
1903. године. Светску

издају два Молдавца-црностатинаша, Крушеван и Бутми,
верзију "Проток.ола" створио је Сегеј Нилски

1905. године.

Сами "Протоколи" су настали прерадом Жолијевоr комада ,,Разговори на

оном свету измеl)у Монтескијеа и Макијавелија", критиком Наполеона

III,

објављеном у избеглиштву у Женеви 1864. године. Иронијом судбине, луцидна
одбрана либерализма и антиципација ауторитаризма дала је најубедљивије делове
,,Протокола" који изгледају као да проричу модерне тоталитаризме (Кон, стр. 71 ).

"Разговоре" је у "Протоколе" превео Пјотр Иванович Раковски, шеф заграни:чног
одељења Охране, иначе као и сви раније поменути, бивши симпатизер
револуционара, дакле "пребег". Уживао је у кривотворењу докумената, стварању
и откривању лажних завера. Рачковски се повезао са бившим развратником и
расипником, а потоњим верским мистиком Сергејом Нилским у борби против
некаквог Француза, личног царичноr исцелитеља, кога су на двор довеле
црногорске принцезе. Филипа је требало повезати са јудеомасонском завером
описаном у "Протоколима". Иначе, биографију Нилског је објавио извесни

Жевахов у Новом Саду 1936. године.
Међутим, ,,Протоколи" су настали нешто раније и са другом сврхом. Писани
су, судећи по алузијама на француске унутрашње прилике, 1897. или 1898. године
у Паризу, али су дело руске Охране, тј. самог Рачковског. Они су имали неколико
додатних функција осим распиривања антисемитизма. Прву, да компромитују
Витеа, либералног реформатора, као оружје сионских мудраца не би ли отклонили
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цара Николаја

1-2/1996.

II од Витеових: реформи. Изгледа да је део текста написао Витеов

противник Де Сион, љути непријатељ Рачковског, као сатиру упућену на рачун
Витеа. Оригинал је Рачковски отео из Де Снопове виле, и Охрана га је користила

да компромитује Де Сиона. Цар Николај

II је приметио "Протоколе" у време
револуције 1905. године и био је фасциниран. Међутим када му је Столипин доказао
да су фалсификат, одустао је од намере да их користи за антисемитску пропаганду.
Још једним ироничним обратом историје, царичина смрт ће дати значај

протоколима. Она је била мањи антисемита од цара, али је случајем, пред смрт
читала "Библију", ,,Рат и мир" и "Велико у малом" Сергеја Нилског, где су дати
.,Протоколи" са коментарима. Успут је урезивала и кукасте крстове по прозорима.

Ствари су се поклопиле: царичина смрт је доказ да долази владавина јеврејског
Антихриста у виду бољшевика. Јудео-масонска завера је преименована у јудео

комунистичку. Двојица белих официра - Шабелски-Борк (атентатор на Миљукова,
који је у покушају тог атентата убио оца Владимира Набокова) и Винберг,
објављују их у Берлину

Vorposten".

1919.

године, у листу антисемитског удружења

За годину дана је продато

120.000

"Auf

примерака. Ратенауове убице су

сматрале да је он један од сионских мудраца у њима описан. ,,Протоколи" су отад
метастазирали широм света, утичући на многе угледне луде, па и на самог Хенрија

Форда. Најстрашнију употребу добили су у "коначном решењу", послуживши као
грозни алиби, а у неким случајевима као вернички кодекс за холокауст.

Изузетно је занимљиво закључно поглавље књиге, које нема директну везу
са "Протоколима", али које приступа антисемитизму као колективној психо
патолошкој појави. Оживљена демонолошка слика из средњег века је у време
холокауста била веома актуелна. У "Протоколима" је справљена најубиственија
смеса древног сујеверја и модерних оптужби. Занимљив је психоаналитички

приступ по коме је Јеврејин доживљаван као "лош отац" који се доживљава
инфантилно, као прогонитељ и мучитељ.Јевреји су одувек приказивани као старци
који муче хришћанску децу, а старе хасиде са брадом су злостављале немачке трупе.
У ствари, како је Ернст Зимел писао још

1946. године, у истребљавању Јевреја је

дошло до масовне психозе параноидно-шизофреничног типа и поред тога што су
појединачно џелати били "нормални" људи, који су, терани властитим осећањем
кривице, прихватили мит о "светској завери".
Да ли су такви злокобни митови иза нас? Чињеница на коју је указао Л. Секељ,
да је само после

1991.

године у СР Југославији објављено више од

10

издања

"Протокола", наводи нас на опрез. Та књига представља узор према коме пре свега
ми историчари треба да разобличујемо и остале зле митове.

Предраг! Марковић

