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После стварања бугарске државе, решењем Берлинског конгреса у лето

1878.

године, домаћи политичари тежили су убрзаној модернизацији. Бугарско

друштво је постепено трасирала правац будућег развоја, енергично одбацујући
дотадашње османске политичке и привредне структуре. После

1878-1879.

године, слободна Бугарска тражи сопствени идентитет као држава. Од смера
којим

he

кренути зависило је њено снажење, напредак бугарске нације. То

снажење, тај напредак, везан је за модернизацију бугарског друштва, његово

убрзано приближавање савременој, развијеној Европи. Као и током деценија
бугарског препорода тако и сада, државници, читава политичка, приведна и кул
турна елита, снажно осећају разлику између стања у коме се налази новоос-

А. Пантен, Рtщар 11ли •tудовище. Из 11ciПop11чecl(lllТie йътнща 1-1а .модертт 1юц1ю1-1ал11зъ.м, София
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петроградског правника С. Луканова, који су претходно проучили многи

лобоl)ена отаџбина и индустријски и институционално развијеног Запада. Зато
сви представници тог национално и либерално настројеног слоја, најпре реагују

бугарск~ прваци (нотабили), руска _политика намеравала је да одреди уставне

"с разумљивом решеношћу да достигну Запад, али не жртвујући сопствену
националну традицију". 2
Тај процес, за који се и данас користи архаично-емоционални термин

монархијске оквире државног устројства, какви су у овом или оном облику већ

постоЈ али у осталим балк~нским хришћанским земљама. Истовремено, пројекат
садржи елементе традициЈе и могућности бугарског културно-просветног рада,
општинске самоуправе, уређења спољнополитичких односа и демократских

"вестернизација", у ствари започиње већ у "ери Танзимата", у оквирима општих
модернизацијских процеса у Османској империји. Како у постојећим ет
нополитичким оквирима млада бугарска нација није имала сопствену државу,
то су у извесном смислу и њене модерЈШзац:ијске тежње биле потчињене спором,
оријенталном, ритму и половичном карактеру реформи турског друштва. Зато

тежњи, упркос пет векова страног државног деспотизма и духовне потчињенос

ти. У пројекту, основно руско становиште о будућем развоју Бугарске почивало
Је на замисли да "независност Бугарске и њено јачање на привредном и спољ
нополитичком плану није противно, већ олакшава руски утицај у тој земљи."4

У духу руске императорске политике према Финској и Пољској, и Бугарској су

је историјски развој бугарског и осталих балканских народа, после саздавања
националних држава, често наликовало звучном одбацивању традиција ропских
векова и покушају наглог сустизања Европе. Тај процес међу балканским
народима - браћи по историјској судбини, није увек текао правилно и у њему

намењене знатно шире грађанске слободе но што су постојале у самом
Словенском царству.

Петроград је показао дипломатски такт и није приморавао Уставотворно
собрање на обавезно прихватање пројекта. У инструкцијама руском царском
комесару у Бугарској, кнезу А. Корсакову-Дондукову, изричито је наређено да

су, веома често, била допупrгена сва средства. Сходно томе "балкански пут у
Европу током XIX и ХХ века показао се у одређеним раздобљима као пут
узајамног презирања, прерастајући током сукоба у мржњу, а приликом раз
ведравања

-

се дозвол~ потпун~ слоб~да приликом претреса пројекта и током одлучивања
о његовој ко1шчноЈ вариЈанти. У поређењу са државнополитичким развојем
СВОЈИХ суседа, бугарски народ добио је непоновљиву историјску шансу да самос

у снисходљивост". 3

Ипак, прелом из

1878.

године изведен је у атмосфери историјског оптимиз

ма, јер је после пет векова туђе управе једна слободна држава тражила простор

тално разгради и прихвати принцIШе своје уставности. У складу с тим, током

за свестрано јачање. Зато су и модрнизацијски процеси у бугарском друштву
били надахнути свенародном стваралачком еrзалтираношћу. У речник новоос

дебата у Уставотворном собрању народни посланици који су се већ организовали

лобођене Бугарске заувек улазе речи "напредак", ,,развитак", ,,конкуренција",
које произлазе из амбиције и воље да се достигне прогресивна Европа.
Ипак, геополитичка стварност опредељује како Бугарску тако и њене
суседе, као државе са периферије или полупериферије Старог континента. У
начелу, земље тог типа касне. у развоју и модернизацији у односу на центар.
Периферне и полупериферне државе југоисточне граничне зоне Европе давале
су предност политичкој сфери над економском сфером у процесу модернизације.

у прве политичке формације, били су у прилици да докажу и свој национализам

и своју родољубиву амбицију да модерне европске идеје унесу у устројство и
разВОЈ сопствене младе државе.

,,Наш први задатак био је да прелистамо белгијски устав и његове камен~
таре д~ бисмо начинили белешке о материји која је била на дневном реду" _
пише Један од депутата Либералне партије, која је настала током собрања.s

Многи историчари, међутим, сумњају да је Устав мале западноевропске државе
био "приручно штиво" првих бугарских народних представника. Разуме се,

Зато је логично да основне идеје у том процесу нуди политичка надградња.

њихово консултовање белг1:чског устава не треба схватити у буквалном смислу

Како је историјски и суштински синшmм модернизације "вестернизација", то
јест достизање и изравнање са Западном Европом, појмљиво је да су тамошњи
модели политичке динамике (државна организација, везе државе и друштва,
структуре за законодавно и социјално деловање), постали обрасци за

као КоIПiрање његових ~деЈа и принципа. У протоколима заседања скоро да и

нема позивања на белгщски_ устав из 1831. године. Његово идејно дејство било
Је посредно, Јер он црпе СВОЈУ суштину из два француска устава

(1814.

и

1830),

из холандског (1815), енглеске правне традиције и белгијског обичајног права.

подражавање и конкретну примену у бугарској стварности.

Суштmrски, утицај белгијског устава на уређење бугарске државе не излази

Берлински договор из 1878. године, одредио је само најопштију форму
власти у Бугарској као монархијску, према Османској империји вазалну
кнежевниу. Зато је већ претрес и пријем основног бугарског закона (Устава -

оцртава и у осталим европским уставним решењима током

изван оних оквира и принципа у којима се то дело белгијских законодаваца

XIX

века.

прим. прев.) у фебруару-априлу 1879. године, у Трнову, означио почетак прих

Позајмљујући основне идеје из француске декларације о правима (из 1789) и
француске карте (из 1791), белгијски устав успешно спаја принцип народног

ватања туђих политичких образаца у изградњи још неутврђене државе. Пред

суверенитета и ограничене монархије, са снажном извршном влашћу и дводом

ложени пројект за расправу, који је изнела Привремена руска управа, представ
љао је комбинацију српског Устава (из 1869), постојеће румунске конституције
(из 1866) и неких руских закона. Путем тог идејног пројекта, познатог

ним парламентарним системом.

2

Д. Мишкова,,,Бълrарският опит в политическата всстернизация", у:

Bulgarian quaterly,

књ.

I, св. З

(1991),22.
3

О. Минчов, ,,Равноденствие или часът на Бълrария", у:

B11/garim1 quaterly,

књ.

I,

св.

3 (1991), 17.

То основно идејно језгро политичке и уставне модернизације, високо су
ценили либерали, који су доминирали у Уставотворном собрању, као представ4

Ив. Божилов и др., Исmория 1-ш Бълlария, София 1993, 412.

5

f{~омени за Учредиmелноil/о събрщще оiП 1879. l. {уред. Е. Стателова, 3. Маркова), София 1979,
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ници огромне ситносопственичке масе бугарског народа. Током расправа о
будућем уставу они са доста успеха бране демократска гледишта идеолога фран
цуске револуције, измешане са парламентарним принципима британске
либералне мисли, а саображене бугарским друштвеним и историјским посеб
ностима. Током расправе о изrnеду и садржају будућег устава уједначаванн су
погледи о правцима модернизације. Управо током идеолошких спорова

-

упоредо са либералном партијском формацијом - настаје и Конзервативна пар
тија, друга основна политичка група у младој држави. Иза њих стоје сразмерно
малобројни кругови имућних градских и сеоских елемената. За разлику,

међутим, од европског конзервативизма, његов бугарски пандан није садржавао
реакционарне намере, јер није носио баласт застарелих социјално-политичких
структура и ослањао се на уску друштвену основу. Зато су у старој престоници
либерали и конзервативци приближили своје погледе европском моделу, који
је Бугарска требало да следи у процесу модернизације.
То је модел либерализма - оне државне идеологије, филозофије развоја
и политичког прагматизма која је гарантовала тријумф западноевропских

држава и друштава у будућности. Зато у "либерализму као теорији и пракси,
као систему институција које су обезбедиле напредак Запада, већина депутата
види перспективу и за један убрзан бугарски развој". 6 Прихватајући путем Ус
тава основне идеје либерализма, бугарски државници и интелигенција надали
су се стицању легитимних позиција у Европи, где су либерални идеолошки
модел, либералие структуре и либерални прииципи, већ освојили широк прос
тор.

Творци кнежевиие Бугарске проценили су да Огари континент у основи
нуди три главна државнополитичка модела. У првом, чији су типичан пример
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државе и друштва. Цареви у Берлину и Бечу међутим, сачували су знатне
прерогативе власти, независно од снажних либералних тежњи у развоју
економије и периодичних либералних тежњи у политичком животу. Зато су
теразије постепено претезале у корист аустроугарског и немачког примера.

Доста од његових идеја, као начелна шема, касније је ушло у бугарско државно
устројство.
Претерано је, међутим, тврдити да су механизми и принципи произишли
из те идеје нашли своју тачну копију у Бугарској. Приликом израде основног

бугарског закона, једног од најдемократскијих у Европи тога времена, преов
ладала су гледишта напредних представника бугарског друштва о једној модер
ној држави. Либерали и конзервативци у Уставотворном собрању нашли су
заједнички језик око питања народног суверенитета, уставне владавине, мини
старске одговорности, гарантовања грађанских права и слобода, општег

образовања, широких изборних права итд. Свој назив, конзервативци су оправ
дали тражењем одређених ограничења, у области поменутих слобода, имајући
посебно у виду државно устројство и управу. Према творцима Конзервативне
партије, повољан утисак Запада о Бугарској може се постиhи умањењем народ
них права у сфери власти, како би се обезбедио руководећи положај
нај имућнијег слоја. Увођење изборног ценза, снажан положај монарха и олигар
хијске институције попут сената н државног савета

-

у том смислу су конзер

вативци видели кориговање либералног модела.
У крајњој линији, међутим, тесну победу однели су њихови противнпци.

Устав, који је изгласан, означио је, зато, победу либералних погледа на модерн
изацију бугарске државе. Устав је дао широка овлашћења Народном собрању,
чиме је народни суверенитет био обезбеђен. Укупно цивилно мушко станов

биле Османска империја и Руско царство, све полуге власти налазиле су се у

ништво добило је неограничено и непосредно право гласа. Био је то веома

рукама владара - самодршца. Обе монархије су представљале образац дубоко
конзервативне, неуставне и непарламентарне владавине, у којима демократски
одблесци не прелазе границе просвећеног апсолутизма. Традиција националног

демократски приступ, који, међутим, није потицао из западноевропског
радикализма. Своје корене он је вукао из егалитаристичких погледа либерала
и њихових народњачких традиција.
Неостварени конзервативни појмови о једнакости и слободи могли су

социјалне разлике, и коме су више одговарали перспективнији политичко-прав

хоризонт. Њихов захтев за одређивањем макар и ниског образовног и им

препорода одвраћала је бугарско егалитарно друштво од примера Русије и Ос
манске империје. Тим друштвом владали су принципи који не познају оштре

бугарској политичкој модернизацији донети и нешто шири модерннзацијски

ни модели у правцу модернизације.

овинског ценза произашао је из схватања да "различити економски и политички
интереси, који се у народу јављају ... треба да учествују у равноправно, сраз

Британија, Француска и Италија. Тамо су владе, одговорне пред парламентом,

мерно својој важности". 8 Либералном тумачењу слободе и једнакости конзер
ватори су супротставили једно друго, узето из француске декларације о правима.

"На другој страни биле су парламентарне и уставне државе - Велика

биле основни фактор власти. Њихов пример, међутим, био је сувише далеко"

- тврди један познавалац епохе. 7 И док се руски и турски модел показао бе

Током, дебата у Уставотворном собрању, они пледирају за "природне границе"

сперспективан за кнежевину Бугарску, унрављачка пракса Енглеске, француске

слободе, која "не може да се упражњава тако да угрожава друге чланове зајед

републике и италијанског краљевства била је исувише модерна за незреле
политичке услове једне тек израсле младе државе. Зато су погледи великог дела

припремљености и парламентарне културе, што би бугарско друштво од

учесника Уставотворног собрања били окреиути ка средњој Европи. Ту су

слободе, могло гурнути у анархију или у неразумну злоупотребу либералног

Немачка и Аустроугарска указивале на трећи могућ политичко-правни модел
и државно уређење. И у Рајху и у Двојној монархији било је заступљено пар

становишту да право на учешће у политичком животу имају они који највише

нице".9 Конзервативци су очигледно имали у виду недостатак политичке

устава. Суштински, творци Конзервативне партије стајали су на либералном

ламентарно начело, а највиши правни акт строго је регулисао односе између
6

М. Лалков, Бълlарскоминало 1878-1918. Познато u нейознаШо, София 1997, 108.

7

Л. Оrнянов и др., Очерцu йо бълlарска ucillopttя (1878-1948), София 1992, 8.

8

Протоколи/Uе на УчредтТtел11о~Uо Бълlарско l-lapoд110 Събрание в Търново, Пловдив-София
Рушчук 1879.13-14.

9
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доприносе привредном развоју н духовном успону једне нације, која тежи

жели да ојача и да се утврди управо међу снажним и великим европским

сувереној држави.

државама. Зато треба следити њихов пример и учити из њиховог искуства. Осим

.

Упркос томе, надвладали су либерали. Њихова победа видљива Је и на
принципу потпуне поделе три облика власти, који ј~ доследно спроведен У
Трновској конституцији. Народни суверенитет иашао Је СВОЈ израз У широк~м
правима, датим парламенту. Народно собрање добија право законске иницир

тога, од великих сила зависимо је и темпо будућег бугарског развоја. На њихову
подршку та кнежевина рачуна и у остварењу свог националног уједињења.
Идеја о преузимању туђих модела - политичких, правних и економских досегла је, међутим, свој апсолут, уздигавши се на ниво култа. Такав, у извесном

тиве, гласа буџет и одобрава одлуке влада, које су (по принципима класичног

смислу митолошки, приступ није одговарао месним приликама, времену или

парламентаризма) одговорне пред посланицима.

.

нивоу развоја, условима неопходним за успешну примену жељеног модела. У

конституцији иајлакше је уочљив при разматрању кнежевих прерогати~а.

родољубивом пориву ка модернизацији, бугарска политичка, приведна, културна
и војна елита заборављала је да механичко копирање туђих образаца, не може

.

Утицај средњовековног модела политичке модернизације У ТрновскоЈ

Монарх је представник највише власти у земљи и заповедник бугарске армиЈе.
парламента, оглашавања нових избора и потврђивања закона. Према уставним

једним маги•шим додиром да преобрази једно дубоко патријархално, још оријен
тално мотивисано, друштво у цивилизовану државу. За њено остварење били
би потребни динамичан развој у свим областима друштвеног живота, развијене

одредбама, извршна власт налази се у надлежности владара, али уз из~есна

социјалне институције, модерна државна организација, национална уједначеност

Спољна политика земље води се у његово име, а кнез има и право распуштања

ограничења. Његове званичне наредбе немају снагу закона без одговарајућег
потписа ресорног министра.
.
.
Донета

16.

априла

1879.

становништва и разрађен систем односа између државног организма и друштва.
Конкретни социјални и политички услови после ослобођења

1878.

године

године, Трновска конституција прогласила Је

треба да покажу колико су либералне норме, изложене у Трновској

слободу штампе н јавне речи, удруживања и окупљања. Већ на први поглед

конституцији, могле да покрену бугарско друштво ка једној убрзаној модерн

јасно је приметна следећа поларизација - све основне грађанске слободе и права
педантно су побројани, док су грађанске дужности огра~ичеие на. плаћање
пореза, оппrге образовање и војну обавезу. У суштини, то Је била најлиберал

изацији. То значи да је основни закон потребно сместити у бугарску историјску

нија западна пракса. Сходно томе, уставна влада, народни суверенитет, гаран

међутим, била је лишена традиција парламентарне владавине и изгледала је

тована грађанска права и слободе и министарска одговорност пред парламентом

доста грубо за фине механизме либералног деловања.

да трасирају пут ка модернизацији. Уставом озакоњена правила демократске

државама, због брзине и смера политичких промена приликом остваривања

владавине, међутим, не значе и аутоматски обезбеђену могућност развитка мод-

модернизацијских процеса, стекао се погрешан утисак да ће "дубоке промене

ернизацијских· процеса.
.
Диктирана на Берлинском конгресу "форма управе, уставна монархија,

у економској и социјалној структури наступити после усвајања либералних идеја
у политичкој надградњи". 11 Историјски развој европског либерализма, међутим,

поставља сложено питање односа између монарха, народног представништва и

доказује управо супротно. Либерализам као политички и идејни систем, настаје
тек после радикалних промена економских и социјалних прилика. Чак и

постају они либерални принципи и норме, које би бугарском друштву требало

одговорне владе" .10 Трновска конституција прогласила је принципе демократске

стварност, независно од тога да ли су основне уставне идеје плод демократског
духа времена, или преузети страни модели. Бугарска политичка делатност,

Потребно је додати још нешто. У Бугарској, као и у суседним балканским

владавине, али није могла да утиче на међусобне односе монарха, вла~е и пар
ламента у троуглу власти. Ти односи зависе од конкретних социЈалних и
политичких услова, који у одређеном времену могу дати предност монарху,

површан поглед на Бугарску после усвајања Трновске конституције показује да

Народном собрању (својеврсна парламентарна диктатура) или кабинету, У Јед
ном вишепартијском систему са арбитражном улогом круне. У кас_ниЈем развоју

ламентом, често се претвара у гротеску. Утврђена је пракса да монарх нез

кнежевине (царства) Бугарске, историјска стварност нудила Је различите
обрасце међусобних односа та три елемента власти.

.

И током жестоких полемика око приЈема Трновске конституциЈе и у кас

нијој динамици њене стварне примене, бугарска политичка елита починила је

преузимање туђег модела модернизације крије и многе недостатке.
Основ парламентарне владавине

-

министарска одговорност пред пар

ванично, а често и званично, поставља ЈvШнистре. Са своје стране, кабинет се
подсредством механизама извршне власти меша у парламентарне и општинске

изборе. Грубим насиљем су погажене уставне слободе, како би све погодности
и предности власти биле искоришћене. Отуд општа жудња за влашћу (корупција

Она се састојала од апсолутизовања туђих државотворних покушар, У

и злоупотреба политичке каријере за лично богаћење) коју испољавају пар
тизани владајуће партије, прераста у снажну препреку парламентарној демок
ратији, озакоњеној Уставом. Бугарски основни закон није био у стању да

опонашању модела које велике и развијене европске државе _демонстрирају У

надвлада крајњу партијску ускогрудост и оријентално непоштење током

свом развоју. Разуме се, стално угледање на велике силе ниЈе за. циљ имало

политичких борби. До краја Првог светског рата бугарске партије биле су
политички и економски исувише слабе да би постигле сталан утицај на бираче

ону начелну грешку, која је типична за све мале, слабе и касно настале др~аве.

механичке позајмице и прихватање државотворних образаца и идер. Бугарска
10

м. Михов, ,,Политическите партии и модернизацията на България през първото десетлетие на

ХХ век", у: Collegium Germania, књ. 1, (1994), 88.

11

Д. Мишкова, ,,'Предимства на изостаналитя'

Социоло'it1'lеск11 йроблош, књ.

2, (1995), 47.

-

началото на балканска модернизация", у:
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Milco Lalkov

тарне већине.

Те политичке и моралне аномалије показују да Трновска конституција није
потпуно оправдала наде да ће представљати почетни корак и успешно

Trnovo Constitution and Beginning ој Bulgarian Political
Modernization

каналисати касније процесе бугарске политичке модернизације. Није случајно
колебање ондашњих познавалаца политичких прилика у процени колико је ос
новни бугарски закон одражавао и емоционалну демократичност једног
егалитарног друштва и "свесну имитацију туђих либералних образаца". 12
Очигледне деформације бугарске парламентарне демократије после 1879.
године показују да је за остварење успешне модернизације, у ствари, неопходан
дужи временски процес, током којег имитација туђих модела постаје излишна.
Често заобилажење Устава и закона и нарушавање политичког система у прак
си, указује и на недовољну "приклоњеност" друштвене средине либералном делу
трновских твораца, тачније основним принципима једне убрзане политичке.
,,вестернизације".
Од Уставотворног собрања надаље бугарска политичка сцена дели се на
уставном

питању

-

за

стриктну

примену

основног

закона,

али

за његову

промену, чак и суспендовање. Бруталне политичке нарави и међупартијска
нетрпељивост представљају отелотворење свих покушаја против Трновске
конституције, а парламент постепено губи своју важност у животу бугарског
друштва. Основни бугарски закон формално налаже плуралистички партијски
систем, али у пракси најчешће постоји псеудодиктаторска једнопартијска
хегемонија. То двојство у процесу политичке модернизације потиче из односа

Бугара према Конституцији из Трнова. Приликом првог, макар и нејасног
наговештаја угрожавања уставности бугарско друштво реагује енергично и
јединствено, чувајући његову неприкосновеност. У свакодневном политичком
животу, међутим, његова. вредност не прелази значај кратког, одавно
прочитаног документа.

Ипак, управо су одредбе Трновске конституције помогле Бугарима да уз
дигну своју политичку самосвест и развијену грађанску културу у наредним
деценијама. Зато је, како пише један савременик епохе, ,,бугарски политички

живот био мање манипулисан него онај у Румунији или Црној Гори. У њему
недостају крваве драме као што је убиство српског краља Александра

године или катаклизме каква је била грчка уставна криза

12
13

1911.

1903.

године" .13

С. Киров, ,,Критичен поглед върху текста на Българската конституция", у: Годшuml/С на
Софийския универсий1еl//, I, (1904-1905), 230.
С. Грънчаров, ,,Българската буржоазна деокрация

(1991), 18.

(1878-1918)", у: Bulgarian Quaterly,

књ.1, св.

3,

Summary
Ву the creation of the free Bulgarian state in 1878 and prornulgation of the Tmovo
Constitution in spring 1879, Bulgarian Principality forrnally joined contemporary European
states. The spirit of the fundarnental law, enacted Ьу majority vote of liberal-oriented
deputies of the Constituent AssemЬ!y, points to the deteпnination of Bulgarian political
e1ite to immediately embш·k on modernizing processes that wШ bring the country closer
to Europe. The attempt to introduce ready-made European provisions into political Iife of
the Principality is readily visЉle in the modernizing process, which is also refeпed to as
Westernization. Universal suffrage, rule Ьу pш·1iamentary .majority, the principle of ministerial accountabllity, as wеП as guarantee of basic civiI freedoms were aimed at strengthening modernization process of the Bulgarian society. However, such а "leap" towards
developed Europe was in discrepancy with actual needs and relations in Bulgarian society.
Insufficient maturity of most participants in political life is responsiЫe for the fact that
the results achieved fell short of what the authors of the Bulgarian Constitution aimed
for. Мапу anomalies during subsequent po1itica1 practice in the Principality of Bulgaria
illustrate this vividly. Nevertheless, the Trnovo Constitution has undoubtedly contriЬuted
to the development of political awareness in the Principality of Bulgaria.
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структуре моћи, када је реч о Балкану и о примеру Србије, пружа могућност
за уочавање специфичности, овог пута у особитим условима Првог светског
рата и у оквиру истраживања међусобног утицаја_историјског догађања и струк
туре друштва.

Историјско догађање и структура друштва
Један опит

Односи између политичке, војне и
економске моћи на Балкану у
•

Првом светском рату
-

Пример Србије

*

Суштинску претпоставку чини привредна слабост аграрних (у нашем
случају балканских) друштава у 19. веку, пре свега због неразвијености ин
дустрије као пресудне саставнице модерне економије, последично и због слабос
ти финансија, трговине, саобраћаја ... , све до заосталости и саме пољопривреде,
дакле најважније привредне гране неразвијених популација. У случају
балканских земаља особитост је тим већа што процес модернизације није у
њима био аутохтон него је зачет и подстицан преузимањем развијених држава
Европе, што подразумева да су у преузимању посредовале мање или више
просвећене елите и основна организована политичка моћ, држава. Отуда осетна
премоћ државе, тј. политичких и војних чинилаца над друштвеним и привред
ним, те изузетна улога, иначе, танког слоја високошколованих људи, односно

могућност да војни фактор прекорачи границу свог делокруга настојањем да,
чак и пресудно, утиче на политички живот.

-

йривредне моћи, на йримеру Србије, у особийlим условима Првоi

У балканским земљама је слој европски образованих, већином
школованих на најпознатијим универзитетима средње и западне Европе, пос
тепено стицао све већи значај од половине 19. века, што је у последње две и
по деценије постало очевидно. Они су бројем и утицајем постали далеко
премоћни у вишим службама државног ,шарата (високо чиновништво) и у

све~Uско2 раша, у оквирима исйlраживања меЬусобноi уШицаја исй10ријско2 до'iа/јања и сй1рутаиуре дру~ий1ва.

на степен његове развијености). Упоредо су изузетно значајну улогу имали као

АПСТРАКТ: У раду се размай1ра однос изме/ју йолий1ичке, вojlie и

политичким странкама, тиме и уопште у парламентарном животу (без обзира

стручњаци или људи слободних професија (просветни радници, адвокати,
инжењери, лекари, банкари, с временом све уваженији професори универ
зитета и с почетка

1.

Политичка, војиа и привредна моћ иа Балкану у

19.

веку

Односи између политичке, војне и привредне моћи, који су изузетно
важни и својствени за високоиндустријализоване земље, умногоме су

другачији и имају нарочит значај у недовољно развијеним аграрним земљама.

Ово посебно важи за балканске државе, које су се током 19. века "ев
ропеизацијом" постепено издвајале из исламске цивилизације османлијског
типа, пошто су претходно, током средњег века, провеле више стотина година

у кругу византијске цивилизације. Отуда постављено питање троструке

*

Овај рад је настао на предлог међународног организатора скупа на коме је посредством близу тридесет
реферата требало oбpamrrn општу тему Први светски райl и йро.ме1-1е: ко,ийараiПив1-1а йерсйекiliива

(Gmnde guerra е mutamento:

ипа

pmspettiva compamta).

20.

века истакнути књижевници). Своје место је имала и

маса сељака слободних власника малих поседа (пре свега у Србији и Бугарској)
иако пасивног чиниоца, ипак не и без неке своје улоге, посебно потенцијално

ОСОБИТОСТ ТЕМАТИКЕ

Аутору овога orneдa била је поверена тема Односи

llЗJ.teQy йолитuчке, војне и економске .мohtt на БаЈ11сану: При.мер Србије (/ mpporti fiu il роtею politico,
militare ed economico nei Balcani: l'esempio del/a Seгbla), о чему је реферисао на скупу одржаном У Трсту
од 28. сешембра до 1. октобра 1995. године. Тада поднета верзија је објаnљена са свим осталим
материјалима са тог скупа у часшшсу Riceп:he stoгiche (anno ХХVД numero 3, рр. 533---549).
Верзија која је у читаочевим рукама је само унеколико допуњена или преправљена у

поређењу са објављеном италијанском верзијом, а напомене су значајно скраћене.

самосталне у кризним, дакле и у ратним приликама. Индустријско радIШштво

је било малобројно и стварно без иоле важније улоге, али уз парадокс да су
постојале активне социјалдемократске странке, које су, мада бројем чланова,
малене и упркос свим својим слабостима

-

вођене интелигенцијом претежно

пореклом из ширих средњих слојева, имале важност већ и као ондашња
политичкоисторијска алтернатива национализму.

Ову скицу друштва треба имати у виду и када је реч о Првом светском
рату, у који су до лета 1917. биле постепено умешане \Ће балканске државе.
Оне су све учествовале и у балканским ратовима 1912-1913. (изузев 1913.
међународно признате Албаније, док су се Албанци борили на страни Турске),
што је додатно појачало утицај војног чиниоца (који је себе сматрао творцем
дотадашњих победа, чуварем постигнутог и будућим осветником за раније

поразе). А такође и да се увећа улога, дакле и моћ, цивилних власти, тим пре
што су све те земље стекле нове значајне територије, које је првенствено

средствима државе требало тек интегрисати политички, привредно и културно

(што још ни издалека није било постигнуто када је већ у лето 1914. године
дошао Велики рат).

•

Годишњак за друштвену историју
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нови водећи слој је проистекао управо из процеса преузимања примера из ин
дустријски развијеног дела света, тј. Европе. Могућност друштвеног успона је

2. Демографско-привредне претпоставке Србије

била велика, а првенствено је зависила од стицања или богатства или
образовања (секуларног, укључивши и војно, а тек унеколико и религиозног),
што се дуго - па и до данас - у свим водећим круговима исказало знатним
бројем придошлица са села (занимљив пример: од четворице официра који су

До 1912. Србија је била изузетно високо национално (такође верски и кул
турно) хомогенизована земља, а након припајања нових. т:риторија у
балканским ратовима, уз македонско-словенску скупину стекла Је ЈОШ и знатну

албанску н турску мањину. 1 У рату 1914-1918. је у сваком погледу одлучујућу
улогу имала и далеко највећи терет поднела територија коју је Србија имала

у ратовима 1912-1918, постигли највиши чин војводе и неоспоран престиж,
тројица су потицала са села). Године 1910. број становника у градовима је из

пре балканских ратова.

носио 382.434, док је у њима још почетком 20. века број неписмених износио
52,54%; у 1914. је, уже узето грађана у социолошком, културном и политичком
смислу могло бити нешто мање од 200.000 и у оквиру тога броја су се налазили

На тој "старој" територији је, према попису из 1910, било сељачког
становиштва 86,87% (2,529.260). Разрешени 1834. феудалних обавеза наслеђених
од Турака, сељаци су рано стекли слободан мали посед 2 и - м~да мало
образовани (1900. године око 88% неписмених) - већ тиме, те и бројношћу, уз
предуслов пресудног места аграрне привреде, били су својеврстан друштвени,
економски и политички чинилац упркос пажње вредном и све убрзанијем раз
витку рударства, спољне трговине и финансија. Србија је, упркос многим слабос
тима своје заостале пољопривреде, била земља без иоле озбиљниЈИХ криза у
поrnеду исхране, а аграрни производи су током целог њеног развоја имали све
важније место у спољној трговини, у деценији пред светски рат и знатно
допринели тада из године у годину позитивном спољнотрговинском билансу

Унутар грађанства се образовао и најјачи привредни чинилац, онај који
је носио развитак, с тим да је у њему слој трговаца био далеко најважнији.
Слабост привреде добро показује то да, упркос у међувремену створених добрих

земље, посебно у размени са највећим државама. Штавише, сељаци су и те како

стручњака, Србија није могла самостално далеко стићи због свог недовољног

учествовали у трговини, дакле и на међународном тржишту, поглавито у сред

капитала и недовољности организације, укључивши и бројем и каквоћом

истински носиоци преокрета прихватања европске цивилизације (почетно

претежно аустро-мађарски утицај је уздрман средином друге половине

лрвој деценији

а у

недовољно модерних привредних предузећа. Важан изузетак је био Војнотех

нички завод у Крагујевцу и у рукама страних финансијера водеhи рудници (Бор,
Мајданпек, Алексинац), први и касније најважнији комплекс тешке индустрије.

Значајније фабрике ( стакла, шећеране и пиваре) основао је страни капитал и
биле су у власништву странаца (од којих су се многи брзо натурализовали,
дошљаци попут Вајферта или Бајлонија). Када су од средине 19. века ојачале

чак и са самосталном иницијативом у одбрани земље.

потребе за рударско-топионичарским предузећима и за великим јавним
радовима (најпре грађење железница), морало се због дефицита у новцу, ор

Средишта развоја су ипак чинили градови, који су, као и другде по свету,
били демографско-социолошка средишта настанка модерних структ_ура, тиме и

ганизацији и образованости ослонити на стране инвеститоре, предузећа и

средишта моћи. Њихово становништво је било сразмерно малобрОЈНО, чинило
је 1910. године само 13,13% житеља земље, настало је током 19. века и то скоро

стручњаке. 3

искључиво од домаћег сељаштва (прилив из иностранства, у првом реду из

Страни капитал се више за Србију заинтересовао неrде почетком друге

српских и југословенских крајева, онда и из других крајева средње Европе, био

половине 19. века,4 сматрајући је за део јединственог џиновског политичко-прив
редног подручја Оријента, сачињеног од Балканског полуострва и Предњег ис

је изузетно важан, јер је довео доста школованих и то уже стручних људи, нпр.

лекара, инжењера, банкара, фотографа, професионалних војника), али се брзо
издвојило и оформило у посебан чинилац развоја током неколико деценија,
прихватањем европских узора у образовању и привреди. Отуда је ново друштво

тока. Чини се да је тек од средине прве деценије 20. века доиста постало у
потпуности јасно да је јужно од Саве и Дунава, а између Дрине и Тимока, на
особит начин и даље све до Црног мора, настало европеизирано подручје
појачаног занимања капитала привредно јаких већих и мањих држава средње

Србије било без традиционалних елита како грађанства тако и племства, а и

и западне Европе и, заједно с тим, постепено нараслих привредних и политичких
напетости развијених из ривалства и конкуренције својствених добу названом

Основна литература за Србију
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Vergleichsdaten, hg. von Н. Sundhaussen, Mi.inchen 1989; Cйlaйlucuiнчкtt 'iодишњак, књига 13 (19091910), Библиотека САНУ, Београд, бр. 3895/8.

3

Пола века ,шуке ll технике у обновљеној Србији 1804-1854, Крагујевац 1995, 30-31, 32-64, 84-86;
Ј. Стојковић, ,,Сартид" 1913-1945, магистарска теза брањена у Центру за мултилатералне студије
Универзитета у Београду,

Овај рад је заснован на ауторовим истраживањима у библиотекама и архивима Београда,
Загреба, Беча, Бона, Кобленца, Фрајбурга, Минхена, Потсдама, Париза, Лондона и Рима.
Р. Љушић, Ту.мачење срйске револуције у српској исiП.орио2рафиј1119.

19,

века и умногоме превазиђен француским утицајем, док је

немачки био сталан и велики). Упоредо су се јавили слојеви посебних, али поуз
даних, добрих прихода, који су, уз основу образованости и привредног умећа,
обезбеђивали високи услови живота сагласни могућностима новог доба.

њој Европи, извозећи свиње, шљиве, унеколико жито итд. Са СВОЈОМ
традиционалном културом и посредством историјског с_ећања сачуваног у епск?ј
песми, задржали су они своју свест о средњовековној држави СрбИЈИ, што Је
била основа брзог развитка модерне националне свести. У свему томе Је
садржана могућност да се сељаштво испољи као важан чинилац рата 1914-1918,

2

20.

4

u 20. века, Београд 1992.

1

14-19.

Д. Милић, Сй1ран11 кай11iПал у рудаzтUву Србuје до

1918, Београд 1970; Н. Feis, Europe, the World
Banker, New York, 196s2, 262-268; М. De Ссссо, ,,European Monetary and Financial Cooperation befor the
First World War", у: Economia internazionale, XLVII (1994), 69.
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империјалистичко, уз препознавање међусобног надметања тадашњих двају
сукобљених блокова великих сила' (у том оквиру, из године у годину на тлу

Србије све оштријег француско-немачког ривалства).' Страни капитал је
коначно укључио Србију у модерну привреду и њене токове, ојачао модерн
изацију друштва и услова и начина живота, такође спојио са конфликтношћу
односа међу великим државама (укључивши међусобна трвења немачке,
мађарске и разноврсне словенске популације у оквирима Хабзбуршке
царевине).

Француски капитал, заинтересован још од краја педесетих и
ангажован од почетка осамдесетих година 19. века, стално је, нарочито
1895. и 1914, повеhавао своја занимања и ширио и утврђивао свој положај
реди Србије, те је непосредно пред светски рат постао и једини зајмодавац
држави, најпре учешhем

-

знатно
између
у прив
српској

заједно са аустријским и немачким заводима

-

у

контроли, потом и све веhим уделом у јавним дуговима земље, уз упоредо истис

кивање средњоевропских банака (од

1913.

године је истиснуо аустријску

Uinderbank

и немачку

Handelsgese/lschaft, дотад значајне учеснике не само међународног кон
зорцијума него и међународне контроле српских финансија). У лето 1914. у укупној
суми дуговања Србије од 919,782,500 француских франака, удео француског новца
је износио

83,80% тј. 770,754.000

фр. Од

1904.

су Французи у свом власништву имали

рудник бакра Бор, најзначајније рудно налазиште Србије и индустријски га развили,
а од почетка друге деценије изузетно брзо су јачали своје присуство у јавним
(од изградње прве железничке пруге у Србији почетком осамдесетих
година 19. века, док су пред Први светски рат носиоци финансирања све бројнијих
радовима

планова и градиЈПШiта српске железничке мреже, пре свега трансбалканске пруге
Прахово-Књажевац-Ннш-Митровица-Драч). 7
У сржи тог привредног учешћа био је моћни картел, који се може замис
лити и графички представити посредством два крака чију је заједничку полазну
тачку чинила Вапqие Mirabaud. Она је, с једне стране, била стварни власник Compagnie Fraщ:aise des Mines de Bor, а с друге, један од оснивача Banque Union
Parisienne, који је преузео француско-енглеску Banque Imperial Ottomen, те њену
банку кћерку Societe Financiere d'Orient. 8 Те две банке су створиле Banque Fran-

5

Андреј Митровиh,Односи између йолийlичке, војне и економске моhи ...

co-Serbe (1910),

21

чији су директори били Французи, док су у управним телима

најодговорније дужности имали домаћи људи, попут пословног човека Саломона
Баруха или првака старорадикалне странке и утицајних министара Милована
Миловановића и Лазара Пачуа. У средишту конзорцијума за српске државне
зајмове била је управо

Schneider et Cie

Banque Imperial Ottomen,

која је произвођачу оружја

омогућила скоро монополски положај на српском тржишту (у

оштрој конкуренцији са фирмом Krupp). Banque Franco-Serbe је била истурена у
акцији за стварање француских предузеhа Societe Franco-Serbe d'Enreprises In-

dustrieles et de Travoux Puhlics (1912), онда Societe Franco-Serbe des Cimenteries et
Charbones (1913), па Socii!ti! F,·anco-Serbe еп Vue de la Construction d'Hotels dans les
Nouvelles Provinces (1914), којима су са пажње вредним успехом конкурисале
немачке фирме Julius Berger-TiefЬau и Lenz und Со. Banque Franco-Serbe је успела
да у своју интересну групу окупи страначки оријентисане српске банке и то
Земаљску банку (старорадикали), Извозну банку (младорадикали, друга по
снази странка) и Врачарску шшедион~щу (либерали, највише повезана са
српским крупним капиталом). У интересној rpyIПI тог капитала деловале су још
банкарске куhе Hottinger, Mallet Freres и Nauf[ize, све такође из групације Banque
d'Union Parisienne, те српски капитал оличен у именима Соломона Баруха и,
пре свега, Ђорђа Вајферта.
Позиција француског капитала је, уз привредне напетости са делом круп

ног немачког и са крупним мађарским и аустријским капиталом, изазвала и
политички сукоб изражен у супротстављеним концепцијама, ривалским оценама
и конкретним нотезима влада у Бечу и Берлину и владе у Паризу. У тим

годинама је Србија као свој интерес следила успостављање најближих привред
них и културних веза, те политичке блискости са Француском, уз блискост са
Русијом. У деценији пред светски рат била је у средишту све веhих међународних
напетости у оквирима својих граница, између појединачно узетих водеhих
великих сила и између њихових супро:гстављених савеза.

СТРУКТУРА ИСТОРИЈСКОГ ЗБИВАЊА И ДРУШТВЕНА
СТРУКТУРА
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ставиле пред изазове дотадашњу друштвену структуру Србије и упоредо је доста
нарушиле, мењале, наносиле јој тешке губитке, наравно и наметале особите
улоге. Друштвена структура је била у искушењима због структуре испољавања
великог (светског) рата, чије су главне учеснице биле највеhе и најснажније

7

А. Митровић,

,,Les int€rets franr;ais en Scrble а Ја veille de Ја premiere guerre mondiale", Годтињак за
друштвену исйlорију, 11-Ш (1995), 364--378.

структуре сачињене и од појава и догађаја створених ратом.'

8

А. Митровић, ,,Мрежа аустроугарских и немачких банака на Балкану пред Први светски рат": у:
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Kostis, Aldeгshot 1998.

државе. Њихова моћ се показивала у разорним догађањима и настанку посебне

а) Ратна историја Србије је хронолошки расцепљена на два дела: од
1914. до краја јесени 1915, што је време одбране државне

9

А. Митровић, Србија у Првом свеШском раiП.у, Београд

1980.
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територије и од краја 1915. до јесени 1918, што је доба упоредне окупације целе
земље и рата из емиграције, у коју су отишле влада, војска, Народна скупштина,
вођства већине странака, део интелигенције итд.
б) Светски рат је отпочео тако што је објављеи Србији

28.

јула

1914,

а

за Србију је био завршен кад и за водеће савезничке државе и за њиховог

Андреј Митровиh,Односи између йолтТiичке, војне и економске мо!ш ...
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Србија је чак седам и по деценија стицала независност, потом три и по
деценије била независна, с тим да се током првих нешто више од двадесет

година добровољно нашла у зони премоћи северне суседне велике силе
(Аустроугарске), да би потом дуже од једне деценије настојала да у међународној
политици учествује без посебних политичких и уговорних веза и обавеза, али

најважнијег противника Немачку, 11. новембра 1918. године. Следећи наређење
команданта савезничке источне војске, српске трупе су у новембру 1918. ушле
дубоко у Панонску низију (до линије северно од Темишвара, Арада, Баје и

уз сукоб са поменутом силом и упоредо уз ослонац на Русију, чиме се

Печуја), да бн учествовале у блокирању јаких немачких снага заосталих у
тј. дуже од сваке друге зараћене државе (Немачка и Француска су учествовале

Србију је знатно одређивала један век дуга традиција спорог изграђивања
независности и, потом, бриге за очување. Такође сагласно једној од важних
појава ондашње Европе, руководила се она националним претензијама које је

краће за пет дана, Белгија за шест, Велика Британија и Аустроугарска за осам

заснивала на етничком и историјском праву, при чему су у њеном случају

Румунији. Дакле, Србија је била у рату од његовог првог до последњег дана,

дана ... ).

Антанти (уз Русију, још Француска и Велика Британија).

претензије обухватале важне територије двеју суседних великих, од ње далеко

в) Два пута су ратне операције, испуњене изузетно тешким борбама,
рушењем и погибијом, прошле целу територију Србије: приликом успостављања

окупације у јесен

1915.

и приликом ослобођења у јесен

1918.

године. У јесен

су жестоке борбе у два маха захватиле већи део западне Србије и

1914.

приближила савезу великих држава с којима није имала заједничких граница,

нападачке снаге су два пута дубоко продрле и два пута су морале вратити, што

значи да су у току пет месеци најтеже борбе и с њима скопчаних разарања

-

чак четири пута прешле преко дела ондашњег најразвијенијег региона земље.
г) Србија је

1914.

мобилисала око

500.000

људи (борбене снаге до

а током 1915. је тај број нарастао до нешто више од
избијање рата је територија Србије обухватала 87.300

250.000),
700.000 војника. 10 Пред
km 2 и на њој је живело

близу

1,500.000 људи (око 33% целокупног становништва). Према подацима
1917, с територије у границама из 1912.
године мобилисано је "најмање 607.000, а са новостечених територија највише
100.000 људи". Дакле, 6,85% становништва с целе територије из 1914, а 24,5%
с територије пре рата из 1912. године. Безмало су сви мушкарци стари између
18 и 55 година били у униформи (изузев око 10.000 углавном оних потпуно
српског Министарства војног с краја

неспособних). Било је то ретко велико напрезање, при· том с неједнаким оп
терећењем два недовољно интегрисана дела земље.

јачих, царевина. Најзад, била је смештена у подручје кризних односа због никако
сложних нових балканских држава и због сукоба интереса великих сила, потом

и њихових супротстављених савеза (истоtшо питање). Отуда самосвест саткана
од схватања створених и из тешкоћа и из успеха дотадашњег развитка праhеног
упоредном зебњом око самоодржања и с уверењем о националној обавези према
.,поробљеној браhи". Сагласно томе се окосница политичке доктрине, у ствари,
сводила на убеђење да се мора борити и изборити. У току Првог светског рата

је на показаним полазиштима своју улогу имала следећа структура друштва и
политичке стварности:

а) У друштву Србије, без старих (традиционалних) елита, мисао о
стварању и одржању државе била је распрострањена у свим слојевима станов
ништва, што се објашњава најпре чињеницом да је сељаштво отпочело и ум
ногоме изнело покрет за независност. А из сељаштва је израстала нова елита,
такође и остали друштвени слојеви. Вертикална покретљивост је остала стално
обележје и у постепено све разуlјенијем друштву нови слојеви су остали от
ворени за придошлице и сељачке основе. Кратко речено, из сељачке масе је
током више од сто година настала структура грађанског друштва, дакле
политички, војни, привредни и културни кругови и њихова вођства. 11

6)

Политичка мисао се сводила на националну идеологију и у оквиру ње

на схватање државе сагласно европским узорима, посебно оним насталим с

новим државама у

2.

Идеолошка окосница: схватање рата као упориште
стабилности

19.

веку, што подразумева и узор демократске државе.

в) Наведено објашњава то да је борба

1914-1918.

г) Са избијањем непријатељстава крајем јула

Схватање рата као одбрамбеног је одредило однос између владајућих
структура у Србији. Темеље су чинили, сагласно приликама у ондашњој Европи,
национална идеологија и национално колективно осећање припадности, саглас
ним посебним приликама земље и њене историје.
10

Преlлед жрйl.ава у људсill.ву, извештај Министарства војног упућен Министарству спољних пос
лова 2/15. децембра 1917, Архив Србије у Београду, Фонд Министарства иностраних дела,
Политичко одељење, f. Х-26---29; Mimoire
Revandicatioш du Royaume daSerbes, Croates

15-16.

pri~·enli д [а Cmifirence de Ја Рах д. Paris concernant Jes

et Slo1,tmes 1919: L'effort militaire (Jans Ја guerre 1914-1918,

врло брзо, штавише веh

првих дана, добила наглашене особитости опurгенародног рата.

1914,

средишње место је,

сагласно са политичким дилемама које су пратиле и успехе и искушења током

претходних једанаест деценија, добило питање која политика доиста одговара
потреби успешне одбране земље. У време победоносног наступања противничке
војске (у новембру

1914,

у јесен

1915)

спорења око овог питања (укључивши и

сепаратни мир, чак у новембру 1914. и обуставу одбране) прерастала су у оштар
сукоб чији су протагонисти били војни и политички чиниоци државе, док су
сви остали били по страни или играли безначајну улогу, укључивши и групу

11

Види напомене

9 и 15.
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старијих политичара расположених проаустроугарски и расположених за
сепаратни мир.

д) Носилац основног и најоштријег сукоба унутар земље била је група
официра завереника, међу којима су водеlш били учесници у убиству краља и
краљице 1903, који су у пролеће 1911. створили тајно удружење "Уједињење

или смрт", познато и са претећим именом "Црна рука", који су, након победе
у балканским ратовима, успели да око себе обједине војску и опасно запрете
влади и земљу уведу у тешку кризу. Аустроугарска објава рата је учинила да
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извели Русију из рата, Француска и Велика Британија су наставиле са давањем
по пола раније суме, дакле поделивши руски део између себе. После уласка
САД у рат, новац је на зајам добијен и од те велике силе. Са српске стране
том делатношћу је по инструкцијама Министарства финансија као владине
надлежне институције, руководила Народна банка Србије, која је посебно блис
ко сарађивала са Banque de France, у чију је филијалу у Марсеју, након слома
српског фронта крајем 1915, склонила свој трезор (вредност 815 милиона
франака); њен гувернер Ђорђе Вајферт је био уједно водећи човек српске ин

се сукобљене стране помире и створе заједнички фронт одбране. Међутим,.

дустрије и нарочито повезан са

завереници су себе сматрали за "најбољи део народа" (реч генерала Дамњана
Поповића), што је показивало амбицију и претензију да се у бити одлучује о

открићем да су за потребе војске и рата испоручивали лошу, чак неупотреб

томе шта је исправна политика. Тако је створен један неуставни нарочити чин

љиву, робу. Та афера је остала епизода.

Banque Mirabaut. 12

г) Неки представници трговачког капитала су компромитовани

1915.

илац политичке моhи.

4.
3.

Сукоби

Искљученост прнвредноr чиниоца
Већ одраније оптерећени односи између политичке власти и дела војних

Друштвени носиоци привреде грађанског друштва, крупнији и ситнији

старешина, запали су у тешку кризу након пораза у јесен

1915.

и упоредо са

предузетници и имућни људи, у сваком случају чинилац унутар тадашњих

постављањем питања "ко је крив за неуспех одбрамбеног рата", владар, влада

водећих слојева без обзира на недовољну развијеност управо индустријске

или војска. Напетост је достигла врхунац после повлачења на обале Албаније

цивилизације, остали су у рату без иоле важније политичке улоге, чему је
допринело и то да је рат знатно ограничио могућности обимнијег пословања,

и продужила се пошто су влада и војска прешле на Крф, да би знатно опала
с поновним уласком војске у борбу (на фронту северно од Солуна)."

а успостављање окупације током трн године (јесен

1915. -

јесен

а) Носилац и покретач унутрашњег сукоба била је опет "Црна рука", ос

1918),

лоњена тога пута на добровољачке јединице. Насупрот томе кругу стајао је

онемогућило свако привређивање.
а) Привреда је уочи рата дуговала свој успон размаху спољне трговине
(извоз пољопривредних производа и руда) и стабилности валуте, што је иначе

била у то време међународна појава, али се у Србији темељила на узорној
сређености државних финансија уз помоћ страног капитала, почевши од

1895.

године. Избијање непријатељстава је умногоме отежало, продужавање рата,

постепено скоро и пресекло извоз и увоз

1914.

и

1915,

пошто су ионако

регент са официрима "Беле руке". Трећи центар окупљања била је влада.
Најпре се појавила могућност савезништва прве две поменуте групе (,,помирење
у војсци"), али су се коначно удружила два уставна фактора, регент и влада и
узели удар пошто је претходно војска изведена иа бојиште и завереници расути
по јединицама. Похапшени су водећи завереници и њихови непосредни сарад
ници на основу исконструисане оптужбе о атентату на регента ( о коме су

недовољне комуникације (железничка пруга према Солуну и Софији и речни
пут Дунавом, тада могућ само према Црном мору) биле преоптерећене војним

завереници, истина, говорили, али га нису припремили и још мање га извели),

потребама и набавкама, упоредо и угрожене, повремено чак прекидане

суд, кажњени изузетно оштрим казнама, а након ублажавања највећег броја

препадима организованих наоружаних чета Албанаца, Бугара и унеколико
Турака, иза којих су стајали агенти и новац непријатељских царевина.

б) У маргинализацији српског привредног чиниоца је своје место посредно
имала иначе успешна замисао владе да рат финансира зајмовима код својих
великих. савезника иначе новчаних велесила

( Француске

и Велике Британије

касније и САд).
в) Средишња установа спровођења ове политике била је Вапqие fraщ:o-serbe
као "банка кћи" и истурена испостава

Banque Imperiale Ottomane, која је коор

динирала ток новца и чинила поуздану верзију српске владе првенствено са

француском владом и капиталом. Три велике силе савезнице су давале Србији
месечне рате учествујући у њима свака са по једном трећином, али с тим да су
Француска и Велика Британија по пола исплаћивале и квоту Русије, коју су
потом задуживале за ту суму новца. Пошто су бољшевици у децембру 1917.

предводници "Црне руке" и њихови најистакнутији сарадници изведени су пред
казни, ипак су тројица погубљени стрељањем, док је део осуђен на дуже
временске казне и известан број официра био лишен чинова и интерниран.
б) Кажњавање, посебно погубљење, изазвало је сукобе унутар политичког
фактора и то у влади и у Народној скупштини (која је по потреби окупљана
на седнице на острву Крфу), уз чега је проистекао распад коалиционе владе,
која је од тада поново била једнопартијска.
в) Неорганизовану, али утицајну, групу чинили су водећи интелектуалци,1 4
највећим делом завршених студија на најпознатијим европским универзитетима.

Почетком јесени

12

1914.

њих десетак, најпробранијих по стручном критеријуму,

А. Митровиh, ,,Динари круна у кризним годинама 1916-1919",у: Новац и развој, 1994, бр.12,46-51.

13

Види напомену

14

Љ. Трговчевић, Научници Србије tt сШварањејуiословенскедржаве 1914-1920, Београд

9.
1986.
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на позив владе су учествовали у договарању, а поједини и у разради програма

герила. Један њен део је рано поставио политичке и војне циљеве у потпуном

ратних циљева који се сводио на остварење југословенског уједињења. Водеhи
интелектуалци су преузели и пропагирање тог програма, а појединци су, по
налогу владе, успоставили контакт са југословенски убеђеним хрватским и
словеначким емигрантима у Италији и земљама Антанте. Током 1915. је ос
лабила сарадња владе и веhине интелектуалаца, а од крај.а те године су била

складу са тадашњом

погледу најважнији је био покрет у подручју река Ибра, Топлице и Косанице,
Копаонику, где су четовања постајала све јача од лета 1916. године. Ту је

све очевиднија размимоилажења и у емиграцији је знатан број интелектуалаl!,ц..
постао оштар критичар владине политике како при заступању југословенског

оружани отпор остао снажан до почетка октобра, а жилаво приметан до
децембра 1917. године.

програма тако и код посебних намера и практичних решења. Већина их је зас

в) Крајем фебруара 1917. је из гериле настао велики устанак. Створена
је слободна територија око Прокупља, Куршумлије и Лебана (бугарска
окупациона област) и око Блаца, унеколико код Бруса (аустроугарска
окупациона област), а било је чета и борби у источној Србији, чак и близу
бугарске границе. 16 Устанак је трајао месец дана и угушен је крајем марта. Око
15.000 лоше наоружаних и непрестаним борбама изморених устаника, упркос
почетним успесима, није могло одолети окупационим снагама - у последњој
фази око 65.000 аустроугарских, бугарских и немачких војника (уз подршку
авијације)." Према једном аустроугарском извору је до лета 1917. међу Србима
било 20.000 мртвих услед герилских борби и с њима повезаних репресалија

тупала програмско име "Југославија", док је влада остајала при плану српско

хрватско-словеначког уједињења (у првом случају се заступало сливање "браће
у јединство", у другом заступало јединство државе, уз прихватање особитости
главних група њених грађана; реч је о двема недовољно јасним и нејасно
разграниченим опцијама упркос очевидним разликама у употребљеним пој
мовима). Међутим, док је влада одлучно заступала монархију и унитарну државу
и зато добила сагласност представника избеглих политичара из Аустроугарске
(нпр. у заједничкој "Крфској декларацији"), део интелектуалаца је заступао
федеративну државу, као републику, а део федеративну републику (створен је
и слоган

United States of Jugoslavia).

Након рата, двадесетих година, ти интелек

туалци су били носиоци демократске опозиције која је излагала критици
политичке странке и рад владе.

5.

Сељаци као чинилац

Потеюџ~јалну сразмерно самосталну улогу сељака је већ од почетка рата

најавио високи борбени морал војске, а и рано, већ приликом првих пробоја
аустроугарске војске у Србију, бројно самоиницијативно укључивање станов

политиком и циљевима

српске државе,

изрично се

говорило да се жели помо!ш борби вођеној из емиграције и повратку избеглих
(није било случајева утицаја руске револуције или бољшевичких идеја). У том

окупационих власти. 18

г) Били су то спонтани сељачки покрети. Убачени српски официр са
Солунског фронта (у септембру 1916, по налогу Генералштаба, а без знања
владе) имао је задатак да створи ограничену организацију од мушкараца војних
обвезника, чији је задатак био да почну нападе тек кад (ако) војска Савезника,
у њој и српске армије, продре до Скопља, с тим што се дејствовало само на
главним комуникацијама. 19 Најистакнутије вође су биле сељачког порекла ( мада
су тројица - сви из Црне Горе, који су се са посебном четом прикључили герили
у Србији у јесен 1916. - били несвршени студенти, од којих су, према традицији,
двојица студирала у Немачкој у Јени и/или у Лајпцигу, а један у Београду).
Официра је било такође укупно тројица, ниједан од њих није имао војну

ништва, првенствено онога са села, у оружану борбу: ово се понављало све до

повлачења војске из земље. Ипак, тек са одласком у емиграцију владе и војске,
већине политичара и народних посланика, те многих других грађана, сељачки

omop

16

Види напомену 15; А. Митровић, Тойлuч,сu yciuaнa,c u њеlовомесШо у срйској исШоријu, Београд
1993. Прве студије о овој теми написали су аустријски официри: Н. Kerchnawe, ,,Die k. u. k.
Militfireve~w.altung i~ Serhien", у: Die Militiirvenvaltung in den von_den Osterreicheshe ungerischen Truppen
besetzen G1b1eten, W1en 1928, 254-266; Н. Kerchnawe und W. Maulik, ,,Bandenkrieg und Bandenbek1impfung
im serЬisc~en OkupationsgeЬiete", у: Militiinvissenschaftliche und technicce Mitteilgen, 60 (1929), 21-29,
185-194; Osterreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918, Das Kriegsjahr 1917, unter der Leitung von Edmund
Gleise-Horstenau, Wien 1936, 127-128.

17

Наредбе, извеtuйlаји

је посебно снажно изражен. 15

а) У условима окупације су сељаци иступали вођени првенствено

националним, а не социјалним мотивима. Ово се јасно, мада особито и
сликовито, исказивало у чувању српског новца и његове вредности насупрот

наредби окупационих власти о делавацији од 50%. Сељаци су у великом броју
нису одазвали наредби и нису предали новац на прописано печаћење, а упоредо

су створили и паралелно тржиште, на коме су Срби међу собом плаћали
непечаћеним динаром, а не окупационом круном. Упоредо су упорно скривали
и оружје. Ситуацију окупационе власти нису успевале да поправе ни драстичним
репресијама, укључивши стрељања и вешања.

б) Од самог почетка окупације јавиле су се мање и веће наоружане групе
Срба које нису поштовале окупациони рад и прописе. Огромном већином то

u йисма војвода и чeiU.oвof)a Тойлuчкоl устанка, приредила Б. Младеновић,
1992. Вид. грађу у Haus-, Hof-und Staatsarhiv, Беч:, Politische Abteilung I, К 97, вид. такође F
775-776; Kriegsarchiv, Б~ч:, Ор. 38.977;1. Nr. 775; Politisches Archiv des Ausviirtigen Amtes, Bon, Apteilung
I, Weltkrieg Nr. 20е Geheш, Ban~I, Ј. N1-. 77?, Ј, Nr. 859, Ј. Nr. 1059; Arhiv Hrvatske, Zagreb, ZapovjedniStvo
kotaraКruSevac, F. б; Архив ВоЈноисториЈског института Београд, п. 3, к. 72, бр. 3. О томе је писала
неутрална штампа, на пр. холандска De Nederlander 12.03.1917, Nieuwe Amsterdamsche Courant
13.03, 1917, Daghlad van Zuid Holland еп 's-Gravenhage 14.04.1917, De Avondpost 14.04.1917, Nieuwshlad
14.04.1917; Belgisch Daghlad 10.04.1917. Такође: Archives du Ministere des Affaires etrangeres, Paris,
Guerre 1914-1918, No. 82, Corfu 2.04.1917. и PuЫic Rekord Office, London, Foreign Office 371, No. 2884,
Nr. 23, Corfu, 20.04.1997.
Лесковац

18

су били сељаци. Почела су четовања и из њих је постепено настала спонтана

Вид. извештај аустријског конзула из Ниша З. 11/П од 11.07.1917. и извештај представника
Министарства спољних послова код Генералног гувернмана у Београду
40 S/P од 10.07.1917.

(Haus-, Hof-Staatsarchiv,
15

А. Митровић, Усtuаничке борбе у Србији 1915-1918, Београд 1987, види такође напомену 9.

Ј9

Види напомене

9 и 15.

Беч:, РА

I К. 976).
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академију; двојица су чинове стекли у борбама Првог светског рата, док је један
био црногорски капетан. Једини грађанин међу вођама завршио је вишу
експортну академију у Бечу, од осталих је један имао црногорску војну школу,
а један - онај убачени из Солуна - био је сељак самоук, иначе одраније четнички
старешина који је четовао по Македонији пре балканских ратова. Масу пред
водника у герили и устанку чинили су мобилисани сељаци и нешто људи из

нижих грађанских слојева, који су чииове подофицира стекли у борбама

1914.

и 1915, а у емиграцију нису отишли због најразличитијих разлога, него су се
скрили у шуме и планине. Било је неколико ђака гимназије, од којих само

двојица-тројица грађанског порекла. У време устанка од краја фебруара до краја
марта

1917. придружило се више грађана из Куршумлије, Прокупља, Лесковца,
Блаца, Митровице на Косову и из Ниша, а из удаљених крајева Србије била
су само неколицина.

д) Занимљиво је социјално анализирати личности најутицајнијег,
најспособнијег и најуспешнијег предводника. Пореклом је био из двеју угледних

грађанских чиновничких породица (Војиновићи и Грујиhи), обе из круга
пријатељством повезаних више угледних фамилија. Он је у Бечу завршио
експортну академију, кратко време пред рат био предузетник и сувласник једне
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пролећа 1916. до јесени 1918. године. Влада је све време емиграције остала на
Крфу. Избеглих цивила је могло бити од 50 до 60 хиљада, појединаца или
породица са децом, великом већином грађана, најпре чиновника и политичких

људи. Они су се привремено настанили у Француској у њеним колонијама на
Магребу, у Швајцарској, Италији и, осетно мање, у Великој Британији.

- У окупираној земљи је становништво било разбијено на три окупационе
зоне и то аустроугарски Војни генерални гувернман (седиште у Београду) и
две бугарске војноинспекцијске области (Ниш и Скопље), док се унутар
бугарског окупационог подручја долинама Мораве и Вардара простирала посеб
на немачка етапа (логистичка) област. Већи број становника, неретко целе
породице, стално можда до ЗО.ООО људи, није живело у оквирима власти
окупационих управа него скривен у шумама ближе или даље од свог сталног

станишта (најпре села, ређе града), настојао на тај начин да, често успешно,
избегне депортирање у заробљеничке и интернирачке логоре, присилну радну
обавезу, репресалије деловања гериле и сл.; али, било их је и који су се на
такав живот одлучивали због патриотских уверења. Свуда широм земље, по
градовима и сели:ма, на пољима, у шумама, пустарама итд., сретала су се деца

свих узраста, сирочићи без родитеља, изгубљени, бегунци, луталице ... , сиротани

провинцијске шпедитерске фирме која је послове усмерила ка лучком граду

у потрази за храном, подивљали због догађаја и околности.

Солуну, а одржавао је пословне везе са европски познатим аустријским превоз
ником Schenker und Со.; у рату је био добровољац и унапређен је у чин пот
поручника у борбама око Београда у јесен 1914. године. Погинуо је у борби са
бугарском потером у децембру 1917, у двадесет седмој години свога живота.
ђ) У јесен 1918, са продором Савезника и на вест да се српска војска враћа
кућ.и, подигнут је нови устанак, који је постепено захватио све крајеве Србије,

- У заробљеничким и интернирачким логорима по Аустроугарској,
Бугарској и Немачкој био је велики број Срба свих доба старости (дакле и деце)
и оба пола. Заробљених војника је морало бити више од 100.000. За интерниране
у све четири земље, у Аустроугарску, Бугарску, Немачку и Турску, слободне
процене се пењу до 150.000 људи, у литератури је саопштен податак из
аустроугарских извора да их је само у једном тренутку у лето 1917. било 40.000
у логорима у Аустрији и Мађарској;" чини се да интернираца укупно током
целог рата није могло бити мање од 100.000. Иначе је број био променљив због

у коме су сељаци масовно учествовали. Буну су водиле преживеле герилске

старешине, појавиле су се. и нове вође, а организовано су је подстицали у
противникову позадину за ту сврху убачени. српски официри.

велике смртности, повремених отпуштања интернираца

( за

стално или само

ради летњих пољских радова), више таласа интернације и с временом све
чешћих и бројнијих бежања из логора.

МОЋ ДОГАЂАЊА И ЖИЛАВОСТ ПОЛИТИЧКОГ
ФАКТОРА

1.

Уништена демографска основна структура

Структура догађања којом се на тлу Србије испољио Први светски рат
разарала је структуру друштва толико да је то онемогућавало нормалан
живот. 20

а) Након слома одбране у јесен

1915.

становништво је у условима

б) Број мртвих становника Србије, огромном већином Срба, износио је
а има процена које сежу до 1,300.000 људи. 23 Од мобилисаног
погинуло је или умрло близу 370.000 војника, дакле више од
половине. Рачуна се да је живот изгубило најмање 600.000 цивила: зато што су
се нашли у зони непосредних ратних дејстава, али много више услед епидемија
заразних болести (изузетно снажно у пролеће 1915), глади и зиме, при масовном
бежању пред непријатељском војском због герилске активности и у великом
око

1,000.000,22
броја (707.000)

21

иоводу 50-годшињrще расйада Аусйlро-У_lарске А1_онархије II стварање јуlословенске државе,
Загреб 1969, 205-226. Види на пример: Beпcht iiber dre Perlustrierung von serblschen Zivilinternierten in

окупације живело многоструко расцепкано три године, тј. до пред сам крај рата.
У емиграцију је отишло око 140.000 војника, који су се, уз појединачне
изузетке, након завршеног опоравка на Крфу, борили на Солунском фронту од

den Lagern Aschbach, Drosendorf, Neszider, Boldogasszony, Vaes, Czeged, KecskemCt und Arad von 15-28.
Mai 1917 (Архив Србије, Београд, Фонд Војног генералног rувернмана Србије, VIII/1111).

-

20

Војни гувернман Аустfоугарске у Србији начинио је попис становништва

10. јула 1916: на
, на којој је 1910. живело 1,568.048 становника пописано је 1,218.027,дакле
са мањком од 22,3% ( O11sverzeichnis fiirdas von den k.q.k. Truppen besetzte GeЬiet Serblens, Београд 1917,
Haus-, Hof-, Staatsarchiv, Беч, РА 1, К. 493.

територији oд29.664km

;. Ђорђев~h, ,,Аустроугарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918", у: Научни скуй у

22

Memoire, L'Effortmilitaire ... , 16-17.

23

Rapport sur Је Dommages de Gueпe causes а !а Serble et au Mont€n€gro pr€sente а Ја Commission des
R€pa_rati~ns des Dommages, Paris 1919, 13-14 (Универзитетска библиотека у Београду, I, бр. 62.755);
О. Dюuпtch,A Survey ofthe Developmentofthe Serblan (Southem Slav) Nation. Ап Economicand Statistical

Study, London 1919.
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лоших услова по интернирачким логорима, мера од

мазде или застрашивања које су предузимале окупационе власти ... ) У про цен!
тима, најтеже је страдало градско становништво и то посебно шири круг
образованих (најмање ипак висока интелигенција); узето у ·апсолутним
бројевима највише су страдали сељаци.

2.
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Политички фактор је био и остао у оквирима парламентарног
вишестраначког система. Влада је прво пола године била једнопартијска, потом
око две године коалициона (од странака у парламенту није у њој учествовала
само социјалдемократска партија), онда опет једнопартијска. Постојала је и
странка која је представљала основну политичку снагу, била у свим владама и,
штавише, давала им председника владе (а то је увек била иста личност). Отуда
могућност да се истрајава на истом политичком курсу. Занимљиво је уочити
улогу "географске димензије": избором острва Крф за седиште, упркос
понудама од Француске и Италије да се смести на њиховој територији, влада

Доминација политичког чиниоца

је избегла могуће политичке притиске државног вођства, политичких странака,

Анализа исхода односа структура збивања и структура друштва у Србији
у Првом светском рату своди се на следеће:
У условима финансирања рата иностраним средствима, изузетно високе

организација и јавности велике савезничке државе домаћина, истовремено се
и довољно удаљила од утицаја фронта и политичких амбиција официра и самог
регента, такође изоловала од непосредног деловањ~ опозиције, могућих
притисака и захтева уопште цивилне српске емиграциЈе. Ипак, упркос свим
ограничењима, а и ратним условима, чуван је демократски парламентарни сис

мобилизације становника и крајње разарајућих ратних збивања (укључивши и
окупацију), изгубио је сваки политички значај српски привредни фактор, иначе

тем и тако је опстао предуслов да се буде у кругу демократских држава и да

са ограниченим утицајем. Водећи интелектуалци су били расејани по земљама
емиграције, заробљеничким и интернирачким логорима и по градовима и

ловенска) потражи своју будућност у парламентарно-демократским решењима

варошицама трију окупационих зона; маса сељака је служила у војсци, многи
су били у герили, велик број је чамио по затворима и обема врстама логора.

Репрезентативни политички фактор, онај државни, предвођен владом која
је упркос свим искушењима одржала већину у Народној скупштини, одржао се
оданошhу савезништву са Антантом иако га није обавезивао никакав потписани
савезнички уговор. Одређење владе је остајало доследно упркос свим
искушењима и сукобљавању, односно неспоразумима са савезницима (када је

специјални немачки агент у Србији крајем септембра 1915, у данима када је
претио напад премоћних непријатељских војски трију држава и са севера и са
истока и са запада, саветовао српском председнику владе да затражи сепаратни

мнр, добио је одговор да се Србија определила за савезнике, верује у њихов
коначан успех и уз њих остаје до окончања рата; 24 постоји анеrдота да је пред
седник владе умео понављати: ,,Уколико и пропаднемо, пропашћемо у добром

друштву"). Са изузетком скоро у потпуности изосталог војног ангажовања и
кашњења помоћи избеглим Србима у Албанији крајем 1915, савезници су, уред
ним достављањем квота ратног зајма, на основу њих и опреме српским трупама,

потом прихватањем и смештајем избеглица, па садејством на Солунском фронту

са Српском војском (укључивши ојачавање српских армија својим јаким
јединицама у прекретним данима пробоја у септембру 1918), коначно и
пружањем политичке и моралне подршке, омогућили српској влади да

превазилази кризе које је наметао рат. Војни фактор, још и у претпоследњој
години рата подељен на заверенике и њихове присталице и на регента и њему

верне официре, у основи се врло успешно носио са енормним ратним задацима,
дакле изузетно оптерећен и изложен најтежим напрезањима и страдањима, што

му је осетно ограничавало бављење политиком упркос свим амбицијама двеју
супротстављених група у њему.

24

Извештај А. Куџбаха од

Weltkricg, Bd. 149.

20.

септембра

1915, Politisches Archiv des

Auswiirtёgen

Amtes, Bonn,

АЬ.

1,

будућа, послератна, држава

( српска,

српско-хрватско-словеначка или југос

и у блискости западним демократијама.
Сељаци су дали масу, али н били окосница људског фактора, дакле

пресудне физичке војне снаге у рату; у земљи под окупацијом били су носиоци
упорног и разноврсног отпора, укључивши и сразмерно јак оружани.
Политички фактор, пре свега вођство државе и посебно влада, показао

се од свих структура највише дорастао рату, премоћан наспрам искушења,
одлучујући у унутрашњим поделама. Био је пресудан када је требало надвладати
пораз на бојишту почетком новембра 1914. и праву катастрофу краЈем 1915,

очувати ратно савезништво, задржати програм ратног циља (иако се у фебруару

1918.

хтело за тренутак задовољити и са

status quo ante bellum),

наставити

успешну ратну финансијску политику са ослонцем на савезничке зајмове,

сачувати демократске обрасце. На тој основи је војни фактор, други очувани и
важан чинилац и партнер, могао себе усмерити на доиста свој задатак и изнети
борбу на ратишту, такође допринети да коначни исход рата буде успешан за
Антанту и придружене државе. С тим је у складу била упорност независног
сељачког чиниоца, оног ван војске, који је у себи чувао наду у будућу обнову
и својим држањем и активношћу још и додатно слабио ратног противника у
дубини позадине Солунског фронта.
Политички фактор је пружио основу, омогућио организовање борбе и

створио програм политичке будућности. Отуда се могла надвладати она ратом
настала ситуација, наметнута догађањима које је дуго одређивала нападачева
премоћ, тј. историјска структура разбијеног народа на емиграцију и трочлану
окупацију, одстрањеног домаћег привредног чиниоца као учесника у ратовању,
демографске саставнице тешко нарушене погибијом и смртношћу, с масама
примораним или на емиграцију или на живот под окупацијом, а она је за прем
ного људи значила и живот затвореника по суморним логорима разбацаним чак
у четири државе од Балтичког и Северног мора до Персијског залива.
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Relations Between the Political, Military and Economic Power
in the Balkans in World War I
- The Case of Serhia Summary

In serЬia а developing agrarian country-influent:ial social factors cannot Ье reduced
to political, military or economic elements (characteristic of highly developed countries),
because in such conditions intelligentsia (educated countries), because in such conditions
intelligentsia (educated urban populat:ion) and peasantry play except:ionally imporatant
roles. Therefore, the economic factor had limited role and influence, moreover so because

war was financed from loans of allied powers.
The relationship between social factors was decisively determined Ьу percept:ion of
war as defensive and Ьу the course of military operations. This explains except:ionally
high homogenization arnong the members of the structure (political, military and economic

Слика "друrог": руске избеrлице у
земљама Балкана

(1920-1940)

АПСТРАКТ: У раду се размашра сложено йишање сшварања слшсе

о "друzо.м ", ,, шуЬем" на йримеру суочавања руских избеzлица са
друиtШвима Балкана у йрвој йоловини овоi века. Слика која је сйlво
рена о оном "друiом ", йредсLUављасложену комбинацију ра
зличиiиим йредсiиава које су нереiико варирале између крајносiии.

power), their heavy losses i.e. great limitations in the functioning and influence, as well

as hihgl у relevant role of peasantry.
An exceptionally grave crisis and conflict between the government and military on
the eve of war were overcome Ьу Austria-Hungary's declarat:ion of war on 28 July 1914.
However, after the collapse of the SerЬian front, conflict occurred in the triangle between
the government, regent and а group of officers around him, and another group of officers

gathered in the clandestine organizat:ion Union or Death (popularly known as Black Hand).
This conflict ended with the alliance between the govemment and regent and arrest of
conspirators, trial and execution of two high officers and опе collaborator.
Leading intellectuals have played an outstanding role in the official creat:ion of the
Yugoslav war objective, as well as Ьу creat:ively elaborat:ing different options for the future
state (monarchy, repuЫic, federation). Peasant masses served in the army and fought in
а11 fronts. Since autumn 1915 they participated in consideraЫe number in guerrilla and
in two major uprisings (February-March 1917; October 1918). From late 1915. the
attacker's prevalence imposed emergance of а historical structure of people fragmented
into emigration (France, French colonies in Maghreb, Switzerland, England), arrny on the
front abroad (north of Thessaliniki), triple occupation (one Austro-Hungarian and two Bulgarian governments, with Gerrnan logistic zone in the Morava and Vardar valleys in Bulgarian hands) and реор!е (рrоЬаЫу up to 200,000) languishing in prison and intemment
carnps from the Balt:ic and Northem Seas to Persian Gulf in four occupying states: AustriaHungary, Bulgaria, Germany and Тurkey.
Political factor, above all the country's leadership, was decisive when it was necessary
to overcome defeat at the front in early November 1914 and а real disaster in late 1915,
preserve the war alliance, aЬide Ьу the war objective program even after the allies publicly
announced that they did not intend to destroy Austria-Hungary, continue sucessful wart:ime
financial policy and preserve democratic order. Owing to this, the military-the second major
preserved factor and parnter to the government in spite of all losess-could persevere in
the fight on the front.

Живот руских избеглица на Балкану био је омеђен, с једне стране,
обележјима групе које су је чиниле посебном у односу на окружење, а, с друге,
самим окружењем, његовим специфичностима, могућностима и потребама.

Између та два пола деловао је и трајао (или одлазио у даља лутања) руски
човек који се нашао у егзилу на Балкану. Он је у новој средини живео чешће
сам, а ређе с породицом; психолошки напет и измењен избеглиштвом (и у из

беглишту), опхрван стресовима емиграције; посебан на свој, руски, начин; у
сталним дилемама: да се интегрише у потпуности, и тиме асимилује, или да

очува своју самобитност и оде даље.

Насупрот руском човеку било је ново друштвено окружење. Друштва
Балкана, са својим правилима и потребама, менталитетом и ограничењима,
друштва која су на Русију уопште, а и на руског човека, гледала различито:
нека са љубављу и захвалношћу за помоћ пружену током историје, нека с подоз
рењем и тешко прикривеном нетрпељивошћу, такође заснованом на ис
торијским искуствима.

У својеврсној интеракцији између руског човека, појединца, затим по
много чему посебне друштвене (избегличке) групе којој је руски човек, вољно
или невољно, свесном одлуком или вољом случаја и судбине, припадао и, најзад,
општег друштвеног окружења - обликовао се избеглички живот. Живот који
је наметао специфичне односе са окружењем.

Сви ти чиниоци преламали су се, најпре, кроз представе које су избеглице
стварале о окружењу, а потом и кроз слику које је окружење формирало о
њима. Кроз специфичну призму виђења ,,другог", ,,страног", ,,туђег"

-

призму

својеврсног МИ и ОНИ, која се могла препознати и у општеприхваћеним
стереотипима и у стварности заједничког живота, али која се, посредно,
одржавала и на комуникацију избеглица и окружења, адаптацију руског човека
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на живот у новој средини, његову интеграIЏiју и нова друштва и, најзад, знатно
и на подручје правне регулативе избегличког статуса.
Оквири живота које је постављало (и нудило) ново окружење, те потребе
самих избеглица битно су утицали на модалитете друштвеног самоор

ганизовања Руса. Организације које су избеглице створиле (или из домовине
пренеле у егзил)
итд.

-

-

ар:мија, црква, црвени крст, школе, земски и градски савези

олакшавале су живот појединца, трудиле су се да му помогву да се адап

тира, али су му помагале и да очува своју самоспознају, своју визију и идеју о

Домовини (или да му наметну у избеглишту општеприхваћено виђење

домовине), своју националну самобитност и културу. Рад избегличких ор
ганизација, с једне, и могућности и потребе друштва у којима су се избеглице
нашле,

с

друге

стране,

диктирали

су

свакодневни

живот руског

човека

на

Балкану.

У свакодневици су се, пак, сусрела два објективно различита света; из
бегличка група коју су чинили људи чији је образовни и професионални ниво
био веома висок и, насупрот њој, доминантно рурално кружење Балкана.

Мирослав Јовановић, Слика "ДpyZoZ" ...
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лике које постоје између мушкараца и жена, виших и нижих друштвених слојева,
старих и младих, становника града и села итд.), на другом полу. Негде у средини
тог разуђеног спектра сусретања неког "нашег" и нечијег "туђег" налазе се кон
такти међу неетнички диференцираним културама. У тим контактима настају

представе о народима и друштвени~ групама које припадају наоко блиским,
сродним или сл~чним културама, заснованим на приближно једнаким основама
(нпр. културама народа источне и југоисточне Европе). При истраживању так
вих контаката мора се обратити посебна пажња на чињеницу да чак и "ако

неки културни елементи изгледају веома блиски - због њихових начина
мишљења, менталитета значења културних форми њихових исказа итд. - ипак
се њихове субјективности разликују од наших". 3 Важиост проучавања представа
о ,,другом", својеврсне позорнице иа којој се пластично исказује све богатство
односа који постоје на релацији МИ и ОНИ, проистиче пре свега из чињенице
на коју је указао британски историчар Питер Барк: ,,Познавање других култура
олакшава

противречан

процес

удаљавања

од

прошлости

и

поновног

приближавања њој. Познавање других култура највише помаже историчарима
да проблематизују оно што се сматра за природне претпоставке сопствене кул
туре, да се те претпоставке посматрају као нешто што тражи објашњење и да
се на тај начин избегне оно пrго се може назвати 'слепилом за властито'. Такво

Слика "другог"
Сусрет Руса са Балканом представљао је сучељавање и упознавање две
сродне, али различите културе, два разнолика света. Као и сваки сусрет са

,,страним/туђим", и тај сусрет, сучељавање (понекад, али не увек, и сукоб
љавање) довео је до изграђивања специфичних односа, који се могу изразити
супротстављањем заменица МИ

-

ОНИ. Сусрет и односи с "њима", које

сачињавају многоструки начини повезаности појединца помоћу целине и у
целину, чине елементарне компоненте друштвене стварности. 1 Тај проблем је
својствен свим друштвима: ,,'Односи с Другим' ( ... ) се могу развити само у већ

познавање помаже да се разреше проблеми културне дистанце и 'сазнавања

другости' зато што га поставља у један упоредни контекст". 4 Још пластичније
је на ту чињеницу указао Рајнхард Сејдер: ,,Суочавање са страним нама служи
као огледало у коме се ми препознајемо и то нас провоцира да постављамо
питања, која не бисмо поставили без сучељавања с туђим." 5 На важност, ширину
и нијаисираност проблема, у много ширем оквиру проучавања који постављају
друштвене науке, указивао је и Жорж Гуревич: ,,Други и односи с Другим се
могу остваривати у најразноликијим конкретним појавним облицима. Други се
може појавити у виду оца, брата, сина или странца, друга у послу или такмаца,

постојећим друштвеним стварностима, они претпостављају постојање Ми, група

пријатеља или непријатеља, господара или роба, уточишта или неприлике,
заштите или претње, жаришта привлачности или одбојности итд. Он често

и друштава, који су њихов оквир, њихов хоризонт и њихови сведоци и без којих
се они не могу обликовати." 2

великом броју случајева с Другим саобраћа се помоћу знамења и симбола: гес

Међусобно упознавање и перцепција су умногоме зависили од тога о как
вим групама које су дошле у контакт је реч. При том структура групе и
друштава не представља једини релевантан фактор који одређује однос МИ и
ОНИ и у том оквиру стварање представа о "другом/туђем". Важан елемент у
том односу представљају и човекова интимна преживљавања и доживљаји (кас
није исказани у сећању) везани за сусретање и упознавање са "страним".
Историчари препознају сусретања са "страним" и формпрања представе
о "другом" у широком спектру

-

од, на једном полу, сучељавања потпуно

поприма двозначни карактер, комбинујући у себи опречне црте. У веома
тови, речи, говор, изјаве, спољни знаци, уверљива понашања често служе као
стварни темељ 'Односа с другим'". 6
Проучавање целог комплекса питања везаних за формирање представа о
,,другости", ,,туђем", ,,страном" захтева посебан приступ, који је најсажетије ( али

и најуопштеније) скицирао Јохан Мартин: ,,Супротстављање 'Ми-Ви', прих
ватање и односи са страним и странцима је универзална проблемска поставка
(... ) како се срећу странци, то је један сталан проблем, али се он показује пос
тојан само у својој промени.Нема валидних структура за формирање тог

различитих култура и културних образаца (нпр. европске културе и култура
народа западног Пацифика, или европских и културних образаца народа
Америке или Африке, које су Европљани покорили), до уочавања културних
различитости које постоје у оквирима само једног друштва и културе (нпр. раз-

2

3

Герт Дресел, Историческа антройолоlия, Въведение, Благоевград

Gert Dressel, Нistorische Anthropologie. eine Einfuhrung, Wien,
4

Kбln,

Наведено према: Г. Дресел, Историческа антройолоiия ... , 85.

Georges Gurvitch, Sociologija /, Zagreb 1966, 185.

5

Наведено према: Г. Дресел, Историческа антройолоiия ... , 86.

G. Gurvitch, Sociologija / ... ,. 188.

6

G. Gurvitch, Sociologija / ... , 188.

s. а., 86. (Издање
Weimar 1996.)
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проблема, које дозвољавају да се претпоставе одговарајуће историјске форме
промена." 7
Само такав изнијансиран приступ
кроз

његову

промену

-

•

-

разматрање постоЈаности проблема

у препознавању и прецизирању устаљене

слике о

,,другом", као својеврсног одраза међусобних ~дноса, ом_огуhав~ да се успешно
разматра формирање представа о "њима" КОЈе одликује и сусре! руских из

беглица са балканским друштвима. Он помаже да се прилично Ја.сно уоче и

разумеју (неуједначене, а понекад чак и супротстављене) перцпециЈе КОЈе су ,о
руским избеглицама имале различите друштвене групе, те разнолике слике КОЈе

су сами Руси формирали о "туђем" окружењу у коме су се затекли и о "стран-

цима" који су их окруживали.

.

Приликом проучавања начина на који се ствара слика о "другом", У случаЈу
руских избеглица и балканских друштава, сусреhемо се с комплексом
различитих ( али компатибилних) питања и садржаја који, у међусобном
преплитању, граде сложен проблем. Тај проблем се може уочити на _три

различита, међусобно прожета, нивоа, везана за одређене манифестације и
механизме стварања представа о "њима".

Први ниво чине особине субјеката који стварају слику о "другом", На том
нивоу се могу разликовати представе:

1)
2)

које руске избеглице стварају о новом окружењу,

које се у балканским друштвима формирају о Русима.

Други ниво чине саме представе о "другом/туђем", Те представе се, у

,
1) Као (претходне) слике о "страном/другом" на основу КОЈИХ су фор
мирани, друштвено прихваћени стереотипи о "њима" - те уопштене представе,

зависности од садржаја, исказују у три различита вида:

створене на основу историјских искустава, постојале су у сви~ друштвима чак

и пре директног историјског контакта имиграната из РусиЈ е и балканског
окружења. Приликом формирања садржаја тих представ.а обично се
манипулисало општим категоријама (русофилство-русофобиЈа, словенска
узајамност, православна узајамност итд,), због чега оие представљаЈу
идеализовану, али магловиту визију ,,другог",

2) Као представе обликоване на основу (првих) искустава из суочавања
са "туђим/страним": тим представама је својствено да на њихово формирање
подједнако утичу и постојеће стереотипије, а и прве рационалне предста~?
изграђене у сусрету са конкретним, добрим/лошим, особинама оног "другог ,
са разликама/сличностима у менталитету, поимању света, вредности, вр~ине или
простора итд, Та слика представља својеврсно преиспитивање садржар прих
ваћених у стереотипним, идеализованим представама.

Као слика која се обликује на основу искустава из заједничког живо:а
са "странцима", Такве представе одликују учвршћивање и доминација
рационализованих (искуством проверених) садржаја на основу КОЈИХ се формира
слика о "другом", а који полако замењују до тада доминантне стереотипне

3.

садржаје,

,

Трећи ниво представљају разнородни чиниоци, КОЈИ, посредно или непос

редио, утичу како на механизме формирања представа о ,,другом" тако и на

7
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садржаје слике која се обликује и на њену сложеност, Ти чиниоци се групишу
око шест основних проблема:

1)
2)

разлике у структуралним особинама групе и окружења;

чињенице да уопштену (целовиту) слику о руским избеглицама у
балканским друштвима, односно слику о Балкану коју су формирале избеглице,
можемо добити тек након анализе низова појединачних представа формираних
у (о) различитим државама, друштвима и иародима (па чак и различитих,
противречних представа које се формирају о (у) једној култури или друштву);

3)

Сазнања да руске избеглице ие формирају представе о Балкану и

балканским друurгвима, као целиии, већ о појединим државама у којима су се

затекле, па чак и још уже, о појединим областима или градовима у којима су
живеле; док се, с друге стране, у балканским друштвима формира веома
магловита и уопштена слика о целокупном руском избеглиштву (као о

трагичној, али и познатој, димензији људских страдања), а насупрот њој се
стварају веома конкретне представе о групама и појединцима који су живели у
балканском окружењу;

4) појаве да конкретан догађај може утицати да се (више или мање драс
тично) промени слика о "другом", или да се владајући стереотип одбаци или
учврсти;

5) чињенице да се целовита представа о "страном" може разградити на
више садржаја који је чине, а који не морају бити исти (нпр, на представе о
појединцима и групи, о култури, народима, менталитету, свакодневици, односу
према "мени" и сл.);
6) појаве да је представа о "туђину" донекле (када су у питању балканска
друштва) утицала на доношење одлука на подручју правне регулативе из
бегличког статуса, односно на побољшање/погоршање како свакодневног
живота појединца тако и избегличког статуса групе.

Већ на првом, основном, нивоу - на коме се уочава да посебности две
групе, које се сусрећу/суочавају, умногоме утичу на формирање слике о
,,другом"

.

-

јасно се могу разграничити две важне одлике.

Досељавање руских избеглица на Балкан, почетком двадесетих година

овог века, представљало је сусрет две групе које су, природно, на ону другу
гледале као на "странце", Од те две групе једна је била апсолутно доминантна
по свом броју, историјском, политичком, економском и друштвеном положају,

и правима која проистичу из њега (група коју чине балканска друштва), док се
друга група избеглица налазила у апсолутно подређеном положају у односу на

ново окружење и у потпуности је зависила од њега. Избегличка група иије
имала никаквих реалних и стварних моћи да утиче на свој политички и
друштвени положај, Појединци су у тој ситуацији могли да се одлуче за нове
миграције, у потрази за бољим условима жнвота, тј, на реемиграцију као на
крајњи, али и једини корак који им је отварао перспективу да поправе свој битно

погоршани друштвени статус (а тиме и квалитет жнвота) и да на тај начин,
макар симболично, изразе незадовољство положајем у новом друштву.
Сrруктурне особине избегличке групе и њеног балканског окружења, нед
восмислено показују да су се почетком двадесетих година на простору Балкана
сусрела два потпуно различита света, Руски, доминаитно урбан, који је био
репрезент грађанске културе и изузетно добро образован, према свим станд-
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ардима тога доба ( са 12-15% високообразованих појединаца, 60-65% са средњим
образовањем, 10-15% људи са основним образовањем и свега око 2-3% непис
мених), насупрот коме је стајало рурално балканско социјално море (са око
80% становништва којеје живело на селу), претежно неписмено (више од 50%
становника), са својим патријархалним, руралним културама и традицијама,
својим митовима и стереотипима и потребама још прилично удаљеним од онога

што се у то време подразумевало под појмом модернизације - патријархални
сељачки свет Балкана који, поготово у провинцији, није имао ни потребе, ни
могућности да искористи руско знање и образовање.

На нивоу конкретних представа које су створене о "туђем/другом"
приликом сусрета балканских друштава са руским избеглицама - са уважавањем
фактора који су, посредно или непосредно, утицали на начине уобличавања
представа и садржаје самих слика - истичу се три тематско-проблемаска круга.
Први представљају стереотипне представе, које су имале важност као својеврсна
матрица на основу које је стварана слика о "другом". Други, конкретне
представе формиране о (у) појединим државама у којима су избеглице живеле
(Турска, Бугарска, Југославија, Грчка и Румунија). А трећи, поједине
комплексније представе о "другим/туђим" културама, менталитетима, погледима

на свет, осећању простора итд.
Пре но што је уопште настала ситуација да се избеглице и ново друштвено

окружење упозиају и у међусобном контакту формирају изнијансиране
представе о оном "другом", у балканским друштвима су постојале
традиционалне представе о Русији и Русима, као и магловите представе самих

Руса о Балкану и балканским народима. Ти стереотипни обрасци, формирани
на основу историјских искустава, нису свакако издржали испит свакодневног

заједничког живљења, али су, макар у први мах, одредили међусобан однос
(полазне позиције) избеглица и новог окружења. Они су у тој првој фази, заиста
као знамења и симболи (гестови, речи, говори, изјаве, спољни знаци, уверљива
понашања), служили за стварни темељ односа с "другим". У највећем проценту
су стереотипне представе уврежене на обе стране биле концентрисане око два
садржаја. Најпре око сећања и историјских представа о Русији и њеној улози у
животу балканских народа, а потом и око идеализоване (магловите) представе
о словенској узајамности (поготово када је била реч о Русима, Србима и
Бугарима). Важно је, такође, уочити да се на највишем, политичком нивоу на

обема странама манипулисало управо тим стереотипним представама. На њих
се озбиљно рачунало приликом доношења званичних државних одлука о

пријему избеглипа и формирања официјелног државног става о њима.
Осим тога, још један елемент, који се може назвати стереотипним, имао

је утицаја на формирање представа о "другом". Познато је, наиме, да
,,политичка култура и традиција, обичаји и конвенције друштва, али и днев
нополитичке околности, обликују стереотипне садржаје". 8 С тим у вези треба
имати у виду чињеницу да се руско избеглиштво појавило као резултат
револуционариих промена и Грађанског рата у Русији (1917-1920) и да је услед
тога у великом проценту било антибољшевички настројено. Антибољшевизам,
8

Милан Ристовић, ,,'Слика непријатеља': Српске теме у берлинском сатиричном часопису

'Кlaadeгdatsch'

1914--1915. године", у: Годишњакаа друшй1вену ttctTюpujy IП, 1-2,1996, 24.
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као један од битних елемената стереотипних садржаја, играо је тако извесну.
улогу и у односу балканских друштава (пре свега, елита) према избеглицама,
а самим тим и на стварање слике о њима. (Но, проблем антибољшевизма, у
круговима избеглица и балканских друштвених елита, представља засебно
питање које не потпада стриктно под тему стварања слике о "другом" када су
у питању избеглице и балканска друштва. Због тога тај проблем овога пута
неће бити посебно разматран, али на њега скрећемо пажњу због значаја који
има као реалан историјски факт.)
Балканска друштва нису истоветно реаговала на појаву Руса у својој
средини, а ни на саму идеју да се Руси нађу у њиховој средини. На ту разлику
су утицали многи фактори (историјске, политичке, културне, династичке везе
и сл.) који су проузроковали формирање традициоиалних представа. У Југос
лавији, Бугарској и донекле Грчкој друштва су на општем нивоу реаговала
позитивно на појаву избеглица. У основи позитивне представе, која је у тим
друштвима формирана, били су садржани углавном историјски мотиви (мање
и мотиви свесловенске и православне узајамности) и хуманитарни разлози.
Највиши органи власти у Југославији и Бугарској, приликом одлуке о прихвату
избеглица, истицали су у први план управо историјске и хуманитарне разлоге.
С том разликом што су власти у Југославији подвлачиле везе Србије и Русије
у време избијања Првог светског рата,

1914, док су бугарске власти истицале
1877 /1878. Тако је председник владе
Краљевине СХС Никола Пашић, иа редовном заседању Скупштине, 25.1.1922.

улогу Русије у ослобођењу Бугарске

године, нагласио: ,,Ми Срби, а и остала наша браћа, који смо доживели да се
ослободимо и ујединимо, ми смо сви захвални великом руском народу што је

похитао да нас спасе од погибије која нам је претила када нам је Аустро-Угарска
навестила рат". 9 Исте историјске разлоге, али и хуманитарне мотиве, истицао

је и председник Скупштине и председник "Државне комисије за Руске из
беглице" Љуба Стојановић 1921. године: ,,Многи разлози и обзири одређују наше

понашање према нашој руској браћи
словенска солидарност, ту

-

(... )Тује

основно човечанско осећање, ту

изнад свега другога

-

наш големи дуг према старим,

новим и најновијим добрима која су нашем народу чинили толико ранији и
нарочито овај исти, садашњи руски нараштај. Све то скупа заповеда нам да
ову браћу не одбијемо и не оставимо без помоћи ... " 10 Готово у исто време, у
априлу 1921. године, Министарски савет Бугарске, који је под притиском фран
цуског посланика Жоржа Пикеа дао сагласност за прихват делова Врангелове
Руске армије, при доношењу коначног решења о прихвату истакао је два разлога
која су га руководила у тој одлуци: ,,1) хумани мотив (крајње тежак положај
војника и козака који су се налазили на Лемносу и Галипољу), 2) историјске
мотиве - јер је реч о синовима Русије, која је Бугарску ослободила од турске
власти" .11 Традиционални однос према Русима и Русији био је приметан и код
нижих чиновника и код обичних људи. Тако је ђенерал Милан Васић у говору

9

Citieнolpaфcкe белешке Народне скуй1шТiине Краљевш-1е СХС. Редовни сааив за

1921122 lодину,

Београд 1922, (25.01.1922), 204.

10

Љуба Јовановић, ,,Руси у нас", у: Нови живо!Тl, књ.

11

Дончо Даскалов, ,,Бялата руска емиграция в България между двете световнии войни", у: Военно
11стор11чески сборншс, София, 1 (1994), 58.

6, св. 2, 1921, 33.
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грађанима Скопља, 16.2.1920, поводом пријема руских избеглица, посебно
нагласио: ,,Наша је света дужност( ... ) да братски прихватимо ову нашу намучену
браћу и покажемо да и у нашим жилама струји благородна крв Словенског
пламена." 12 Професор Београдског универзитета Радован Кошутић је, у
извештају Министарству просвете, поводом ревизије руских кадетских корпуса
1922. године, у сличном тону истакао: ,,Да није било Русије, не би било Србије
- то је аксиома новије наше историје; сад је настало време да се посеје семе,
како би Русија, кад се успостави, поново постала неисцрпни извор наше снаге,
опстанка и слободе наше Краљевине и целог Словенства. (... ) Јер само ако
Русија буде словенска, биће обезбеђен слободан опстанак и развој
Словенства." 13 Док је епископ нишки Доситеј, у поздравном говору приликом
доласка групе високих руских црквених достојанственика, на челу са

Митрополитом Евлогијем (Георгијевским) у Краљевину СХС, подвукао:
"Поздрављам вас владике, с љубављу, а такође и све вас Русе ... Ми вам радо
пружамо гостопримство, за све што су Руси за нас урадили. И то нису само

фразе." 14 Сличним идејама н тоном одисао је и сусрет руских и бугарских
официра, крајем 1921, на свечаном банкету организованом у сали официрског
дома у част генерала Кутепова и Абрамова, поводом доласка руских јединица

у Бугарску. У бројним здравицама истицана је радост због чињенице да је
Бугарској "припала велика част - да прихвати потомке хероја са Шипке и
Плевне", и изражавана је нада да ће обновљена (,,васкрснута") Русија "као
моћни храст (дуб) надкрилити својом зеленом крошњом своју млађу сестру".
У истом тону руским генералима се обратно и начелник штаба бугарске армије,
пуковник Топалџиков, у својој поздравној речи: ,,Ми и ви, братски, руку под
руку, ићи ћемо напред." 15 Сличне идеје биле су живе непрекидно током међурат
ног раздобља. Тако је приликом оснивања Српско-југословенске лиге у Сарајеву
у децембру 1931. године, директор женске учитељске школе Стево Марковић
нагласио: ,,Ми имамо неотплатив дуг према Мајци Русији." 16 Док су на другом
соколском слету, одржаном у Софији од

7.

до

13.

јула

1939.

године, домаћини

организатори слета, бугарски соколи за учешће на слету доделили руској

соколској дружини пехар на коме је било угравирано: ,,Браћи руским соколима
за ванредно и достојно репрезентовање Мајке Русије на IX јуначком Сабору

1939 г. Софија. Од бугарског савеза

јунака." 17

Док је један од заменика коман
дира Југосокола командиру Савеза руских сокола Р. К. Дрејлингу рекао: ,,Ви
Руси сте имали не само технички дивну вежбу, веh сте све подсетили да без
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Русије нема словенства." 18 На однос према избеглицама и формирање представа

о Русима, чак и у појединим деловима Грчке, такође су утицали исторИЈСКИ раз
лози и сеhања: ,,Добро се према Русима односе ПонтИЈЦИ - ЈОШ увек захвални
за ослобођење Трапезаунта, Ерзерума итд., од Турака 1916. године." 19
Насупрот позитивној представи формираној у Југославији и Бугарској, која је
у основи била базирана на историјским разлозима, у Румунији Је обликована негатив

на представа, такође утемељена у исгоријск?м искуству. ~елегат Св~руског земског
савеза, којије у априлу

1922. обишао Румунију и БесарабИЈу, истакао Је ";1едећи однос

румунских власти према Русима: ,,Влада се, још од заузећа Бесарабије, односи са

.

.
"20 д ок Јед~о приваmо писмо, из
подозрењем према руским: организациЈама...

1935 .

године, још драстичније одсликава такав однос: ,,Они КОЈИ су завршили руске школе

(... ) постали су

без икаквих права у смислу признања свог образовања

(... )иу

односу

·
• "21
према Русима почеле су да се примењуЈу
мере насилне асимилацще.

Сви елементи који су се могли препознати у традиционалним представама о
Русима код балканских народа, имале су свој еквивалентан одраз у представама о
Балкану н балканским друштвима с којима су Руси пошли у избеглиштво.
Најсликовитије примере тих представа налазимо код генерала Врангела.
У свом обраћању преосталим војницима у Галипољу

22.

фебруара

1922,

након

успешног пребацивања већег дела армије у Краљевину СХС и Бугарску, пред
свој полазак у Србију, Врангел је рекао: ,,Пре годину дана обрат_ио сам Вам
се, рекавши да нећу отићи из Константинопоља док и последњи ВОЈНИК не буде
испраћен одавде. Сада могу испунити своје обећање. Рођачке словенске зем~е
широко су отвориле врата својих држава и прихватиле код себе нашу армщу,
.
док она поново не узмогне да обнови б ор б у с неприЈатељем
отаџ б ине. " 22 И сте,

године, када се положај Руске армије у Бугарској погоршао због извесног
зближавања владе Александра Стамболијског са совјетском Русијом, генерал

1922.

Врангел је своје обраћање председнику Владе Бугарске започео речима у кој~ма
се позива управо на традиционалне представе КОЈе су формиране у раниЈИМ
временима:

,,1878. године, потоцима руске крви ослобођен је од вековног
ропства Бугарски народ. Злим усудом, синови тих, који су слободом својом били
дужници Русије, окренули су оружје против синова својих ослободилаца.
Злочиначки виновниIЏI Каиновог дела уклоњени су праведним гневом бугарског
народа. У години тешких невоља, остављена од свих, Руска армија је нашла
- спремна да

прибежиште у братским по крви и вери Словенским земљама

опрости, она је с поверењем прихватила гостопримство бугарског народа. Радос

12

Hoover Institute ofWar, Revolution and Реасе Archives: (даље: Hoover), Paleolog Coll, Ьох 012, f. 28.

но прихваћени од становништва, Руси су се лично уверили колико Је бугарском
народу била страна издајничка влада. Сада, по други пут, бугарска влада гура

13

Радован Кошутић, ,,Извештај о ревизији руских кадетских корпуса који је поднео господину
Министру просвете министарски изасланик, професор Београдског универзитета, Радован
Кошутић", у: Просвейlни iласник, књ. 1, св. 7-8, 1922, 165.

18

14

19

1994, 331.

15

Владимир Христианович Даватц, Годы. Очерки пятилетней борбы, Белград 1926, 161-162.

16

А. Красильников, .,Русско-Югославянская Лига", у: Россия и Славлнсто, Париж,
ЦПБ

(38), ф-882)

июль

1939, 3.

20

57-58, июнь

1939, 2.

Казшшза Zртшцей. Март 1932-.март

1933,

София

1933, 83.

Государственный архив Российской Федерации (даље: Г АРФ), фонд

5766, опис 1, дело 274, лист

2.

26.12.1931. (АЈ

Участник, ,,В Болгарии. Второй слет в Софин", у: Сокольскал iазета, Вранье, Но. 57-58, июнь

Участник, ,,В Болгарии. Второй слет в Софин", у: Сокольская Zазета, Вранье, Но.
июль

Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлоiия (Георiиевскоiо) изложенные по eio
рассказам Т. Манухиной, Москва

17

народ у загрљај смртних непријатеља националне Русије ... " 23

21

Архив внешней политики Росийской империи (даље: АВПРИ), ф.

22

В. Х. Даватц, Годы ... , 147.

23

ГАРФ,ф.9145,оп.1,д.54,л.22.

166, оп. 508/3, д. 56.
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Мирослав Јовановиt1, Слик.а "Дру2о'i" ...

Бугарина, и Словака, и Хрвата?

Сличне традиционалне представе, утемељене у историјском искуству, сре

Ја сам Словен. Моја је породица богата." 28

тале су се и код других "обичних" избеглица. Најчешће су биле сублимиране у

фразама о "браћи", ,,братској помоћи словенском братству" и сл. Врховна коман
да Руске армще, свесна какву привлачну снагу за обичног руског човека имају
та~ве представе, ч?к је потхрањивала идеју о могућности пребацивања ар
МИЈСКИХ, козачких Јединица у словенске земље: ,,Још од првих дана живота

козака у рејону Константинопоља и на острву Лемнос Команда је одржавала
код козака наду да је у блиској будућности могуће прећи у словенске земље.

Живот у тим земљама козаци су замишљали у најлепшим тоновима: иста вера,
сродни Језици, народи блиски по крви, свакодневном животу и историјским суд

бинама. Још кући, од очева и дедова, учесника Ослободилачког рата

1877-1878.

г., козаци су мн~rо слушали о словенским земљама, а посебно о Бугарској."24

Таквим идеЈама Је било инспирисано и запажање Владимира Горског о односу
европс~их држава према руским студентима: ,,Реалније облике добијају сада и

одношаЈи према Словенству, који су раније били одвише фантастични и роман

тични. Упо:знавши све словенске земље, и друге државе у Европи, i)аштво (sic !
студенти) Је заЈедно с већим делом осталих руских емиграната, увидело, да
Русија других правих пријатеља, осим Словена, у Европи и нема. ( ... ) Једино је
Словенство остало заштитницом руске мисли, и у свету малих словенских
држава може руско i)аштво да утврди ко искено воли Русију." 25 Било је у тим
представама и позивања на конкретне "завете" прошлости, о чему је речито

с~едочење оста~ио познати књижевник Александар Иванович Куприн у интер

ВЈУУ београдској "Правди" 25. септембра 1928, поводом конгреса руских писаца
У Београду: ,,Али сам срећан што сам стигао да видим Београд ... Још је Пушкин
завештао нама, Русима, зближавање са вашим народом. Он нам је завештао да
пратимо српску културу, да је преносимо на терен руске културе, да негујемо

прево~ење са српског ... "

26

Сличне идеје понекад су одређивале и даљи животни

пут поЈедиица и ц~лих породица, што потврђује образложење Николаја Зернова
о разлозима КОЈИ су руководили његову

породицу да се определи да из

Цариграда пређе у Србију: ,,Изабрали смо по духу родно словенско Краљевство,
У нади да ће млађи члаиови наше породице добити могућности да стекну високо
образовање."27

. Може се рећи да је стереотип о словенској узајамности можда најпот
пунще, свакако захваљујући песничкој слободи, уобличио Константин Баљмоит

у сонету "Слава Словенима", објављеном у Софијском часопису "Словенски

rnac":
,,Рус, Чех и Лех, и Србин - четири брата,
Али између планина, шума, поља, равница
Нећу ли заборавити, у столетним маглама судбиие,

43

Ипак, упркос свим традиционалним представама, стереотипним виђењима,
упркос свим фразама о братству, крви, словенству, историјским везама и
међусобним преплитањима, историјским дуговањима и заслугама

-

реалност

стварног сусрета у животу била је другачија. Упркос стереотипиим представама
о словенском заједништву, јединству "вере и крви"

-

избеглице и окружење,

једни о другима нису знали готово ништа. О томе је недвосмислено говорио
А. Д. Агура, потпредседник "Руско-бугарског културно-добротворног

комитета", на првој седници комитета одржаној у Софији,

22.

јануара

1920:

,,Треба признати, да је руски народ све до сада мало познавао бугарски народ,
његову душу, његово срце; руска интелигенција је показивала мало интереса

за живот братског народа. Иако идеја јединства Словена иије нова, ипак! До
сада њено остваривање није одмакло од прве фазе, фазе платонских жеља." 29
Чињеницу да су међусобна знања о оном другом била површна, или да готово

уопште нису постојала посредно потврђује сећање оца Петра Беловидова о
путовању бродом у Југославију током кога је неколико руских интелектуалаца
одржало иницијативни састанак за формирање руске гимназије у Београду. На
самом броду током пута, након договора о оснивању гимназије, према речима

оца Петра Беловидова: ,,Неко је саопштио да ће увече бити прочитани
реферати који ће упознати Русе са земљом ка којој су сада уперени њихови
погледи. Било је то

21.

марта

1920.

године. Географски опис земље и кратку

карактеристику становништва дао нам је, сад већ покојни, старац А. В.
Васиљев ... ".30 Чак и након десет година заједничког живота могла су се још, у
понеким областима, чути уверавања о непознавању две групе које су дошле у
контакт. То потврђују речи Фрање Пољанеца изговорене приликом оснивања
југословенско-руске лиге у Сарајеву у новембру

1931.

године: ,,Г. Фрањо

Пољанец у свом концизном говору подвлачи, одмах још у почетку, да оснивање
лиге није политичка акција. Два братска народа, као што су Руси и Југословени,
треба да се добро упознају. Руска култура је нама скоро савршено непозната,
а и уколико је познајемо, познајемо је дјеломичне, површно, искривљено." 31

Дакле, насупрот узвишеном патосу о свесловенском јединству стајале су
лекције о новој средини, стајала је реалност међусобног непознавања. Ту реал
ност само су потврдили први сусрети и први дани и месеци заједничког живота.

Стварност је била много сложенија, много богатија него што се то могло наз
рети иза високих и сјајних фраза. У стварности су постојали и добри и лоши
људи, области повољне и мање повољне за живот итд. У стварности је постојало
веома разуi)еио друштво, које ни на који начин није могло бити сведено под
неки заједнички именитељ. Свакако, постојало је и историјско памћење, и

-----24

Казакиза 'l.раницею

1921-1925, София 1925,2.

25

V. Gorski, ,,Ruski student u emigraciji", u: Nova Evropa, knj. 2, sv. 11, 1.7.1921, 419.

26

Наведено према: Зорисл?в Паунковић, ,,Одјеци боравка Мерешковског, Зинаиде Хипијус,
Куприн~, ~прикова и~ ЗаЈц~ва на кш~ресу писаца 1928. године у београдској и загребачкој
штампи , у. Руска еми~рацща у срйс«ОЈ кулШури ХХ века. Зборник радова II, Београд 1994, 35.

27

За рубежо.м. Бел'iрад-Париж-Оксфорд. Хроника семьи Зерновых
М. и М. В, Зерновых, Парюк

1973, 13.

28

Константин Бальмонт, ,,Слава славянам", у: Славянски 2лас, София, кн. 1-2, 1926. (Наведено
према: Андрей Николаевич Горяинов, ,,Из забытых 'мелочей' журнала 'Славянский глас' (1919-

29

Русско-Бол2арский Культурно-Бла2отворительный Комитет

1933)", у: Славяноведение 4 (1994), 64.)
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I

1920-1925, София 1925, 7.
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приближавали или удаљавали избеглице и окружење. На општу слику су

представе појединаца биле знатно конкретније, тачно везане за одређени
догађај, појаву или стање. Управо тако обликоване слике "другог" пластично

утицали и политички поступци појединих влада који су се директно одражавали

показују све разлике измеlју "нас" и "њих" у поимању живота, културе уопште,

на живот човека у избеглиштву. Постојао је, без сваке сумње, и генералан однос

али и културе свакодневног живљења, навика, менталитета итд.

наклоности или ненаклоности ка другоме, често изражаван познатим фразама

Због тога не треба да чуди појава често опречних виlјења "другог".
Виlјења која су без обзира на све своје разлике ипак откривала оно што је
сваком појединцу заједничко у виђењу "другог". Тако се закључак о томе да ли

опште расположење јавног мњења, који су, генерално посматрано,

о русофилству и русофобији. Сви ти елементи су се, неминовно, одражавали
на свеукупност представе која је формирана о "оном другом". Но, богатство

живота избацивало је у први план слику тренутка, личну импресију, конкретан
дorai)aJ или успут изговорену опаску око које се формирало оно што се данас

су, генерално посматрано, уопштене представе о избеглицама или о неком

назива представом о другима.

се свестрано анализирају сами садржаји представа (на основу онога што је учес
талије, што се више акцентује и сл.).

Конкретне представе о "друrом/туl)ем" у (о) појединим балканским

балканском друштву биле више позитивне или негативне може донети тек када

државама, никада нису биле једнозначне већ су увек варирале измеlју (широко

Већ први сусрет са државама егзила донео је уобличавање првих

схваћених) крајности позитивно-иеrативно. Пратећи сусрете избеглица са новим
окружењем балканских друштава, са ,,другим", ,,њима" јасно се уочавају две
чињенице. Прво, Русн су реаговали од ситуације до ситуације, схватајући као
пријатељски или непријатељски конкретан гест или поступак неког појединца

представа. На траси пута којим су Руси напуштапи Домовину, први додир са
,,другим", ,,њима", десио се још на палубама бродова који су се укотвљавали
испред Константинопоља. Чекајући даљи распоред, неки за њих удаљен и им

из окружња или локалних власти, при том су се често, без апстраховања опште

агинаран план који је одређивао њихову будућу судбину и животе, избеглице
су, на плаубама бродова, најпре дошле у додир са спретним цариградским тргов

ситуације, ослањали на емотивне, личне, импресије. Други важан моменат

цима који су малим чамцима прилазили боку укотвљеног брода и исцрпљеним,

представља чињеница да опште фразе, о братству, старом пријатељству држава

уплашеним и измученим људима продавали оно што им је у том тренутку било

и нација, о словенству и сл., којима се оперисало на свечаним банкетима и
пријемима у високим политичким круговима, нису имале никаквог утицаја на

најнеопходније, храну. Сећања на те тренутке откривају слику о цариградским
трговцима, једну од најнеповољнијих представа о "другом" када је реч о

стварање реалне слике о "другом" приликом првог сусрета избеглица и новог

окружења. Импресије су биле личне и мало су биле повезане са традIЩионалним

балканским искуствима руских избеглица; ,,После осам дана наше пловидбе у
правцу Константинопоља, на бродовима који су већ подигли француске заставе,

стереотипним представама, као некаквим матрицама размишљања о "другом".

стигли смо у Константинопољ. Наши пароброди су моментално били окружени

Једноставно, били су уочљиви или разочарење и туга због лоших поступака

чамцима, у којима су се налазили шпекуланти свих нација. Спуштали смо

окружења или пријатно изненађење пријатељским реакцијама нове средине.

помоћу канапа, на пример, златне бурме, а у замену за њу човек из чамца је

Ако су У стварном животу преовладавала разочаравајућа искуства, у односу са

слао на брод једноставну земичку. Ту се одигравала потпуно отворена, ничим

~овом средином стварана је генерално негативна представа. Насупрот томе, ако
Је било в~ше задовољства животом у новој средини и понашањем окружења,

прикривена, пљачка изгладнелих људи, измучених повлачењем и пловидбом по

стварана Је генерално позитивна представа.

са јасним обележјем "другог", оставио је у својим рукописним успоменама и
Иван Афанасјевич Бикадоров; ,,У Константинопољу, док је брод чекао даље

Било је примера када је неки конкретан догађај или политичка одлука
утицао на стварање негативног утиска, чак и у државама које су меlју Русима

?иле на "добром" гласу због свог односа према избеглицама као групи, као што
Је, и у срединама у којима се Руси нису најпријатније осећали, било случајева

када су посебно истицали нечији добар однос према себи. Те, веома сложене,
представе о ,,другом" зависиле су и од онога ко их је стварао. Ако је у питању

био појединац, на стварање представе утицали су не само његова емотивност
и личне импресије већ и положај у новом друштву, способност прилагођавања
новонасталој ситуацији итд. Због тога је слику коју је појединац стварао о новом
окружењу, о "другом" била најчешћа веома лична. Истовремено на стварање
представе о другом у оквиру неке избегличке организације која се бринула о

животу избеглица, није утицао само њен положај (и слобода деловања) у новом
окружењу или однос са државним и локалним властима, већ и општи политички

мору", писао је Ераст Гиацинтов. 32 Готово истоветне успомене на тај период,

нареlјење куда треба да отплови, лишио сам се свог имућства које сам имао

при себи,

'lj. прецизно:

петнаест сребрних (старих) копејки, за које су ми, купипи

и донели поморанџу. Имао сам још четрнаест папирних рубаља, за које је у
Русији у то доба било могуће купити пола килограма хлеба, али рубље, природ
но, нисам могао искористити зато што су турски трговци примали искључиво

'конвертибилну валуту'

- 'lj.

сребро, злато итд." 33

Но, када је реч о Турској, сусрет са "страним/другим" није се завршавао
само на неповољним представама о цариградским трговцима. Личне импресије

проистекле из свакодневног контакта појединаца, ,,њега" и "мене", донекле су
ублажиле први, неповољан утисак - иако се, чак и у тим делимично позитивним
представама може

препознати

наглашавање

великих разлика

у

културним

обрасцима понашања "нас" и "њих". Једно такво сведочанство оставио је у свом

положај у оквирима Заграничне Русије, али и конкретан посао који је обављан

дневнику Владимир Христијанович Даватц; ,,Увече сам отишао у град. Свратио

(није било исто ако је организација водила бригу о официрима, инвалидима
или деци). Осим тога, представе формиране у оквирима неке организације увек

32

Эраст Гиацинтов, Записки белоZо офицера, Санкт-Петербург

су подразумевале и у себи имале укалкулисан, интерес целине. Зато су

33

Иван Афанасьевич Быкадоров, Воспоми:нания, (рукопис), (Колекција А. Арсењева).

1992, 84.
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Мирослав Јовановић, Слика "Дpyiol" ...

сам до Воронових. Они изнајмљују собу код старог Турчина. Он је говорио само

'Ботев и Левски

турски, но они су некако разговарали и били су пријатељи. Турчин је на свој

су се препричавале епизоде уласка козака у ослобођена села. У селима су на

начин штитио интересе капетана. Када је био одсутан никога није пуштао код

придошле козаке гледали као на потомке легендарних хероја

његове жене. 'Капетан је кући, иди (код) мадам', говорио је. Капетан није кући

су упали у невољу". 38 У духу позитивног односа према избеглицама, уз

-

наши учитељи; козаци дански

-

наши спаситељи'; а понегде

(18)77.

године, који

не иди мадам' ."34 Ипак, средином двадесетих

подсећање на руски значај за савремену бугарску историју, обраћало се чак и

година, са променом политичке ситуације у Цариграду, била је уочљива и

деци. Тако је, у јединственом броју дечјег часописа "Беженче" С. С. Бобчев

промена односа турског становништва према избеглицама: ,,Турско станов
ништво показивало је доста разумевања (sic! за избеглице). После одласка

писао: ,,Кад ви, бугарска децо, видите руску децу избеглице, сетите се следећег:

-

војниче, капетане, пуковниче

-

савезника, однос се изменио на горе, и неки козаци су, да би избегли прогањања,

они су унучићи, они су деца оних Руса који су нешто пре четири деценије - по
наређењу за нас великог Цара-Ослободиоца Александра 11 - кренувши из

примили турско поданство." 3 5

огромне руске земље, уз безброј незгода, снег и лед, прешли Дунав и Балкан,

Слика о новом друштвеном окружењу у Бугарској, исто као и представе

ратовали са Турцима и дали огромне жртве за наше ослобођење. Њиховим

о руским избеглицама у бугарском друштву, обликоване су, такође, између две

очевима и дедовима ми дугујемо бугарску слободу, бугарску независност,

крајности. Први је представљала пријатна изненађеност, како позитивним од
носом новог окружења према избеглицама, тако и самим окружењем. Истов

бугарску државу." 39 То је утицало на формирање генерално повољне слике о
Бугарској: ,,Живети у Бугарској психолошки је, без сваке сумње, лакше јер овде
Рус није стран, овде он неретко није само обичан радник, обележен у списковима

ремено, важну улогу приликом стварања представа о Русима имала су ис
торијска искуства у вези са ослободилачким ратом Бугарске,

1877-1878.

године.

Слику присног односа према "њима" оставио је у својим успоменама на прве
дане боравка у егзилу, у децембру 1919, у Варни, проф. Вл. Рененкампф: ,,Ми

одређеним бројем како је то уобичајено у фабрикама у Француској, већ је
'мајстор', руководилац-надзорник над домаћим радницима ... "40
Но, након извесног времена проведеног у Бугарској, формирана је нешто

смо се нашли на улици. Дувао је резак хладан ветар. Станова, као што сам већ

рационалнија представа о бугарском друштву, ослобођена наслеђених

знао унапред се распитавши, у Варни већ није било. Сви хотели, чак и приватне

стереотипних садржаја. У тексту "О руској школи", објављеном у руским бер
линским новинама "Возрождение" изнета је следећа слика о Бугарској и
бугарском народу: ,,У исто време од стране бугарских власти не врше се никакви

куће, већ су били заузети од руских избеглица. На обали није било чак ни једне
гостионице која би могла да нас прихвати са нашим стварима." Када га је видео
у том бедном положају, један млад морнар са брода предложио му је да се прив

покушаји да се денационализује, побугари руска школа. Све то безусловно

ремено настани у кући његових родитеља. Импресије Рененкампфа биле су
следеће: ,,Породица Василев (родитељи морнара) примила нас је изузетно гос
топримљиво и пријатељски. Тако се прихватају не непознати, страни људи (који

треба приписати карактеристичној, за бугарски народ, трпељивости и изузетно

уносе сујету и бригу у кућу),већ добри стари пријатељи, који су увек пријатни." 36
Подједнако речита су и сведочења козака о прихвату у Бугарској, раних

периода. Још

двадесетих година: ,,Само што су козаци ступили на бугарску земљу, у души

улицама, први пут су видели руске соколе у њиховој лепој униформи, који су,

им је постало ведрије, лица су постала веселија. Поделили су се по 'станицама'

под заставама које су се вијориле, газећи чврсто маршевским кораком, својим
држањем подсећали на оне легендарне ослободиоце, чија је успомена света у

и 'хуторима' и разлила се, као широки талас, бескрајна мелодија козачке песме.
Још у логорима, под шаторима у Бургасу и Варни, скупљали су се увече масовно
Бугари, да слушају козачке песме и гледају како потомци њихових ослободилаца
поносно играју 'казачок' ." 37 Њих је нарочито импресионирао однос Бугара
према "потомцима ослободилаца": ,,Козаке су позивали на прославе

брижном и пуном љубави односу његовом према руској култури и руској прос
вети."41 У основи, такав однос се сачувао током, готово читавог, међуратног

1937.

године, за време једне соколске параде у Пловдиву, Руси су

могли осетити непромењена осећања: ,,Становници Пловдива, на преграђеним

Бугарској

-

оин су били задивљени и усхићени постојаношћу и снагом руског

духа. Један од месних житеља је причао; 'ја већ неколико година живим и кон
тактирам са Русима, пратим њихов тежак рад, знам њихов материјални положај

нпр. у

и једноставно не верујем својим очима, посматрајућих их, одевене у своју

дане празновања годишњица ослобођења Бугарске; официри месних гарнизона

соколску униформу, сјајне, са гордо подигнутом главом, како демонстрирају

и козаци су одржавали узајамне пријатељске контакте, посећујући једни друге

своју снагу, своју солидарност и своју пожртвованост у име велике Русије." 42

-

у дане националних празника. У селима многи су се још лично сећали Ос
лободилачког рата

34

1877.

године, и понеrде се певала, на пример, оваква песма:

Владимир Христианович Даватц, ,,Галшшоли. Отрывки из дневника", в: Вестник Главна'iо
Правления Общества Галлипотйцев, Белград 1924, 92.

35

Казаки за 'iраницею

36

Цитирано према: Дончо Даскалов, Бялата еми'iрация в Бъл'iария, София 1997, 26-27. Исти
одељак из успомена Рененкампфа, само у сажетом облику, наводи и: А. Н. Горяинов, ,,Из забытых
мелочей ... ",

37

1921-1925,

София

Супротну крајност представљало је разочарење и потиштеност коју су код
избеглица изазивали поједини конкретни политички поступци власти. Пре свега

38

Казаю1 за 'lранtщею

39

С. С. Бобчев, ,,Ние и руското бежанче", у: Бежанче, София, брой единствен
5809,оп.1,д.134,л. 2.).

40

Казтаt за lртшцей. Апрель-Июнь

41

Зарубежник, ,,О русской школе", у: Возрождение, Париж, Но.
1,д.134,л.19.)

42

А. Б., ,,Русский сокол в Софии", у: Соколъская lазета, Вранье, Но.

1925, 24.

... 57-58,

Казтшза lратщею

1921-1925,

София

1925, 4.

1921-1925,

София

1925, 7.

1928,

София

1921, 3

(ГАРФ, ф.

1928, 56.
216, 4.1.1926.
34-35,

(ГАРФ, ф.

Июнь-Июль

5809, оп.
1937, 8.
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политичко приближавање владе Стамболијског совјетској Русији и омогућавање
несметане делатности совјетским организацијама, совјетском Црвеном крсту и

СОВНАРОД-у, које су се бавиле репатријацијом избеглица у СССР. А потом
прогони и политички притисци којима су избеглице биле изложене средином

1922. године. Ко~и:гет ослобођења Русије обратио се, тим поводом, 1О. јуна 1922.
године, бугарској Јавности следећим речима: ,,Становништво, ако се искључе
комунисти, прихватило је Русе веома пријатељски, јер то су били наследници
и представници оне Руске армије која је, 1877-1878, ослободила Бугаре од Турака
и руском ~рвљу купила стварање независног Бугарског царства

(... )

Чинило се

нарад да Је п~чео некакав одмор, да је створена могућност да се у суровим,
али ипак споко)НИМ ус~овима сачека жељени повратак у домовину. Но од априла

(1922) положај се Одједном оштро променио. Влада Стамболијског, тражећи
( ... ) Бугарски

упориште на левици, приближила се комунистичкој партији

комунисти су повели острашћену кампању против руских официра. Нису се
ограничавали на речима. Почели су да се дешавају напади и пребијања

појединих официра. Била је бачена бомба у време одржавања једне руске
аматерске ~редставе у јункерској школи ( ... ) Бугарски војници претресају Рус
киње на Најгрубљ~ начин. Ухапшени су подвргнути малтретирањима и увредама,
а понекад их и бију, као што је био пребијен пуковник Самохвалов. При томе,
ни~оме од њих не подносе се никакве конкретне оптужбе, и нико од ухапшених

нще предат суду. Св': су чешћи случајеви пребијања Руса на улици

( ... )

Такво

по~ашање изазвало Је праведно негодовање оног дела бугарске јавности која

није заборавила симболички смисао братских гробница у којима су заједно
упокојене кости руских војника и бугарских четника, који су ратовали 1877-1878,
под руским заставама. Не гледајући на то што је, на тако давно, у Софији убијен

уред~ик бугарских новина 'Слово', од стране 'непознатих починилаца', због
свог Јасно исказиваног и постојаног русофилства, део штампе смело исказује
оштро противљење политици Владе. щз Сличне реакције изазвало је и то што

су бугарски послодавци масовније отпуштали руске избеглице, услед економске
кризе: ,,Тежак положај Руса у Бугарској, који је настао у последње време услед
њиховог масовног отпуштања од стране послодаваца, а који је, на тај начин,

условио да велики број руских емиграната буде препуштен вољи судбине,
изазива неспокоЈств? у заграничним рус~им круговима."44 Но, чак и у тој
релативно негативној представи условљеној конкретним променама у окружењу,

средином тридесетих ~одина, могуће је разабрати извесне елементе разумевања

за настали преображај:

,, Чак

и само бугарско становништво страда од незапос

лености и прихвата сваки посао, а у Русима, као у конкурентима за запослење,

са људском слабошћу, види госта који је досадио, и отуда понекад проистичу и
неспоразуми ... "45

Готово истоветне крајности, пријатно изненађење и благо одушевљење
срдачним пријемом избеглица у новом окружењу и благу резигнацију и непријат

но изненађење појединим конкретним догађајима можемо пратити и у случају

43

ГАРФ,ф.9145,оп.1,д.54,л.9-11.

44

"Беженския осложнения в Болrарии" (ГАРФ, ф. 9145, оп, 1, д. 54, л.
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Југославије. Оно што се разликује у овим примерима су конкретни садржаји
око којих су се формирале представе.
Долазак у Југославију оставио је снажан утисак на избеглице, на основу

кога су формулисане прве представе. А. А. Хвостов је, у децембру

1920. године,
у извештају "Владином опуномоћенику за смештај руских избеглица" Сергеју
Николајевичу Палеологу, посебно истакао дочек избеглица; ,,Пре свега потреб
но је приметити необично топао, чак одушевљен, однос Срба према Русима без
разлике. Првим групама руских избеглица које су дошле из Одесе приређивани
су тријумфални сусрети током читавог пута којим су ишли, са учешhем
највиших представника војних и грађанских власти и мноштвом народа који је
радосно поздрављао Русе. Влада и друштво бринули су се, у подједнаком
степену, да било чиме помогну Русима да се сместе." 46 Скоро истоветан утисак
у вези са пријемом у новој средини имала је и Јелисавета Жерардовна Гиљотен:
"Прешли смо границу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Путовали смо још
неко време и стигли у град Скопље ( ... ) На позадини планине оцртавао се
минарет, одакле је мула читао муслиманске молитве. То смо сазнали од пролаз
ника, који баш као да су нас узимали на старање током читавог нашег пута,

умиљато се смешећи, тапшући тату по рамену, частећи га цигарама, а мени су

се трудили да тутну новац, али ми је тата забранио да га узмем (... ) На неким
станицама су нас такође дочекивали, чашhавали, делили поклоне. Све је то,
међутим, пролазило као у сну. Стигосмо у малу земљу Србију, почетком ХХ
века, скромног животног стандарда ( ... ) И тек што је преживела тежак рат,
добродушно и из свег срца примала је набујалу реку 'избеглица', људи који су
бежали из своје отаџбине, губили своју домовину, а у очима народа - то је
најстрашнија несрећа. Нико није постављао питања ко су, шта су, зашто беже.
Они су Руси, а Руси су Словени, а Словени су - увек браћа, а ако су браћа,
снаћи ће се. А сада: 'Леп си ми, братушка!', осмеси, тапшање по леђима и по
рамену у знак пријатељства ... "47 Сличан дочек приређен је и јединицама Руске
армије, које су се из логора у околини Цариграда пребациле у Краљевину СХС
током 1921. године: ,,Долазак руске козачке дивизије наишао је на радостан
пријем у свим слојевима српског друштва. У Ђевl)елији је молебан и параду
дивизије посетио читав град и у говорима појединих представника Срба осеhала
се искрена љубав према бившој Царској Русији и руском народу. На станици
Врање (руске) ешалоие су дочекале српске војне јединице, господа официри и
представници локалне руске колоније. Логор Руса у предграђу Врања
посећивали су многи мештани, с интересовањем и љубопитљивошћу се
распитивали одакле су дошли, да ли су давио били у 'Русији' и како се сада
тамо живи, а када су добили одговор, горко су уздисали: 'Леле,несретна мајка
Русија' ... " 48 Чак и крајем тридесетих година, појединци, упознати са животом
руских избеглица у различитим европским земљама, посебно су истицали пријем
и живот у Југославији: ,,И желим да кажем неколико искрених речи руским

људима у Југославији

(... )

Ви живите у земљи, где тако воле Русију као и сами

46

Hoover, Paleolog, Ьох 003, f, 5.

47

Јелисавета Жерардовна Гиљотен,Две моје домовине, Горњи Милановац

48

Казтаt из lранциею

1921-1925,

Софю11925,

14.

1991, 59-60.
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Руси. (... ) ви ћете добити иа првом месту оно чега нема међу руским емигран
тима у Западној Европи, који живе у потпуно страном за нас окружењу ... ""
Но, свакако, било је и другачијих искустава, која су представљала супротну
крајност. Тако је генерал Врангел, 1925. године, у разговору са аустријским ам
басадором с којим се срео у возу којим је напуштао Краљевину СХС, веома

држава, које су прихватиле руске избеглице Србија је неоспорно најгостоприм
љивија н најбрижнија. Однос српског народа према избеглицама је најсрдачнији.
У многим селима, Срби их сами позивају код себе, задовољавају се минималним

разочаран, изнео много тешких оптужаба на рачун Краљевине. Жалио се на

становништвом и избеглицама веома брзо се ствара родбинска, духовна веза,

саобраћај, на администрацију, на тешко стање Руса "који се у оваквом некул

пријема избеглица у Србији,

1921.

године, забележио: ,,Од свих словенских

киријама н показују изузетно брижан однос према њиховим потребама.

Mel)y

што треба посебно ценити, имајући у виду она морална страдања, која су из

турном миљеу не могу осећати угодно и прилагодити на живот ... "50 Једно карак

беглице морале да проживе.

теристично запажање може се наћи у сећањима Ирине Владимировне

најразрушенијој од свих држава које су ратовале, они нашли и нежност, и ком

Халафове: ,,Краљ Александар је, свим силама, желео да испуни обећано гос
топримство и веома, веома много је радио, но само становништво је у то време

било пре непријатељски настројено. То је, свакако, било разумљиво: земља је
била разрушена ратом, економија још није била обновљена, четири словенска
народа различитих религија, културних наслеђа и симпатија (Словенци чак и

са другим језиком) били су вештачки обједињени. Све се то није сложило, није
дошло У ред. Више од половине становништва жалило се на православну
хегемонију Срба. Недостатак стамбеног простора, читавог низа животно
важних ствари, непријатан однос локалног становништва неповољно се одразио

на судбину руских избеглица, који су се у земљи нашли по вољи српског краља
кога нису сви желели (... ) Нама су одредили врло примитиван, полусутеренски
смештај код непријатељски настројених далматинаца ... "5 1

Као што се из наведених примера може наслутити слика о руским из
беглицама н представе које су Руси имали о југословенском друштву прилично

( ... )

Они неће заборавити, да су управо у Србији,

фор, и потпуну могућност да живе као људи. У том погледу Срби чине велико
дело ... "54 Николај Захарович Рибински је, пак, извештавајући о отварању
изложбе руских уметника у Београду, у марту 1930. године, истакао: ,,Ми изгнаници, ми који смо осећали чежњу у свом кутку, ми смо свуда странци. И
ево, чини ми се, да је ( ова) изложба камен темељац у изградњи свог руског
кутка овде, у словенском Београду. Ван Београда такав кутак је потпуно
незамислив."55 Професор Иља Шапшал је, чак, свој научни рад - превод, прераду
и допуну класичног медицинског уџбеника "Анатомија човека" Н. А. Батуева
посветио српском народу, са следећим објашњењем: ,,Бићу срећан ако

-

поменути циљеви буду постигнути и ако ја овим, иако делимично, будем могао
да

захвалим

српском

народу

за

гостопримство

према

нама,

руским

из

беглицама."56 Најзад, Иван Сергејевич Шмељов је у својим успоменама "Душа

домовине", следећим речима описао Србију и њен однос према руским из

у представама у (о) источном делу земље (Србија), са једне, и западном делу

беглицама: ,,Једна земља - не из реда великих држава! - једна хришћанска
земља, некадашња мала Србија (sic! која је примила руске изгнанике) дала је
пример високе части, братства, савести, благородности, историјског памћења и

торијског памћења до конкретних догађаја из свакодневног живота. Саме руске

предвиђања надолазеhеr... " 57
На разлоге тако неуједначеног односа према избеглицама у различитим

су варирале у зависности од тога на који део земље су се односиле. На разлике

(Хрв_атска и Словенија), с друге стране, утицали су многи чиниоци, од ис

руске колоније у Херцег Новом, из 1924. године могуће је наћи следећи
закључак: ,,Однос Срба, а поготово начелства, је добар, а Хрвата готово

областима новоформиране државе, указивао је проф. Радован Кошутић у
извештају Министарству просвете поводом инспекције руских кадетских кор
пуса у Краљевини, 1922. године: ,,Русија је нас крвљу задужила, и ето настало

непријатељски ... " 52 Слично запажање, поводом односа према избеглицама у

је време да јој вратимо део тог великог дуга у њеној рођеној деци.

источном делу земље стекла је и позната књижевница Зинаида Хипијус за време

зашто руске школе треба сместити у најкултурније центре, насељене српским
племеном, јер само Србин зна шта му је била Русија и шта јој је дужан (Хрвати

избеглице су ~е једном скретале пажњу на такву ситуацију. У тексту о животу

свог краткотрајног боравка у Београду и Србији, 1928. године: ,,Однос према
Русима - у садашње време према емигрантима - у Србији такође природно

( ... )

Ето,

и Словенци осетиће то тек доцније кад дубље уђу у нашу историју и кад другим

За Србију и

очима буду гледали на своју прошлост)." 58 Упркос надањима проф. Кошутића,

у сећању-срца и у сећању-ума (и овамо и тамо) Русија је - једно. Русија, Руси
- то су помоћници, заштитници и ослободиоци. Данас су емигранти - они нети
ослободиоци само у невољи ... " 53 Речи Зинаиде Хипијус о више него топлом

време није довело до уједначавања представе о "њима" на просторима читаве

проистиче из прошлости и у вези са њом објашњава се лако.

( ... )

Краљевине, разлике су и даље живеле и нарочито се исказивале у свакодневном

животу. На северу земље долазак избеглица није био дочекан са нарочитим

дочеку Руса у Србији потврђују многи примери. Ал. Филипов је поводом
49

В. В. Орехов, ,,Несколько предварительных слов" у: Часовой, Bruxell, Но. 236-237, 05.06.1939, 25.

50
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одушевљењем: ,,Мађари (у Ади) су дочекали Русе, своје дојучерашње

вређају руско самољубље, свечано их предаје читаоцима, повећавајући тако н

непријатеље, изразито непријатељски, но потом су схватили наш положај и

без тога присутну антипатију већине становништва према свему руском." 63

однос према иама се како-тако поправио."59 Слично је било и у Апатину: ,,У
граду се још увек осећао дух старе Аустрије и власти су приморавале власнике
кућа да нас прихвате код себе." 60 Долазак избеглица у децембру 1920. године у
Дубровник такође је наишао на хладан дочек. Новинар локалних новина
"Народна свијест" је овим речима пропратио долазак и боравак избеглица у
Дубровнику и околини: ,,Ми жалимо ове људе који су морали оставити дом и
домовину и потуцати се по туђем свијету, али се мисаони човијек чудом пита,

зашто Француска и Енглеска не приме те људе у своје крило и не нађе им

Када су у питању животна искуства руских избеглица са прилагођавањем
- си1·уација се донекле разликовала

на живот у Грчкој, а посебно у Румунији

од оие у Југославији и Бугарској. То се неминовно одразило и на стварање
представе о новом окружењу. У случају Грчке и у знатној мери Румуније, такође
је уочљиво стварање представа изражених кроз крајности. Но, у овим
случајевима представа о срдачном пријему избеглица знатно је ублажена док
су сегменти, детаљи и догађаји који наглашавају општу представу о неприх
ваћености у новој средини снажније истакнути у први план. Због тога се и стиче

зараде бар у својим колонијама, него их дарива Југославији и другим државама
на Балкану, гдје је индустрија слабо развијена, док се руско бродовље прима
у француске луке. Синови Далмације морају тражити тешки крух као морнари

утисак о неповољној општој представи коју су руске избеглице имале о Грчкој

или селити у далеке крајеве трбухом за крухом, пак Далмација уза сву славенску

обележје, можда због чињенице да је укупан број руских избеглица у Грчкој

узајамност и гостопримство неће моћи да прими већи број руских избјеглица." 61
Ипак, један од најсликовитијих примера таквог стања представља познати
,,случај Јефремов". У лето 1925. године је откривено да је Виктор Јефремов,
избеглица, који је током рата радио као уговорни лекар у Руској добровољачкој
армији генерала Деникина, заправо извршио превару тиме што је 1922. године
био примљен на загребачки Медицински факултет као асистент, иако је само
апсолвирао, али не и завршио медицински факултет у Русији. Због лажног

представљања Јефремов је

1925.

године у Загребу био осуђен на две године

тешке тамнице, са губитком грађанске части и обавезом да плати трошкове и

одштету. Тај догађај послужио је као повод загребачком дневнику "Јутарњи
лист" да објави коментар у коме је садржана веома карактеристична представа
о "њима": ,,'Врхње' руског друштва, руска емигршщја, данас је с ријетким
изузецима талог у распадању, у коме клију бактерије свих друштвених порока:

прељуб с бодежом и револВером, цигански живот, и похлепа за лаким стицањем,
хохштаплераја и јефремовштина у свим појавама и облицима." 62 Ситуација се
није битније изменила ни десетак година касније, средином тридесетих година:
"Загреб се у многим стварима разликује од других градова Југославије а то се
посебно тиче састава и живота руских емиграната. Ако у бившој Србији на
многе поступке наших сународника и становништво и штампа и власт, често

гледају кроз прсте, онда је потпуно другачија ситуација у Загребу

-

главном

граду Хрватске. Овде је сваки корак Руса изложен погледу. Локална штампа
баца се на најмању омашку, невелик случај, безначајан инцидент, на посебан
начин их коментарише, распирује, преувеличава и са закључцима који јавно

59

Растислав Владимирович Полчанинов, ,,Сабрано в Сараеве", у: Новое русское слово,

New York,

8.3.1986, 7.

60

С. А. Кисловский, ,,Воспоминания", (рукопис) {Оставштина породице Кисловски).

61

"Ruske izbjeglice", u: Narodna svijest, Dubrovnik, br. 3, 19.1.1921, 3.

62

Цитирано према:

Aleksije JelaCiC, ,,SluCaj Jefremov i ruska emigracija u Jugoslaviji", u: Nova Evropa, kw.
12, sv. 6, 21.8.1925, 165. Читав текст Алексија Јелачића посвећен је овом случају и представља

покушај да се, аргумеIГГовано, негирају наводи из тадаппье штампе у којима је створена генерално
лоша слика о свим руским избеглицама.

и поготово Румунији.

Представе које су избеглице изградиле о Грчкој имају нешто уопштеније
био знатно мањи него у Бугарској и Југославији. Уопштену слику о односу новог
окружења према избеглицама стекао је дописник часописа "Зарници": ,,Када
су избеглице превозили из Константинопоља овамо, претпостављало се да је
то избор интелектуалаца, и због тога је Солун прихватио Русе више него радос
но. Однос и бригу локалног француског конзула г. Вјета руске избеглице никада
неће заборавити ... "64 Слично су стање у Грчкој, средином тридесетих година,
описивали и козаци: ,,У смислу грађанских слобода козаци се осећају овде добро;
однос према њима од стране Владе и грчког народа је потпуно коректан. " 65
За разлику од тих, донекле позитивних, представа о новом окружењу, оне

које су представљале супротну крајност одисале су знатно снажнијим
незадовољством животом у новој средини. Прилично осетљиви на свој нови
положај, Руси су веома пажљиво уочавали готово свако погоршање односа

према себи. Тако је састављач белешке "Руске избеглице у Грчкој", 1923. године
са великом забринутошћу констатовао: ,,Однос власти доскоро је био искрено
(наклоњен), но после преврата ои се може оштро променити. Однос станов
ништва био је доста дуго сличан, но битно се погоршао после катастрофе у

Малој Азији. Не може да се не уочи да се Грци труде на сваки начин да
експлоатишу Русе, мање им плаћајући за рад а неретко им и не плаћајући,
користећи се тиме што Руси не знају грчки језик." 66 Још драстичнију представу
о новом окружењу створили су козаци, који су радили почетком двадесетих

година у Грчкој: ,,Посао су козаци нашли тешко, веома тежак, у маларичној
области близу града Боло( с), на ископавањима. У вези са сталним унутрашњим
нередима и економском кризом у Грчкој, положај козака већ почетком 1922.
постао је трагичан. Незапосленост, маларија ( скоро 90% козака је преболело
маларију), безосећајан однос сеоског становништва које је подлегло пропаганди
о "враиrеловцима'

- све то принудило је козаке да беже из Грчке у Србију.
Прелазили су границу пешице, илегално ( ... ) Скоро сви који су побегли били
63

ЭмиграIГГ (Н. Н. Макшеев), ,,Русская эмиграцияв г. Загребе" (рукопис) {:l)ска белоемиграција у

Југославији, регистратор

4- Библиотека Института за савремену историЈу,

64

"В Салониках", у: Зартщи, Константинополь, бр.

65

Каза ки за Zртнщей. Март

66

ГАРФ,ф.5780,оп.1,д.13,л.22.

1933- .март 1934,

2, 20.02.1921, 13.

София

1934, 102.

Београд).
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Мирослав Јовановић, Слика "Дpyiol" ...

су скрхани, истрошени изнурујуhим радом и болестима."67 На примеру Грчке
може се, можда најпластичније, пратити како појединачан, конкретан, догађај

бескрајне поворке; напред странци, потом грађанске избеглице, Кадетски кор

утиче на промену представе о "њима". Реч јео познатој "Малоазијској

тили скоро све странце и кадете. Провера докумената текла је веома споро и

катастрофи" 1922. године; ,,Последњи догађаји одразили су се брзо и на нас
Русе. Постао је лошији положај руских избеглица, услед, под један, смањења

читав дан смо престајали на леду, чекајући наш ред. Када се смркло, Румуни
су изјавили да преостале (људе) пре јутра не могу пропустити. Требало је
преноћити на леду, под отвореним небом, по страховитом мразу и ветру ...

потражње за послом; под два, прилива великог броја демобилисаних војника у
центре где су Руси првенствено налазили посао. Погоршању положаја из
бегличке масе допринела је промена односа Грка према Русима, у вези са
поразом на фронту, симпатијама које је Совјетска Русија показала према

непријатељу Грчке н гласинама о учешћу руских официра, па чак и целих војних
јединица у саставу армије Кемала (Ататурка). Русима који су, по узрасту, војни
обвезници престали су да издају визе за Константинопољ. Антипатија према
Русима исказивана је, не једном, претњама масе упућеним појединим руским
радницима. Савез грчких професионалних организација, обратио се Краљу са
петицијом у којој се, меi)у осталим, тражи да се Руси иселе ван граница Грчке.
Све су то симптоми одлучујућег преокрета у односу према Русима, преокрета
КОЈИ ће се у будућности одразити на пас кроз још веће погоршање положаја ... "68
Ипак, представе које су избеглице формирале о Грчкој нису ни приближно
тако неповољне као оне које су формирали о Румунији, румунском друштву и

властима. Већ су прве представе обликоване о досељавању у Румунију биле
краЈЊе неповољне, чак много неповољније у односу на слику о ,,дочеку" који
су им приредили цариградски трговци приликом доласка у Константинопољ.

Прве групе руских избеглица почеле су да пристижу на границу са Румунијом
у пролеће 1919. године - румунске власти су их дочекале без имало разумевања:
"На бригаду генерала Тимановског су заборавили ... Бригада је одлазила ка
Дњестру, у Бесарабију. Шест хиљада људи започињало је своју одисеју, која је
потраЈала читав месец, у ситуацији тешких физичких одрицањаи моралних

понижења од стране Француза и Румуна. Када је становништво Басарабије

која је до

1918.

(sic!

године била у саставу Русије), дознавши о жалосном стању

одреда, почело да му доноси храну, румунске власти су их растерале ... "69 Непуну

пус, болница, војничка комора и на крају армијске јединице ... Одмах су пропус

Ујутро нас је чекало ново горко разочарење. У свитање, видели смо неке људе
како се враћају са румунске обале. На наше велико изненаi)ење, ускоро смо
препознали несрећне кадете. 'нас су Румуни прогнали'

-

рекла су нам деца ... "70

У случају Румуније, само условно се може говорити о формирању опште
представе кроз две крајности. Повољна сећања на живот у Румунији су веома
ретка. Један од таквих примера представља кратки текст "У Румунији", објав
љен у часопису "Заринци" у фебруару 1921. године; ,,Кримске избеглице
пребачене из Константинопоља у Румунију смештени су у околини Констанце,
у бањи Текер-Гиола. Избеглице се смештају у бањске објекте. Румунска влада,

од француских кредита, обезбеђује храну. Уопште, положај избеглица који су
допали у Румунију, је задовољавајући. Осећа се недостатак обуће н одеће, но

ту у помоћ прискаче Амерички Црвени Крст. Општа управа над избеглицама
поверена је румуиском министру војном, а за судбину избеглица заинтересован
је и краљевски двор, посебно краљица која је веома срдачна ( ... ) Избеглицама,
још увек, није дозвољена слобода кретања, но нема сумње да ће имућнији део
избеглица, који може да живи од свога новца, добити дозволу да оде у Бе
сарабију и друге области." 71 Ова представа, обележена веома уздржаним
тоновима према другом, ,,њима" новом окружењу, представља ону крајност у

којој се може препознати задовољство што су избеглице,после великих недаћа
и лутања, најзад добиле прилику да живе колико-толико мирним животом. Но,
већ и у њој се могу препознати бројна ограничења која су, како су то избеглице
nерцеnирале, наметала власт.

Представе о "другом", у којима се, у низу појединачних примера, открива
разочарење новом средином, показују рестриктиван однос власти према из

године, на румунској граници су се нашли

беглицама, препун ограничења, забрана и притисака. О томе су, недвосмислено,

нови невољници који су у егзил кренули након пораза Добровољачке армије
генерала Деникина. Дочек румунских власти мало се разликовао у односу на

писали и појединци и организације које су се бринуле о избеглицама. С том
разликом што су појединци описивали конкретне догађаје у којима се, на мик
роплану, преламао тај општи однос, док су представници организација фор

годину касније, у зиму

1919-1920.

онај који је руским избеглицама био приреi)ен у пролеће 1919. године; ,,28.
јануара кренуо је по леду у (тврi)аву) Акерман Одескн кадетски корпус са свим
предавачима и персоиалом. Директор корпуса ... добио је од румунског коман

данта дозволу за прелаз ... Деца су сретно прешла преко ушћа

(10

врста) и већ

су се приближавала обали Бесарабије, када је одједном почела да их гаi)а

румунска артиљерија. Кадети су се уплашили и сметени застали, меi)у њима је
било рањених и контузованих. Не желећи да децу подвргава новој опасности,
директор Корпуса је наредио кадетима да се врате у Овидиопољ ... Сутрадан
УЈУТРУ почеле су да се спуштају низ кеј Овидиопоља и да се растежу по леду
Каза ки за lршшцею

1921-1925, София 1925, 22.

68

А. К, ,,Русские в Греции", у: Последния новости, Париж, Но.

,,Одредишни пункт, како на дан одласка, тако и током пута, није нам био познат,
и тек када смо пришли на приближно 100 км до одредишта, сазнали смо да нас
шаљу у град Фагараш - мали град провинцијског типа. Расположење меi)у
студентима Савеза, и избеглицама уопште

- знатно се покварило, јер је свима

био познат живот Руса у Фагарашу {група руских избеглица која је својевремено

757, 1922 (ГАРФ, ф. 5809, оп.1, д.

134, л. 4).
Антон Иванович Деникин, Очерки Русской С.муты, Том

у писму председника Савеза руских студената у Румунији, Г. Мишина, упућеном
фебруара 1923, централи ове организације у Праг, у коме се говори о
пребацивању групе лица, 35-40 људи, из једног логора за интернирце у други;

9.

пожелела да напусти Румунију била је затворена у старој тврi)ави у Фагарашу,

67

69

мирали генералну представу. Такво стање се, можда најдраматичније, одражава

5,

Берлин

1926, 53-54.

70

Ф. Штейнман, ,,Отстуш1е1ше от Одессы", у: Архив русской революции, т.

71

"В Румунии", у: Зарн11ц11, Константипопол, бр.

2, 20.02.1921, 13.

2,

Берлин

1922, 91-92.
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и према њој је примењиваи, скоро, затворски режим). Румунски командни сас
тав, који руководи нашим животом остао је исти и било је јасно да he се наш

Мирослав Јовановић, Сли,са "Дpy'iol" ...

57

тренутку други град по броју становника у Краљевини СХС, била је, према
њиховим схватањима величине и простора, ,,мали погранични град". 75 Док је

каплара и водника, за најмање грешке појединца биваће сви затворени у
мрачним зидинама замка, који има своју историју малте-не од 9-10 века (... )
Чак је немогуће изаћи изван замка ( ... ) Најздравији и највиталнији, бежали су

директор Руског кадетског корпуса у Сарајеву генерал Адамович тужно
прокоментарисао понашање југословенског краља Александра приликом посете
корпусу, када се није појавио на јутарњој служби у цркви и није разговарао са
ученицима: ,,Ето, потпуно другачији обичаји." 76 Изненађење су изазивали чак

у Букурешт, Мађарску, Бугарску, Србију, Константинопољ и Праг, где су, неки,
уз помоћ локалних студентских организација, успели да се упишу на факултете.
Током пута за Фагараш успела су да побегну два члана Савеза." 72 Мање

тој земљи

положај битно погоршати: опет

he

почети репресије, самовоља и бахатост

драматичну, али подједнако речиту слику стања у Румунији дао је А. Ејлер, у
извештају привременом Главном комитету Сверуског савеза градова, у априлу

и гурмански специјалитети карактеристични за ова подручија. Тако је Владимир

Иванович Лебедев, добар познавалац Бугарске, током свог другог боравка у
1923. године, прокоментарисао са немалим изненађењем уобичајено
балканско послужење у специјалним ситуацијама, које су припремили домаћини:
,,За госте се служи прасе печено на ражњу. Необична ђаконија ... "77 Борис Пав

1922.

лов, питомац Другог кадетског корпуса смештеног у Стрнишћу, самокритичан

на начин на који се испољава у Константинопољу, Софији и Београду, уопште

колико непријатности смо учинили околини (тј. месном становништву). Ми, који
смо дошли однекуд издалека у тај тихи забачени део бивше Аустро-Угарске,

године: ,,Влада се још од времена заузећа Бесарабије с великим подоз
рењем односи према сверуским организацијама и зато је рационалније радити
линијом најмањег отпора (... ) Друштвеног и политичког живота у Букурешту,
нема. Нису отворена друштва н савези, нема руског дома, нема руске кухиње.
Једино место у Букурешту где се Руси могу окупити је руска црква, која ап
солутно нема средстава н једва је одржавана од стране Црквеног савета. У
Букурешту излазе само једне руске новине 'Букурештанске новости', али да би

према себи и својим друговима, успео је у својим успоменама прилично плас
тично да опише тај сусрет два различита света: ,,Гледајући сада уназад, види се

који је настављао да живи својим старим патријархалним животом. Прљави,
гладни, полуодевени, груби и распуштени, при том још и не нарочито педантни

у односу према приватном власништву (углавном што се тиче дрва, повртњака

се схватио њихов карактер довољно је указати на чињеницу да су те новине у

и вртова), за оне који нису знали шта смо морали да преживимо, ми вероватно

читавом низу бројева штампале 'мемоаре' Махноа, који је једно време живео
у Букурешту." 73

нисмо били нарочито привлачни ... " 78 Изненађење новим природним окружењем

Веома комплексна слика створена, на нивоу конкретних представа, у (о)

Бикадаров, очито навикнут на дуге и хладне зиме, са немалим изненађењем

.

поЈединнм државама и народима, о "туђем/другом", представља само један део

свеукупне представе формиране у меl)узависном односу МИ

-

ОНИ. Да би се

стекао увид у целину обликованих представа, неопходно је размотрити и трећи
тематско-проблемски круг - различите садржаје о "другим/њиховим" кул
турама, менталитетима, погледима на свет, осећању простора итд.

Упркос свим модалитетима и варијацијама у распону од пријатног из
ненађења и међусобног пријатељског опхођења, до нескривеног незадовољства
и антипатија према "другом", у представама које су формиране јасно се могу

уочити и садржаји који показују сусрет два, заправо, потпуно различита и непоз
ната света. Тих година су се међусобно суочили и упознали носиоци по много
чему различитих културних образаца, менталитета и навика. Али је истов

ремено то био и својеврстан сусрет људи са севера са природним окружењем

Југоисточне Европе, па чак и са новим метеоролошким приликама на које нису
били свикли, а које су им биле непознате и стране, подједнако као навике и

и климом било је често и прилично изражено. Тако је Иван Афанасјевич

забележио: ,,Уживао сам у топлом сунцу (у Пиреју је, током марта, пролеће у
пуном процвату )." 79 Док је Јелисавета Гиљотен ту разлику исказала на веома
специфичан начин: ,,Пред крај вечере, после обавезних комплимената домаћици
за обилна и укусна јела припремљена њеном руком, појавила би се гитара.
Балканске ноhи су тамне, са ниско спуштеним небом, које као да вас заогрће

врелим плаштом. И наједном песма! Руска песма! Руској песми тесно је под
јужним небом, њој треба простор, високо небо ... ". 80
Но, нису само Руси били изненађени животом у новој средини и новом
средином самом по себи. У балканским друштвима сама појава, а нарочито

одређени поступци Руса који су откривали потпуно другачије навике и културу,
наилазили су на немало изненађење. Тако је дубровачка штампа пренела
запрепашћење локалног становништва, које је првог дана нове

1921.

године

имало прилику да посматра како се Руси купају у мору и сунчају "као да смо

у пролећу, а не усред зиме''. 81 Неколико месеци касније, у мају исте године у

културне специфичности новог окружења. Друштвене заједнице Балкана
суочиле су се, опет, са људима који су имали потпуно другачије осећање прос
тора

и времена, различите

погледе на

свет,

на

однос према

деци,

супротном

полу и властитом телу, који су били удаљени од патријахалних и традиционалис
тичких норми важећих на Балкану. Тако су, посматрано из руске перспективе,
услови живота у Бугарској били "сурови али спокојни". 74 Суботица, у том

75

Гр. Екатершш Сергеnна Эристова, Воспоминания, (рукопис) (Колекција А. Арсењева)

76

А. В. Ейснер, ,,Путь в эмиграцию. Сербия, Прага", у: Руссl(ая эмu2рация в Европе 20-е-30-е iоды
ХХ века, Москва, 1996, 259.

77

Владимир Лебедев, У зе.11љн ружа и крви. С й.редiовором Косте Тодорова, Београд

78

Борис Павлов, ,,Мы и Словснцы в Стрнище", у: Кадетская перекл11чка,

72

ГАРФ, ф.

9145, оп. 1, д. 370, л. 4-506.

79

И. А. Быкадоров, Воспоминани:я, (рукопис), (Колекција А. Арсењева).

73

ГАРФ, ф.

5766, оп. 1, д. 274, л. 2.

80

Ј. Гиљотен,Две.1юје дщ10в1111е... , 65-66.

ГАРФ.ф.9145,оп.1,д.54,л.10.

81

Narod11a Svijest, Dubrovnik, 05.01.1921.

74

1934, 36.

New York, 8 (1974), 27.
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Мирослав Јовановић, Слшт "Дру2о2" ...

Херцег Новом су се појавили први нудисти. Наравно Руси. Домаће станов

ништвом, осим тога земљу је притискао и тежак послератни (мировни)

ништво је било веома узрујано. Локалним властима су почеле да стижу бројне
притужбе на понашање придошлица у којима је истицано "да се руске избеглице
купају потпуно голи", и у којима се тражило због "јавне саблазни" да општина

уговор ... " 86

"изволи на темељу прописа издати забрану купања без односних купалишних
хаљина". 82

својим импресијама потврђивали такву слику. Митрополит Евлогиј (Геор

Ови, наоко површни али интригантни, примери представљају уочавање
,,другости" на нивоу свакодневице. Нешто сложеније представе, којима се ис
казују разлике у културама, менталитетима, односу према свету итд., могу нам

Београда с почетка двадесетих година: ,,Почео сам да посматрам Београд.

послужити као "огледало у коме се препознајемо" а које нас провоцира да се,

обогаћени искуством сусрета са "њима/странцима", замислимо над неким
релевантним питањима о себи која иначе не бисмо поставили без сучељавања

са "туђим". Поготово што у садржајима тих представа нема много трагова
уобичајених идеализованих стереотипија, а још мање свесне намере да се нешто
омаловажи или иеко увреди. Напротив. Те сложене представе могуће је
груписати у три тематско-проблемска круга.

На првом месту је слика о "провинцијализму", о привредном, урбанис
тичком и модернизацијском заостајању овог простора у односу на друге делове
Европе, али и у односу на Русију с почетка века. Занимљиво је да се опште
место ,,(Западно- и Средња-) европског поимања друштава на Истоку
(укључујући и Балкан) где се у првом реду инсистира на њиховој 'заосталости',
'традиционализму', 'мистичности', док је 'Европа' увек 'прогресивна',
'модерна', 'рационална' .... " 83 - готово у потпуности препознаје и у представама
руских избеглица. Важно је уочити да је и у интелек-гуалним круговима руског
избеглиштва на Западу постојао својеврстан стереотип о друштвеној заосталос
ти у државама Балкана. Зинаида Хипијус, је, описујући Србију 1928. године,

Но, упркос томе што је реч била о стереотипији, многи сведоци који су
посетили

ове

просторе,

нарочито двадесетих

година

овог

века,

увелико

су

гијевски), изузетно проницљив и пажљив посматрач, на следеhи начин се сећао
Скромне, ниске куће, лоши мостови, мало спољашње културе и печат провин
цијализма и Истока, али пријатан и мио, у својој патријархалности, град. Однос
становништва према Русима је био дирљив. У трамвају кондуктер 'А Рус!'

-

и

одбија да узме паре за карту". 87 О заосталости ових простора карактеристично
сведочење оставио је Владимир Лебедев, описујући Бугарску

1923.

године:

,,Сиромашна је културом ова земља. Далеко је она од окованог у челик,
фабричког Запада. Вечита препона између њега и истока, трагична позорница
непрекидних ратова, устанака и паљевина. Како су ту могле нићи вароши, како

се ту могла расцветати култура? ... Али у колико је спабија култура у њој, у
толико се више к њој тежи. ( ... ) Али, ако је Бугарска сиромашна културом,
богата је својом плодоносном њивом, својим планинама, својим шумама, морем
и Дунавом, богата житом, грожђем, вином, дуваном, пирин~1ем, свилом и

ружама ( ... ) Богата је истрајним, трудољубивим, жудним знања, трезвеним
сељаком. Шта још? Све, што је потребно, да би се изашло на широк пут кул
туре. Али опасна је судбина малих држава. Тесне су им границе, уски хоризонти,
скучени размаси. Њима је лакше но великим државама, да падну у просташтво.
Нарочито овде на Балкану, особито Бугарској, која је стиснута са свих страна,
која још пије утрла чврсте путеве ка култури. Веома је лако скренути с њих.
Веома је лако заћи у старо варварство ... " 88 Карактеристичан пример виђења
ових простора може се наћи у сећањима Н. М. Зернова: ,,Први утисак био је

оштро критиковала такав став: ,,Наша емиграција, париска (или 'француска')

потпуна разлика између Београда и Цариграда, који само што смо напустили.

има веома тврду и стару представу о Југославији, толико стару и снажно

Уместо кривих и уских улица са њиховом бучном, колоритном масом, уместо

укорењену да нико чак нема никаквог интереса ни да је преиспита. Ево то је

реских узвика трговаца и непрекидног брујања аутомобила, уместо сујете и

та представа, свакако у најгрубљим цртама: полуевропска Србија, земља на

хаоса Истока, затекли смо се у тихом, провинцијалном граду, који је у нечему

немирном Балкану (где увек пуцају), Београд - нешто налик великом селу, још
увек с турском прљавштином, лење свакодневице (када не пуцају) и са

подсећао на јужну Русију. Саобраћај је био слаб, улице су биле широке,
испуњене једноспратницама и двоспратницама. Нико никуд није ,курио. Са

специфичним национализмом. Природно утичиште за (sic! руске) монар
хисте ... "."' Постојање тог стереотипа потврђују и речи Александра Иваповича
Куприна: ,,Мој пријатељ Немирович-Данченко причао ми је да је Београд у току
рата 1877-1878. године, када га је он видео, био село које се давило у блату,
све од дрвета, а само је краљ имао дивни двор од камена на једном спрату.
Шта да се каже о садашњем Београду који расте из дана у дан као у вилиној
причи?" 85 Слични стереотиm1и сижеи препознатљиви су и у неким виђењима
Бугарске: ,,Раније је само Бугарска била означена као земља незапослености,

занимањем

сам

посматрао

пролазнике,

желео

сам

Архив Херцег Новог, Општина Херцегновска

83

М. Ристовић, ,,Слика непријатеља ... ",

261,349.

26.

84

З. Н. Гиппиус, ,,Письмо ... " (А. САНУ,

85

Наведено према: Зорислав Паунковић, ,,Одјеци боравка Мерешковскоr, Зинаиде Хипијус ... ", 37.

14386, 2541).

одгонетнем

карактер

коса и загасити тен њихових издужених лица подсећали су на Исток, али ис
товремено у изразу очију било је нечег словенског, мекшег него код Турака

или Грузина."Х 9 Још драстичнију представу о заосталости оставили су сведоци
који су, тих година, посетили провинцију. Познати позорпшни редитељ Јуриј
Љвович Ракитин је о свом боравку у Врањској Бањи

1923.

године оставио

следеће сећање: ,,Целог живота стремим да продрем на Запад, а стижем на

као пољопривредна земља, без развијене индустрије и са сиромашним станов-

82

да

народа, с којим је требало заједно живети. Срби нису личили на Русе. Црна

86

Казак11 за 2.ратщей. Март 1933-.март

87

Митрополит Евлогий, Путь .мoei'i жнз,111 ... , 332.

1934,

София

1934, 34.

88

В. Лебсдсв, У зе.мљ11 ружа II крви ... , 55-56.

89

За рубежо.м, Белlрад-Оксфирд. Хроншш се.л1ы1 Зер11овых ... , 14.
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Исток. Ето и сада: не само да сам у Србији, већ на самој граници са

су дошљаци, ,,странци" носиоци неке другачије "веће" културе. О томе

Македонијом. Примитиван живот и опхођење огледају се у свему. Нико ти се

сликовито сведочи једна опаска Милана Ћурчина, власника и уредника часописа

не обраћа са 'ви'. У собу улази ко и када хоће. Још је добро ако је то квочка
са пилићима или ћурка; горе је ако затекнете Циганку како претура по вашем
столу. А када вас у рано јутро, стојећи крај кревета, буди непозвана млекарица
- то вас избаци из сваке равнотеже ... " 90 Представу о "заосталости" допуњавала

"Нова Европа": ,, ... гдегод их (sic! руских избеглица) има у већем броју, они
уносе једну ноту питомости и веће културе, тако да управо жалимо што се у

су и сведочанства о сусрету балканских друштава са савременим техничким дос

У другом тематско-проблемском кругу истичу се представе које исказују
разлике у менталитетима и у којима се, посебно, могу препознати неке карак

тигнућима. Тако је Владимир Лебедев 1923. забележио реакцију житеља
бугарске провинције на "ново" чудо технике тога доба, аутомобил, слику која
је мање-више била карактеристична за читав простор Балкана, чак и
деценијама касније: ,,Наш аутомобил изазива у селима необичну пажњу. Деца,
да мноштва деце у Бугарској!, деца извирују из школских прозора, трче за нама
по улицама, весело вичу за нама умиљате поздраве ... " 91

У сличном тону описивале су избеглице и сусрете и стапања различитих
култура на овом простору. Тако је

1925. године Ракитин писао о Сарајеву на
следећи начин: ,,У тихој ноћи стојим пред историјским мостом одакле је пуцао
Гаврило Принцип. 'Одавде је све почело' - а у души ми се открива нека посебна
психолошка археологија.Хучи река, изнад белих минарета и вртова клизи месец
по пернатим облацима ... Чудесна источњачка сценографија у духу наших старих
уметника

-

романтичара. С оне стране реке из кафанабашчи допире -песма

односима према нашем елементу држе редовно резервисано и без пуног

поверења."%

теристичне црте "нашег" менталитета. Тако је митрополит Евлогиј, описујући
своју посету парохијанима новосадског проте запазио: ,,Тешко је описати гос
топримство српских сељака. Свуда су ме наговарали да ручам и свуда је сто
био препун јела. Морао сам да прихватим да 5-7 пута ручам, да не бих увредио
вредне домаhине ... " 97 Веома сликовит опис "њиховог" менталитета дао је и
Владимир Лебедев: ,,Притисак турског ропства гњечио је подједнако и високо
и ниско, и доводио је и једно и друго до њихова врхунца. Много остатака из

тог страшног времена има у Бугаринову карактеру, величина и издајство и дан
дањи воде борбу меl)у собом у већ слободној земљи. И упоредо са храброшћу
и пожртвовањем гнезди се завист, наслеђена још из оног врермена, када је
безбрижни сусед Турчш, имао све, и све имао боље. Заједно с трудољубивошћу
и обожавањем слободе борави насиље, које је још до недавно било једини закон

Цигана, а овде, иза мојих леђа, неочекивано се дижу ролетне, пали електрика,
кикоћу жене и неко бубња фокстрот. Две културе, Азија и Европа, повезане

на Балкану." 98 Са сличним, препознатљивим цртама "нас" можемо се сусрести

су овим мостом." 92 Док је митрополит Евлогиј оставио, по тону слично, сећање
на сусрет са Србима из околине Новог Сада: ,,После ручка (sic! српски

у Београду: ,,Београд је личио на сиромашан мали град. Блато на све стране.

парохијални) свештеник ми је предложио да ме упозна са животом његових
парохијана. (... ) Обишли смо петнаест имања. Улазио сам код сељака, разгледао

дана били избачени, јер соба је била 'потребна за газдаричину родбину'. Из

њихове куће и домаћинства. Потпуно богатство. Свуда узорна чистоћа и

враћен у стан. А после ове операције, члан кварта затражио је од мене љубаз
ност да издејствујем да његова ћерка добије позоришни костим за маскенбал." 99

спољашња култура: струја у шталама, коњушницама и др.

културе

(... )"93

-

наслеђе аустријске

Важно је нагласити да запажања о заосталости нису представ

љала унисону и непроменљиву представу о овим просторима, и да су избеглице

уочавале назнаке првих промена и развоја средине у којој су се затекле. Ракитин
је писао: ,,Млада држава изграђује се и реконструише у пуном замаху, у запад
ноевропском духу. Ничу зграде, трасирају се нове улице, калдрму замењују ас

фалт и цемент." 94 Крајем тридесетих година В. В. Орехов је уочио већ потгпуиу

и у сећању Јурија Ракитина на проблеме које је имао са обезбеђивањем стана
И оскудица станова. Једва смо нашли једну собу. Али из ње смо, после месец
Позоришта је, међутим, одмах телефонирано у кварт и ја сам свечано био

Сличан утисак о менталитету "њих" стекао је, приликом свог кратког боравка
у Београду и Дмитриј Сергејевич Мерешковски, који је изнео у разговору са
новинаром "Политике", објављеном

5.

октобра

1928.

године: ,,Ако би се једном

речи хтело да изрази супротност свега што смо видели тамо у Западној Европи

и овде, могло би се рећи: тамо је све сложено, овде је све једноставно. Једнос
тавност, интимност и фамилијарност виде се овде свуда: у разговору, изразу

промену: ,,Стари Београд је исчезао или исчезава, на очи његових данашњих
житеља: ( ... ) но он је последњих година постао велики европски град са

лица, изразу гласа,

вишеспратницама, са дивним и изнова трасираним улицама, са богатим продав

томе што недалеко од европских улица засутих електричном светлошћу, мирни

ницама."95 У исто време овдашњи интелектуалци нису могли да не примете да

сеоски волови леже на калдрми и преживају, или опет у таквом детаљу што,

у томе што, на пример, наша стара служавка овде тапше

мене по рамену, а Зинаиду Николаевну (Хипијус) обгрљује око струка, или у

на пример, ваше министре и знатне личности зову деминутивима: Миша, Веља,

Воја ... """ Но, поједини примери указују на озбиљније несличности у мен-

90

Алексеј Арсењев, ,,Ракитин међу руским емигрантима", у: Зборник Матице срйске за сценске
умей11юсiПr1 и музику, 16-17, 1995, 252.

91

В. Лебедев, У зе.мљи ружа и крви ... , 37.

96

92

А. Арсењев, ,,Ракитин међу руским емигрантима ... ", 252.

97

Митрополит Евлогий, Путь моей жuз,ш ... , 335.

93

Митрополит Евлоrий, Путь .моей жизни ... , 335.

98

В. Лебедев, У земљи ружа II крв11 ... , 50.

94

А. Арсењев, ,,Ракитин међу руским емигрантима ... ", 250.

99

А. Арсењев, ,,Ракитин међу руским емигрантима ... ",

В. В. Орехов, ,,Несколько предварительных слов ... ",

100

Наведено према: Зорислав Паунковиh, ,,Одјеци боравка Мерешкопског, Зинаиде Xlmиjyc ...3, 33-34.

95

7.

C.(urCin), ,,Ruski emigranti", u: Nm,a E1,ropa, knj. 12, sv. 6, 21.8.1825, 163.

250.
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талитетима. Митрополит Евлогиј је те разлике подвукао на примеру српских

монахиња које су приступиле Леснинском (руском) женском манастиру
смештеном у Хопову: ,,Она

(sic!

мајка Јекатерина, настојница Леснинског

женског манастира) је примила у Хопово неколико Српкиња; као резултат
различитости схватања и менталитета, Српскиње нису могле да се слију са рус
ким монашким језгром, њима се придружило неколико руских монахиња и
новоформирана група је основала нови манастир 'Кувеждин', српски." 101 Важно
је напоменути да су Руси обраћали пажњу и да су истицали поједине специфичне
манифестације локалних балканских размимоилажења. Тако је митрополит Ев
логиј забележио: ,,Сећам се једанпут су ми оне (sic! газдарице код којих је

Мирослав Јовановић, Слика "Дpylol" ...

63

Уочавајући бројне разлике између "нас" и "њих", руске избеглице су, ради
лакшег прилагођавања )Кивоту у новој средини, покушавали да своје представе
о "другом/новом" рационализују, истичући примере који су се умногоме
подударали са нечим што им је било познато, некако фамилијарно, а тиме и
блиско. На тај начин су избегавали да свој сусрет са новим окружењем доживе
као суочавање са нечим потпуно непознатим и другачијим, што би могло

изазивати нелагодност, одбојност а можда и страх, али су тиме, истовремено,

откривали и свој жал за напуштеном Домовином. Тако је В. В. Орехов, уредник
и издавач познатог избегличког часописа "Часовой" из Брисела, приликом
посете Југославији, 1939. године забележио следећу импресију: ,,С тврђаве која

становао, а које су му давале часове српског језика) показале књижицу: пес

се зове Калемегдан пружа се чудестан по својој лепоти поглед на Банатску рав

марицу. У низу песама прва је била српска химна. На њој се нисам задржао и
почео сам да прелиставам даље, а када сам дошао до бугарске химне 'Шуми,

ницу: има у њему нечега од фрагмената погледа над Дњепром у Кијеву." 106

шуми Марица .. .', сетио сам се семинарије, где смо је ми, семинаристи, певали

Рибински: ,,Долина Дунава

и запевао сам је. Гледам, лица мојих домаћица су се смрачила и уhутале су. О
чему се ради? 'Ви сте српску химну прескочили, а бугарску сте запевали ... Тако
је увек било: Бугарска је за Русе ћерка, а Србија пасторка .. .' - објасниле су ми

изгубљена између Балканских планина личи на нашу Малорусију (Украјину),

Слично осећање да се сусреће са нечим познатим имао је и Николај Захарович
- Банатска равница, прослављене у читавом свету
забог своје богато-зрнасте, крупне златасте пшенице... Стара Србија, која је
где живе бркати земљорадници и носе исте онакве капе као и наши хахли ... " 107

оне изненадну промену расположења."!0 2

Најзад, изузетно су важна запажања самих избеглица о разликама у

***

верским обичајима, која донекле доводе у сумњу наше, општеприхваћене,
стереотипе (преко којих се потхрањује русофилство) о православљу као зајед
ничком именитељу балканских Словена и Руса, према којима нам је иста не
само православна вера већ и верска пракса и исповедање вере. У вези са тим
митрополит Евлогиј је приметио: ,,Адвокат, човек верујући, као и многи Срби,

у цркву је одлазио ретко. ( ... ) У српским храмовима народа је обично мало, али
своју православну веру они воле и чврсто је се држе.'' 103 Такође је значајно и
његово запажање о женском монаштву у Србији: ,,Долазак Леснинског манас

тира имао је за Србију велики значај. Ствар је у томе да је српско монаштво
било већ давно замрло. Последњих векова у Србији није било ни једног женског
манастира и Срби су почели да то сматрају потпуно нормалном појавом. 'Наше
српске жене су неспособне за монаштво'

-

говорили су ми неки Срби мирјани.

Сгварност је такво расуђивање оповргла, монаштво се појавило поново, само

када су се појавиле жене способне за организацију манастира.
женско монаштво (са Фрушке горе) пребацило у друге епархије

(... ) Од тада се
- речју, замрло

женско монаштво у Србији је поново оживело. " 104 Значајно запажање о раз

ликама у верској пракси оставила је и Зинаида Хипијус: ,,Српско православље
није у потпуности идентично са руским православљем. Ниже или више, лошије
или боље

-

то је сад друго питање, али није исто: животније је и народније,

простије је и што је најважније

-

веселије је.'' 105

На самом крају намеће се закључак који ни на који начин не може бити
једнозначан, већ само потврђује теоријску поставку према којој је проблем
стварања представа о "другом/туђинима" постојан само у својој сталној промен
љивости.

Свакако да слика коју су Руси створили о Балкану није била ни једнообраз
на, па чак ни уједначена. Исто се то може рећи и за представе које су у
балканским друштвима формиране о Русима. Оне су се прилично разликовале
од државе до државе. Најуједначеније су биле представе о избеглицама
обликоване у Бугарској и Југославији, уосталом као и слике које су Руси фор
мирали о те две словенске државе. Битно другачије биле су представе о

Румунији и Турској. Слике о "другом/њима"

(са

обе стране) биле су веома

сложене, разнозначне и богате. На нивоу општих запажања може се говорити
о генерално (Југославија и Бугарска) и делимично (Грчка) позитивним
представама, те о генерално негативним представама (Румунија и Турска), које
су узајамно формиране. Но, нити су сви слојеви становништва у тим државама

једнако гледали на Русе, нити су Руси стварали уписане слике, не правећи раз
лике у односу средине према себи. Напротив, њихове представе представљају
сложену анализу новог окружења. То је била анализа емотивно осетљивих људи,
натераних на изгнаништво, понекад можда и критичнија но пrro је била сама
стварност, али зато и знатно пажљивија и детаљнија. У њој се осећа и снажна

перцепција конкретних манифестација свакодневице и разлика у мен

101

Митрополит Евлоrий, Луть моей жизни ... , 340.

талитетима, навикама итд. Ипак, у свим тим представама, најколоритнијим када

102

Митрополит Евлоrий, Путь .моей жизни ... , 333.

су исказиване кроз крајности, могуће је препознати одраз реалног живота у

1ОЗ

Митрополит Евлоrий, Путь моей жизни ... , 334.

104

Митрополит Евлоrий, Путь моей жuз1-ш ... ,.339-340.

105

З. Н. Гиппиус, ,,Письмо ... " (АСАНУ,

14386, 2541)

106

В. В. Орехов, ,,Несколько прсдваритсльных слов ... ",

107

Николай Захарович Рыбинскm'i, ,,Карта Юrославии", у: Часовой, Вгuхе11, Но.

7.

7.
236-237, 05.06.1939,
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Мирослав Јовановић, Слика "Дру2о2" ...

новој средини. Живота који је имао своја правила и наметао свој ритам, и у
коме није било места за једнообразне, ,,црно-беле" представе о "њима", нити

неповољни. Најзад, сељаци су, за разлику од припадника елита, имали реалнији

идеално "добрих" и апсолутно "лоших" људи. Због тога је и конкретна представа
о "њима", проистекла из стварности живота, показивала да је универзални проб
лем односа према "другом" био постојан само у својој променљивости. Наиме,
слика о "њима" је драстично варирала и мењала своје садржаје и конотације
у различитим социјалним слојевима. На такав однос указивао је С. Н. Палеолог,

Због тога слика коју су они створили није била идеализована, већ је одражавала
реалности живота. Истовремено, сељаци их, управо због образовања и

,,Владин опуномоhеник по питању руских избеглица у Краљевини СХС", у тај
ном извештају генералу А. С. Лукомском од 3. септембра 1921. године: ,,Без
било каквог прекора односе се према нама припадници више класе (власт,
свештенство, интелектуалци, официри). Сви они одлично схватају улогу Русије
за Србију и у прошлости и у будућности, помоh осећају као свој дуг ( ... ) Средња
класа (житељи градова и трговци) савршено су равнодушни према Русима,

гледајући у нама елемент погодан за експлоатацију ('деру нам кожу са леђа',
посебно за собе) и увек настоје да заподену разговор на тему о томе како Срби
издвајају три милиона за Русе. Осећања симпатије ( ... ) веома су ретка. Сељаци,
са којима смо имали веома мало контаката, односе се према нама добродушно,
али су у искреној недоумици и стално нас питају: 'Зашто смо допутовали из
Русије'." 108 На готово истоветан закључак, о односима различитих слојева

увид у тежак живот оних избеглица које су боравиле у њиховим срединама.

професионалне усмерености ка урбаном животу, нису доживљавали као

конкуренцију, какав је био случај са припадницима средње класе у градовима,

и због тога су несметано и отворено исказивали своју наклоност ка њима.

Miroslav JovanoviC

Image

ој

"The Otlier": Russian Reft,gees in Balkan States (1920-1940)

Summary

становништва према избеглицама, упућује и следећа белешка о стању у

Бугарској: ,,Однос становништва према козацима, по њиховом доласку у
Бугарску, био је, уопштено, добар, на селу - бољи, него у граду, а од стране
сељака

-

бољи, него од стране радника. Званична лица односила су се са нак

лоношћу (... } У градовима, партијска интелигенција се односила према козацима
уздржано." 109 Тај неуједначен однос различитих социјалних слојева према из
беглицама, нарочито се заоштрио са продубљивањем економске кризе у
Бугарској средином тридесетих година: ,,У моралном односу у Бугарској је знат
но боље него у другим земљама. Однос бугарске администрације, посебно војне,
је веома добар, однос интелигенције и послодаваца је веома наклоњен, и само
је однос радника Бугара и Македонаца, и професионалних организација, којима
представљамо конкуренцију за посао, ненаклоњен, а понекад чак и
непријатељски" .110

Те представе у потпуности откривају механизам формирања слике о
"другом". Друштвене елите, сигурне у свом положају и привилегијама могле
су себи допустити стварање идеализованих представа о "њима", представа које

су имале мало додирних тачака са реалношћу заједничког живота (а много више
са прихваћеним стереотипима). Но, реалан контакт новог окружења са из
беглицама утицао је на стварање представа о "њима" које су проистицале из
личног интереса и положаја у друштву. Припадници средње класе, радници итд.,

били су забринути појавом тих Руса у свом окружењу, који су имали одлично
образовање и професионална знања и због тога су могли да им представљају
озбиљну конкуренцију за ионако тешко стечено и непоуздано запослење. Због
тога су њихов однос и представе које су формирали о избеглицама, били веома

108 Hoover, PaJeolog, Ьох. 018/30,
109 Казакиза Zраиицею 1921-1925, София 1925, 7.
110 Казаки за Zртащей. Апрель-11юнь 1928, София 1928, 44.

The paper discusses а complex issue of creating ап image of "the other/foreign"
the example of Russian refugees facing Balkan societies in the first ha]f of this century.
The author analyzes а range of elements which affect the creation of image about "them"
- from properties of subjects who create ап image, through images, to а variety of factors
which directly or indirectly influence the mechanism of image creation and their contents.
Тhе image created about "the other опе" was а complex comЬination of different contents
which frequently varied between the extremes: from streotypes about "them" which existed
before refugees сате to Balkan societies, through individual images formed in/about certain
states, peoples and their cultures, as well as images about differences in hablts, mentalities,
world view, cultural patterns, etc. Their analysis reveals the mechanism how images about
"the other опе" have been formed, which show their stability only in constant change and
variation from positive to negative. Social elites, se1f-confident in their position and
privileges, could afford to create idealized images about "them", images which had little
in common with reality of coexistence (and much more with estaЫished stereotypes). Members of the middle class, workers, etc. were alarmed Ьу the appearance of Russians in
their communities, because гefugees possessed excellent education and professional
knowledge and therefore could represent serious competition for their hardly acquired and
insecure jobs. As а consequence, their attitude and images about refugees were vегу antagonistic. Finally, unlike the elite, peasants had more realistic insight into hard life of
refugees who lived among them. Besides, owing to refugees' education and professional
inclination toward urban life, peasants they did not view them as competition, unlike members of the midde class in cities. That is why the image created Ьу rшal population was
much more balanced - it was neithel' idealized stereotype, nor а negative image created
out of fcai·, but spontaneous expгession of open inc1ination toward refugees.
оп
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феминистикињама је поникла после њиховог доласка са

ИЗ ИСТРАЖИВАЊА

националне алијансе за право

RESEARCНES

rnaea

IX конгреса Интер
жене у Риму те исте године. У правилнику

Алијансе феминистичких друштава у држави Срба, Хрвата и Словенаца, под
тачком два наведен је као њен циљ ослобођење жене стицањем политичких права,
те реформисањем законодавства и друштвених обичаја ради постизања потпуне

УДК

Свешлана Сшефановиh

396:176(497)(091)

једнакости међу половима. Алијанса је у своје редове примала удружења чија еу
правила садржавала изричит захтев изборног права за жене. У чланство су
примана и женска друштва, која еу признавала потребу изборног права за жене

и желела да се за њу боре заједно са феминистичким удружењима. Изборно право
Феминистичка алијанса је сматрала само средством у борби за потпуно ослобо!)ење

,,Женски покрет" о проблему брака,

жене. 4 Рад Алијансе се показао као неефикасан до 1926. године, када се приступило
њеној реорганизацији. На састанку у Босанском Броду 26. новембра 1926. било је
присутно петнаест Женских покрета, од којих је највећи број и био основан те
године. Под председништвом Алојзије Штеби, био је ударен камен темељац

слободне љубави, сексуалног васпитања,
проституције и контроле рађања

јединственом раду свих женских покрета у Југославији. Реорганизована је
Феминистичка алијанса, која се од тада назива ,,Алијанса женских покрета", такође
је био измењен правилник. Тhавна измена односила се на право чланство, које је

АйсиiракШ: Тексй1 је йокушај саZледавања "ш-tшимн.е сфере" јуiо

Убрзо поеле оснивања Друштва за просвећивање жене и заштиту њених
права, 18. априла 1920. године• био је покренут часопис "Женски покрет". Уред
ништво се у уводној речи, одређујући га као феминистички, обратило "свим
женама нашега народа", наrnашавајуhи да ће у часопису бити третирана "сва

словенскоi друшйlва између два cвeiilcкa раiйа у йисању женске

шШамйе и неких друiих часойиса и књиiа.

сужено на Женске покрете. 5

питања која модерна жена има да решава у породици, друштву и држави у

појединим струкама којима се одала"' Са

Непосредно након Првог светског рата, у априлу

1919,

у Београду је основан

1.

фебруаром

1927.

године, Женски

покрет у Београду предао је часопис у власништво Алијанси женских покрета.
Тhавни уредник "Женског покрета" била је, у прво време, Катарина Богдановић,

Друштво је окупљало већином жене запослене у социјалним, здравственим и прос
ветним установама и организацијама - службен1Ще, професорке, учитељице, али

која је часопис уређивала у сарадњи са књижевним одбором који еу сачињавале:
Делфа Иванић, Зорка Каенар, Милева Петровић, Паулина Лебл-Албала и Ружа
Винтерштајн-Јовановиh 8 • У улози уредница појавиле су се и Милева Б.

и домаћице, сматрајући да су се посветиле "једној од веома важних друштвених

Милојевића, Вера Јовановић, те Алојзија Штеби и Даринка Стојановић. Влас

професија" - вођењу куће и подизању подмлатка. У чланству нису бнле заступљене
раднице, које су изостале због тежње "Женског покрета - друштва за

ник за Д.П.Ж.З.П. и за Алијансу женских покрета била је, до краја излажења

просвећивање жене и заштиту њених права" (Д.П.Ж.З.П.) да буде неполитична
организација 1. Недуго потом, у Сарајеву је било формирано Д.П.Ж.З.П, које је за
своју централу признало првоосновано друштво из Београда. Током година ос
новано је још неколико таких удружења у градовима широм Југославије. На
конrрееу феминистичких друштава у Љубљани, 22. и 23. септембра 1923. године.
Женски покрети Београда и Сарајева, Удружење југословенских жена из Загреба
и Сплошно женско друштво из Љубљане удружили су се у Феминистичку алијансу. 2
Идеја о прекорачивању делокруга Народног женског савеза3 међу југословенским

1.500

Женски покрет, са задатком просвећивања жена и заштите њихових права.

часописа

Београд

4

Иciiio, новембар-децембар
ИсШо, октобар

6

Федор Никић, ,,Радови

1

Женски йокреШ,

8

Исто, 15. аугуст 1920., бр. 4 и 5, насловна страна. Године 1921. одбор је у нешто измењеном саставу:
Ангелина Видаковић, Делфа Иванић, Зорка Каспар, Милева Петровић, Паулина Лебл-Албала

1923., бр. 7,

стр.

З

Народни женски савез, који је обједињавао југословенске женске организације, одустао је од
ступања у акцију за право гласа жене после пленарне седнице Управе у октобру 1921. године
(Исто, 15. септембар 1925., бр. 7, стр. 241-246).

325.

1926 .•

бр,

1923., бр 9 и 10, стр. 455-460.

8, стр. 360-361.

1919-1929", књига 1, Београд 1981., стр. 213.

22. јуни 1920., бр. 2, стр. 2.

(Исто, јануар 1921., бр.

9

1998., стр. 514.

Женски йокрейl, септембар

Милица Дедијер. Тираж "Женског покрета"није прелазио

5

Жeнcl(tt йокреШ, април 1921., бр. 4, стр. 117-118; Неда Божиновић, ,,Жене у модернизацијским
процесима у Југославији и Србији", у: Србија у модерн11зацијск11м йроцесщ,щ 19. и 20. века, 2,

2

1938. године,

примерака'. Часопис је скоро евих година излазио као месечник на два
штампана табака, односно на једном; једино је измеl)у 1927-1932. излазио 1. и

1, насловна страна).

Године 1921. налазимо да је било 1.200 претпла'ПIИКа ,,Жеж:коi йокреша", од тога је: у Беоrраду био 371,
у Босни и ХерцеговЮIИ 292, у старим rрающама Србије 138, у Бана'I)' и Бачкој 129, у Хрватској и
Славонији 113, l.lptюj Гори 66, Срему 59, Crnpoj Србији и Македонији 23, Словенији 6, Чешкој!, Бечу 1
и Лондону 1 пренумераиг (Исrо, јануар 1921., бр. 1, crp. 1-4). Док се у извешrају Женскоl йокреша за
1926. говорило о тиражу од 1500 примерака и 1300 претплатника (ИсШо, новембар и децембар 1926.,
бр. 9 и 10. стр. 425-435).
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15. у месецу, на смањеном броју страна, у новинском формату 10 • Дистрибуција
повереника 11

,,Женског покрета" обављана је преко
• На страницама часописа
биле су заступљене теме у складу са захтевима и програмом феминисткиња.
Осим изборног права, тражиле су да се позив матере и домаћице призна као
професија, економску независност удатих жена, право жене на родитељско
старатељство над децом, осигурање издржавање матере и деце, изједначање
супружника у наследном праву, те мушке и женске деце, једнаку награду за

једнак рад и слободно напредовање у оквирима професије. У погледу општег
напретка, феминисткиње су се залагале за заштиту деце и омладине,
побољшање хигијенских услова живота, борбу против алкохола и корупције, за

једнаке моралне принципе мушкараца и жене, уништење проституције, заштиту
брака и изједначање незаконите деце са законитом у сваком погледу. У правил
нику Феминистичке алијансе као средства за остварење програма наведени су,
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оповргла мишљење јавности да се феминисткиње залажу за слободну љубав и
понудила лек против пораста броја бракоразводних парница.

Мало даље у захтевима отишла је Милева Б. Милојевић у чланку са називом
,,Један морал за људе и жене" 1 4, испровоцирана предавањем начешrnка Мини
старства вера, проте Милоша Анl)елковића, у просторијама Женске хришћанске
заједнице, односно његовом тврдњом да је основни циљ Женског покрета слободна
љубав - ,,легитимисана проституција за жене". Прота је, заправо, женске захтеве
за политичка и грађанска права тумачио као параван за изједначење жена с
мушкарцима у "злоупотреби сексуалне енергије". Милева Милојевић је, стога,

сложивши се са "штетношhi' сексуалног живота жене ван брака, заступала један
морал за мушкарце и жене, ,,чист, здрав и на природној наклоности''. Осим тога,
захтевала је законско спровођење санитетске контроле мушкараца и жена који
упражњавају секс, доношење законске обавезе брака у доби од

18.

до

20.

годпне

осим часописа: објаве и брошуре, јавне манифестације, анкете, предлози нових

и законом регулисан санитетски преглед брачних кандидата 15 • Према њеном

и измена постојеhих закона, одржавање веза са женама у земљи и са феWIНис

мишљењу, друштво је требало омогућити ,,ране женидбе" смањењем година

тичким друштвима у иностранству".

школовања, претварањем војне обавезе у "вежбе за време ферија" и слично.

Писање "Женског покрета" о браку или слободној љубави, сексуалном

Размишљања која је Милева Б. Милојевић изнела у том чланку поклапала

васпитању, проституцији и контроли рађања сматрали смо својеврсним одразом

су се са основном идејом књиге доктора Александра Ђ. Костића "Из сексуалног

,,духа времена", занимљивим за проучавање. Намера нам је била да уз помоћ

питања'' 16 • Теза првог српског сексолога била је да је крајњи циљ полног прох

чланака других часqписа, попут "Нове Европе", ,,Медицинског прегледа",

тева - оплођење, те се изјаснио против чулног сладострашћа нбез обавезе према
врсти". Систематско искоришћавање полног парења ради личног задовољства

"Социјално-медицинског прегледа" и "Жене и света", покажемо да се
феминисткиње нису разликовале у третирању тих тема од средине у којој су
живеле, односно. да нису имале у потпуности изграђен став према сексуалној

области људског живота. Колико је часопис "Женски покрет" заправо одржавао

феминистичка струјања у Југославији изме!)у два рата, централно је питање
које морамо поставити ако желимо "праведно да судимо".

У тексту "Брак или слободну љубав" 13 ,

Делфа Иванић је изнела своје

гледиште о браку као друштвеној и законској форми установљеној ради заштите
жене, деце и породице, те зауздавања "мужјачких животињских инстиката".
Заложила се за "јаку и морално здраву жену", спремну на одрицања од

сматрао је главним узроком поремећаја: појаве проституције и венеричних
обољења. У књизи је изричито затражио не само сексуалну апситенцију пре
брака жене, већ и мушкарца. Сходно томе, заступао је тезу о раним браковима,

између 24. и 25. године живота мушкарца и тражио од друштва да материјално
потпомогне младе и здраве брачне кандидате. Осим тога, сматрао је да тежња
жена у борби за еманципацију треба да буде усмерена ка "и овом човеку", до
кога је могуће доћи правилним сексуалним васпитањем. Методе које је

препоручивао за спровођење сексуалног васпитања биле су: а) правилна ихрана;
б) погодно одевање; ц) телесно вежбање; д) јачање воље и е) здрава лектира.

задовољстава материнства у случају да не нађе "ње достојног човека". У "нејед

Сврха тих метода било је спречавање појаве онанисања, коју је сматрао врло

наком моралу" супружника видела је узрок пропасти великог броја бракова, а

штетном код мушкараца и јачање сексуалне самоконтроле. Сексулано

у даљем тексту објаснила, да девојка у брачни живот улази "свежа и
неистрошена", док мушкарац, за разлику од ње, улази са "једном целом

прошлошћу". Захтевом за сексуалну апстиненцију жене, истовремено је

10

ИсШо, новембар-децембар

1926., бр. 9 и 10, 2К.

11

На страницама часописа с времена на време, објављивана је листа повереника по градовима. Свог
повереника "Женски покрет" је имао: у Алексинцу, Бијељини, Брчком, Великој Кикинди,
Великом Градишту, Врњцима (Гиљанима). Гор. Милановцу, (Загребу), Завидовиhима, Заблаћу
крај Чачка, Зајечару, Крушевцу, Крагујевцу, Лазаревцу ,Лесковцу.Лозиици,Љубљани, Никшићу,

Неготину, Мостару, Обреновцу, (Пазариhу), Пожаревцу, Прилепу, ( Сиљанцу), Сарајеву, Сушаку,
Срем. Митровци, Смедереву, Скопљу, Ужицу, Чачку, Шапцу и Суботици. Тај попис повереника
је комбинација двеју листа, градови који се налазе у загради, наведени су иа првој, али не и на
другој листи (Исто, 15. март 1925, бр. 3, 4К и јун 1926, бр. 6. 4К).

12

Исто, новембар-децембар

13

Исто.

1921, бр. 1, стр. 5-16.

1923, бр. 9 и 10, стр. 459-460.

васпитање, наглашавао је професор Костић, потребно је почети у првим данима
живота, са телесном хигијеном 17 и стога је непроцењиву важност, по њему,
имала улога родитеља.

14

ИсШо, септембар-октобар

15

Др Миливоје М. Миленковић се такође залагао за заштиту девојака приликом ступања у брак, те

1921., бр. 9 и 10, стр. 275>5.

је захтевао да се уведе обавезан лекарски преглед пре брака, односно, да ступање у брак буде

могуће тек прилагањем лекарског уверења о "здравствености". По његовом схватању, то је
требало да сузбије опаснот од венеричних оболења и неких других болести - туберкулозе,
душевних и телесних недостатака (Жена II свет, бр. 8, год. V, стр. 8).

16

Александра Ђ. Костић, Из сексуално'i ПшТiања, Београд

17

Посебно је важно, по мишљењу Александра Костића, било развијање правилног става о хигијеIШ

1923.

полних органа у мушкарца и жене, те да осећање "нечистог" у полном животу произилази, између
осталог, због тога што своје полне органе скоро никако не перу нити мушкарци нити жене. Код

девојака је требало развијати правилан однос према менструацији, разбијањем увреженог
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У тексту "О проблему проституције"", Алојзија Штеби се сложила с
неким захтевима Милеве Б. Милојевић, али је, по њеном мишљењу, тражење

слободну љубав 25 , лежи у чињеници да љубав без материнства уопште не дожив
љавају као љубав. По њеном мишљењу, није постојао проблем слободне љубави,

законски регулисане обавезе брака представљало насиље. За разлику од ње,

већ слободног материнства26 • Стога ослобођење жене није лежало у тражењу
права на слободну љубав 27 • У серији текстова изнела је, осим тога, следећа
мишљења: ,,женина љубав чека једног јединог човјека, којему ће онда припадати

студент Иван Митковић је, у тексту "Узрок моралне неједнакости између људи
и жена" 19 , подржао захтев за обавезом брака. Проблем је, по његовом
мишљењу, представљало то што сви људи немају једнако развијен полни осећај

и њезина дјеца"; материнство и љубав су темељи морала код жене; материнство

у доби од

године, па би, сходно томе, тако временски регулисана

је за жену један "тако високи етички чин"; о потреби удруживања мушкараца

обавеза брака, резултирала новом врстом проституције. У одговору И. Мит
ковиhу, М. Милојевић је навела да би санитетски преглед брачних кандидата

да су управо због женине жудње и вапаја за материнством остали неуспешни

открио постојање евентуалних абнормалности и тиме потврдила да не одустаје

они покрети за еманципацију који су у свом програму истакли захев за слобод

од свог другог захтева. Нејасно је да ли намерно или ненамерно није желела
да схвати поенту - из изјаве је произлазио да је неизражен сексуални нагон потреба у доби од 18. до 20. године абнормална појава.

ну љубав 28 •

18.

до

20.

"Женски покрет" је у више наврата објављивао текстове др Софије
Шефер, која се бавила анализом брака 20 • Иако је реч о преводима са нема,1ког,
сматрали смо да треба изнети нека од њених разматрања

већ због тога што

су била штампана у југословеиском феминистичком часопису. Др Шефер је
посебно поглавље посветила анализи уврежених схватања мушког и женског
биhа, закључујуhи да је жени васпитањем забрањено испољавање сексуалности,
те да су се под женским врлинама подразумевале: стидљивост, несамосталност,
21

умереност, пожртвованост и беспомоhност • Осим тога, по њеном мишљењу,

девојке су васпитане да буду кокете, а путем одгоја сервиран им је лажан појам
о мушкарцу као "витезу на белом коњу". Обрачунала се са поимањем "праве
женскости" у облику чедности (из њеног искуства, мушки свет је поимао жену
која се одрекла сопствених полних осећаја чулнијом и чистијом), око чега је
изграђено читаво идолопоклонство, те са схватањем да образовање "срозава"
дух женскости. Такође, закључила је да унутрашњи основ брака чнни "пре свега

љубав и то еротична као и интелектуална". По њеној дефиницији, еротика је
духовно зрачење сексуалности и нормално је да жена испољава своје полне
осећаје ради добробити самог брака •
22

Зашто се женама налагао "закон о апсолутној чистоти", била је тема
писања Кларе Дајчове 23 • У серији са насловом "Жена" разматрала је морал који
је налагао какве жене треба да буду, поставила питање зашто се оне против

тога не буие. Утврдила је да разлог због којег жене не посежу за правом на

18

Женски йокреill,јануар и фебруар

1922, бр.1

19

Иctuo, март-април,

стр.

20

Иcillo, мај-јун

21

Др Стеван Марковиhје пишући "Жена и криза брака" истакао да су стрпљивост, потпуна духовна
и телесна верност, доброта и велика количина љубави неопходни атрибути за очување брака. Тај
је аутор истовремено сматрао да мушкар1щ због своје психичке и телесне конструкције не могу

1922, бр. 3 и 4,

и

23

Исто, септембар

15. фебруар 1925, бр. 2,
1924, бр. 7,

стр.

-

одржавању, умножавању и усавршавању врсте. Додала је, међутим, да полни
однос у брачној институцији, форми умне и духовне заједнице, иако не служи

врсти, може Да буде циљ за себе, пошто "усавршава људе реципрочно", из чега
произлази да један партнер не може бити вреднији од другог (пошто и један и
други "служе једнако" међусобном усавршавању). Устврдила је да се "Женски
покрет" бори не само за постизање равноправности у погледу образовања,

запослења, законодавства него и за афирмацију и примену "свих духовних и
умних особина жена", те да се употреба двоструког морала налази у свим
манифестацијама људског живота. Тако је у "трајном моногамном браку" видела
решење проблема проституције и отуда у име феминистичког покрета изнела
следеhе захтеве:

1.

истовремено духовно и телесно васпитање, ради избегавања

преране полне зрелости;

2. физички рад; 3. упознавање природе и одржавање
4. развијање поноса код мушкараца, нарочито код жене;
моде; 6. уклањање "културних прљавштина" (ласцивне

сталног контакта с њом;

5.

сузбијање утицаја

литературе и уметности, варијетеа, барова, ,,добротворннх забава са проститут

кама" (ласцивне литературе и уметности, варијетеа, барова, ,,добротворних
забава са нроститукама", филмова, модерних игара и "загушљиве атмосфере у
којима се оне врше"); 7, коедукацију, дечака и девојчица, чак и у доба полног
сазревања, ,,јер удаљеност ствара већу напетост, већу чежњу"; 8. уздржавање
омладине од алкохола, никотина н "раздражујуће хране"; 9. омогућавање раних
бракова, у доби од 23. до 25. године и 10. савлађивање нагона штетних за духовни
и телесни развој (сексуално уздржавање, по мишљењу ауторке, кад је потрајало
и преко 28. године није никоме нашкодило).

2, стр.11-17.
25

стр.

288-292

Полексија Д. Димитријсвиh-Стошиh је серијом чланака са заједничким насловом "Слободна
љубав модерне жене" доказивала да слободна љубав деградира женина "субјективна" осећања,

бити апсолутно верни (Жена н cвeill, бр. 1, год. XI стр. 1). Стојан Живадиновић је писао да су
телесна и душевна чистоhа жене њен највећи капитал-мираз и да жени није потребно да буде
лепот~ще колико је потребно да буде чиста и да "нас опомене на нашу мајку или сестру, на нешто
здраво" (Жена и cвeill, бр. 4, год. XIII, стр. 2).
Женски йокрейl,

О једнаком моралу и браку писала је и доктор Маша Живановиh 29 , која
је остала код тврдње да брак није цнљ за себе већ да служи вишем циљу

94-97.

1924, бр, 6 и 5, стр. 193-218.

22

и жена у борби за ослобођење човека уонште. К. Дајчова је, дакле, сматрала

достојанство њеног "ја" као и осећања достојанства других жена. Према њеном мишљењу, женина
је дужност да буде "анђео чувар" брачне заједнице, ма колико еманципована и културна била
(Жена и свет, бр.

4, год. IX,

стр.

26

Женски йокре1U,

27

Исйlо,

28

Исто, 15. фебруар
стр. 149-154.

1925, бр. 2,

29

Исйlо,јануар-март

1936, бр.1-3,

54-60.

11 ли

бр.

6,

стр.

1).

15. октобар 1924, бр. 8, стр. 319-325.

15. јануар 1925, бр.1,

стр.

14-22.

стр.

62-72; 15.

стр.

2-8.

март

1925,

бр.

3,

стр.

99-102

и

15.

април

1925,

бр.

4,
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Катарина Станковић је својим текстовима у "Новој Европи" исмејала

Питањем сексуалног васпитања позабавио се и Маријан Микац, на

феминистичке захтеве за "једнака морална правила". Повезујући "чулну љубав

страницама "Нове Европе". Он је упозоравао да су "секс и сексуално опће ње
биолошке истине" у којима нема ничег срамотног, те да сексуално питање

и творачку снагу човекову", ,,неверну мушку природу" правдала је вишим раз
лозима - достигнућима у ликовним уметностима, музици и поезији. По њеном
мишљењу, феминисткиње су хтеле да "стварају немужевне мушкарце" 30 •
Пишући о проблему сексуалног васпитања младежи, Д. Игњачевић о којој
немамо података истакла је да због недостатка комуникације између родитеља

и деце у њиховом адолесцентском добу деца остају без основних знања о својим
физиолошким, хигијенским и природним потребама. Ауторка је сматрала да се
сексуалним васпитањем треба почети у

14.

или

16.

години живота адолесцента,

предлажући истовремено и организовање курсева за родитеље. По њеном
мишљењу, сексуални нагон, тзв. неконтролисану звер, може укротити "спреман,

сређен и одлучан", то јест, ,,свестан укротитељ", који познаје своје тело, а само
онај ко добро познаје своје тело, може владати њиме 31 •
Већина аутора која је писала о сексуалном васпитању сматрала га је

заслужује да "yl)e у школу"35 • Извесни Ј. Турић није изашао из постављених
оквира приликом разматрања сексуалног просвећивања омладине и сполног
нагона као педагошког проблема. По његовом мишљењу, задатак васпитања је
био да подвргне полни нагон "власти разума, моралне свести и уљудности" и
да омладини помогне сачувати полну чистоту до зрелости, то јест часа када

"сполна општење не уништава своју духовну нарав". Занимљива је његова
представа о улози школе у развијању националне и држављанске свести ради
јачања одбране младежи од "екцеса" сполног нагона. Аутор је био уверен да
би се омладина одрекла сексуалног уживања када би била свесна његове штет

ноти за друштво, односно да је полна чистота предуслов за раl)ање детета са
,,свим позитивним особинама мајчиног и очевог племена". Омладина која "тера"
блуд, закључио је, даје брачне парове који не желе да се репродукују 36 •

средством за решавање проблема проституције и сузбијање венеричних болес
ти. Такође, међу њима је била уврежена теза о правилном сексуалном васпитању
као предуслову за квалитетан брак. Јелица Ж. Ј евl)енијевић је, у свом предавању
одржаном у просторијама Женског клуба, а штампаном у часопису "Женски
покрет", истакла значај улоге мајке у сексуалном васпитању деце. Према њеном
мишљењу, императив сваке мајке је требало да буде пружање објашњења
сопственом женском детету о "стварности брака", хигијени приликом сексуал
них односа, за време трудноће и приликом неге одојчета. Разочарење брачним
животом сматрала је последицом необавештености и узроком самоубистава 32 •

Припадала је оним ауторима који су у сексуланом васпитању видели један од
начина за сузбијање проституције и венеричних обољења. Др Ђурица Ђорl)евић
је, попут др А. Ђ. Костића, истицала да је нужно прве подуке из сексуалног
васпитања детету пружити у његовом најранијем добу, те да је познавање пол
них органа неопходно ради одржавања правилне хигијене. Подвлачила је да
родитеље не треба да буде стид разговора о функцији полних органа, пороl)ају,
начину и сврси обављања полног сношаја. Као негативну последm1;у сексуалне
необавештености сматрала је појаву онанисања, дефинишући је као

"злоупотребу полних органа" 33 • Пишући о сексуалној педагогици на страницама
"Жене и света", др Миливоје Цермановић је изнео истоветна схватања о
његовом евентуалном значају у сузбијању проституције и полних болести. Сек
суалној педагогици, сматрало је, није циљ уништење полног нагона, веh превен
ција превременог сексуалног буђења, то јест овладавање полним нагоном из
"средишта виших функција

-

Др Е. И. Грин је своје мишљење о правилној и смишљено воl)еној сек
суалној едукацији школске омладине изнео у "Социјално-медицинском
прегледу". Према његовим сазнањима, школска младеж је била у опасности од
сексуалних заблуда и гениталне инфекције, стога је предлагао формирање
комисије искусних педагога која би, у сарадњи са социјално-медицинским
стручњацима, израдила, узевши при том у обзир специфичност југословенских
прилика, платформу за сексуалну едукацију по школама. Излагање о потреби
здравствене заштите ученика с обзиром на сифилис и гонореју, поткрепио је
подацима из шест Амбуланата против кожних и венеричних болести на подручју
Дринске бановине за раздобље од

су лечена
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1936.

број заражених није био велик, али

35

Нова Евройа,

Зб

Иciilo,

26.

11.

мај

септембар

1921, књ. II,

бр.

11. април 1928, књ, XVII, бр. 7, стр. 232-241.

31

Женс1аt йокрейl,јуни.1921, бр.

32

Исiио, мај

6,

стр.

188-192.

1923, бр. 5, стр. 193-202.

33

Исйlо, октобар

34

Жена и свет, бр.

1923, бр. 8, стр. 349-354.
8,

год.

VII,

стр.

11.

године. У том раздобљу била

12%

било заражено

будући да је обухватао само део заражених

6, стр. 221-222.

1926, књ. XIV, бр. 6, стр. 164--169.
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Нова Евройа,

1938.

гениталним путем, док је код великог броја l)ака, који су инфекцију задобили
екстрагентиланим путем, био дијагностициран ендемски сифилис 36 • Апсолутни

читаоцима на важност правилне исхране, одеће, која, не сме бити превише уска,

30

до

случајева сифилиса и гонореје, од чега је
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6
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Светлана Стефановић, ,,Жен.ски йокреtu" о йроблему брака, слободне љубави ...

ученика, др Грин је сматрао да се проблем сифилиса или гонореје меlју
школским омладином (без обзира на генезу инфекције) мора третирати са
већом озбиљношћу него код одраслих, пошто су последице много дубље. Ис
тупио је против предрасуда према оболелима, упозоривши да већа кривица лежи
на "пропуштеном надзору и одгој ном упливу на сексуалну сферу, него на прес

365

тупу зараженог". Такође, сматрао је околину амбуланте за кожне и венеричне

условима је било извршено и кажњавало се са

болести неподесном за лечење омладине, те је предложио да се делокруг
школских поликлиника прошири и на ту област.

Часопис "Женски покрет" је пратио европска кретања, па је, између ос
талог, писао о заједничком васпитању :мушке и женске деце. У преводу са енглес
ког тако је донесена теза по којој мешовита одељења не доприносе прераном
буlјењу сексуалности већ, напротив - зближавању полова и појави другарства 37 •

највише ЗО дана затвора или новчаном казном. По тачки

6

члана

365

75
законика,

кажњаване су жене које су блуд упражњавале као занат, док је тачком

11

члана

било кажњиво и ширење саблазни путем блуда. По мишљењу ауторке, из
Казненог законика је произилазио да блуд сам по себи није био кажњив.
Женино браколомство се третирало као блуд, без обзира на то где и у којим

12

месеци затвора. Мужевљево

браколомство се састојало у провођењу блуда са милосницом, у самој кући
мужевљевој, а кажњавало са 6 месеци затвора. Браколомство се, дакле,
кажњавало тек на тужбу једног од супружника, а А. Леко супружничку верност
није сматрала личним интересом супружника, већ бригом целог друштва.
Правилником од

31.

јула

године о регулисању проституције, провођење

1900.

Вера Албрехт је разматрала проблем васпитања мушке и женске деце, те да
ли треба различито приступати васпитању једног, односно другог, пола,

блуда у виду заната је било уздигнуто на ниво "признате професије". Њиме су
биле прописане пријаве, регистри, књижице, лекарски прегледи, плаћања такса
итд. за лица која су се одавала блуду. После Првог светског рата донесена је

закључујући да разлика меlју половима не би требало при том да игра улогу38 •

и Уредба о санитетској полицији, чији је задатак било привоlјење женских лица

Проституција је за већину аутора који су писали о тој теми, била резултат

о појачаности полних пожуда из поколења у поколење. По његовом мишљењу,

осумњичених за бављење проституцијом лекару који је имао право да осум
њичене подвргне прегледу и у случају констатовања венеричног обољења шаље
у болницу. После изласка из болнице је приведена женска особа била увоlјена

пожуда изазива слабљење организма и, сходно томе, дегенерацију човечанства.
Тhавне доказе у прилог својој тези извлачио је из Библије - њени јунаци су

прегледе. Лечење је за мушкарце и жене било бесплатно, осим што мушке особе

страсти за телесним наслађивањима. Др Милутин Живковић је чак развио мисао

имали потребу ступања у брак у много већој старости, то јест њихов полни
нагон је долазио до израза тек у познијим годинама39 .
У тексту "О проблему проституције" Алојзија Штеби је као узроке прос
титуције навела: 1. помањкање домаћег васпитања (деца су препуштена улици);
2. борбу за хлеб; 3. ниске наднице; 4. позиве (попут собарице, келнерице) који
су "предестинирани" за проституисање (јер њихове плате нису биле фиксне и
зависиле су од количине љубазности према мушкарцима);

5.

лоше стамбене

прилике; 6. алкохол и 7. похлепу за луксузним начином живота. За отклањење
сваког од тих разлога проституције, понудила је да држава учини следеће: 1.
отварање вртића за предшколску и дневних боравака за школску децу; 2. от
варање

читаоница,

утицајима";
ница;

4.

3.

спортских

простора

јаки синдикати преко којих

~

,,омладину

he

законско регулисање поменутих занимања;

приватној иницијативи;

6.

не

препуштати

лошим

се жене борити за повишење над

5.

препуштање градње

забрану точења алкохола по узору на САД и

7.

учење

женске деце скромности 40

У чланку "Закон и проституција" Аспазија М. Леко је приказала оне
законске прописе који су регулисали обезбеђење сексуалног морала. Казненим
закоником из

1865.

године сексуални морал се третирао као блуд, а законске

одредбе о забрани блуда биле су сврстане у две категорије: а) прописе о забрани

блуда уопште и б) прописе о сексуалном неморалу у породици. Казнени законик
је сврставао блуд у најлакша кривична дела - иступе, који су кажњавани са

У "Службеним новинама" од

године, изашао је нови

куварицама итд. Члан

4

је прописивао преглед полних органа, специјално сек

рета; према члану 10, прегледу нису подлегала деца млаlја од 15 година, за које
није било разлога за сумњу да врше полни сношај, особе за које се приликом
прегледа утврдило да су

virgo intacta

и удате жене са исправним

документима

ако су радиле или живеле заједно са својим мужевима. Чланом 14 прописана
је казна за жене које би покушале да избегну преглед у трајању од 30 дана или
новчана у вредности од 150 динара, те казна протеривања у место роlјења.
Љубица Живковић је поводом овог прописа у тексту "Шта прописују наши
законодавци" изнела мишљење да циљ законодавца није била превенција
ширења венеричних болести. Сматрала је да су правилником жене наведених
занимања биле неправедно изједначене са проститукама 42 • Анђелија Бунушевац

је готово једина правила дистинкцију измеlју борбе за сузбијање проституције
и борбе за сузбијање венеричних обољења. Тако је полицијски надзор и преглед
ради сузбијања проституције доживљавала као иронију 43 •
Према мишљењу др Маше Живановић, проституција је била уско везана
са женским питањем. Такоlје је тврдила да реглементирана проституција, било
у форми јавних кућа било толерисаних или само контролисаних проститутки,

не води успеху у сузбијању венеричних болести. Према подацима које је добила

Исто, јануар

1932,

бр.

1,

41

Исто, септембар-октобар

Исто, август

1921,

бр,

7 и 8, стр. 220-224.

42

Исто, фебруар

40

Исillо,јануар-фебруар

бр.1 и

43

Исто, март

2, стр.11-17.

1922.

било да се радило о глумицама, играчицама, певачицама, келнерицама,

39

1922,

децембра

односила на мушку послугу, али су третирала све женско особље једног локала,

38

8.

15.

правилник о прегледу жена запослених у јавним локалима. Правила се нису

Женски йoкpeill, октобар

стр.

8, стр. 365-367.

нису биле увоlјене у регистар као проститутке 41 •

37

1926,

бр.

у регистар, добијала санитетску књижицу и тиме обавезивана на редовне

1922,

бр.

9 и 10,

1923, бр. 2, стр. 59--63.

1924, бр. 3, стр. 112-115.

стр.

281-284.
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из шест југословенских полицијских дирекција (није их спецификовала ), навела
је следеће: 60-80% свих проституки биле су бивше слушкиње, 10-20%, раднице,
10-20% приватне и јавне намештенице (статискиње, конобарице и касирице);
ироститутки је потицало са села и из малих вароши, меi)у њима је било
чак 30% неписмених , 60% са целом или делимичном основном школом, а свега

60%

4% са неколико разреда средње школе. Заложила се за укидање сваке реrлемен
тације која пorai)a саму жену и за аболицију".
Укидање реглементације проституције за Веру Киhевац је представљао
питање борбе за једиак морал према мушкарцима и жеиама. Та ауторка је ис
такла потребу заједничког закона за целу земљу, те и стриктно спровођење

Светлана Стефановић, ,,Женски йокреШ" о йроблему брака, слободне љубави ...

77

би постојала могућност његовог спровоlјења47 • Алојзија Штеби је одговорила
на загребачку резолуцију у два наврата на страницама "Женског покрета", ос
тајући при позитивној оцени законског пројекта за сузбијање полних болести.
По њеном мишљењу, питање моралног и телесног здравља друштва (закон је
пре свега имао задатак да очнстн атмосферу у којој је друштво живело) било
је важније од нелагоде појединца 48 •
У чланку "Предлози Алијансе женских покрета о промјенама и допунама
антивенеричноr закона", др Маша Живановић из Сарајева је затражила безус
лован облигатан преглед мушкараца и жена пре ступања у брак (без обзира

1930.

на то што је претежни део становништва био сељачког порекла, те и на стид
љивост и осетљивост) 49 , пошто се усвојени члан 9 антивенеричног закона од

године. По новом закону, кривица се сносила у случају ако се полно заразила
друга особа или ако се изложила опасности од заразе (казна затвора је износила

носио само на мушкарце. Како дознајемо из "Женског покрета", члан 9 убрзо
је укинуо Министарство социјалне политике и народног здравља, у априлу 1935.

кривичног закона од

27.

јануара

1929,

који је ступио на снагу

1.

јануара

од 7 дана до 5 година, а новчана казна 50 хиљада динара). Законик је чланом
269 предвиђао казну до 10 година затвора за силовање, чланом 273 исту казну
за завођење малолетне особе, млаi)е од 14 година. Даље, законик је предвиђао
45

казне за подводаче и трговце белим робљем •

После подношења пројекта закона о сузбијању полних болести Народној
скупштини, у часопису "Женски покрет" се развила занимљива расправа око

члана

9 тога

нацрта, који је предвиђао обавезан лекарски преглед брачних кан

дидата као услов за склапање брака. 46 Југословенски женски савез и "Женски

покрет" из Београда су поздравили нацрт закона (изразивши нарочито
задовољство због члана 9), дајући и неке допунске предлоге - на пример
увођење специјалне женске милиције ради што бољег спровођења закона.
Женска друштва из Загреба, предвођена чланицама Удружења универзитетски
образованих жена, изразила су, напротив, снажно противљење члану 9 нацрта
закона за сузбијање полних болести. По њиховом мишљењу, одредба је била
илузорна, пошто су се у великом броју случајева парови одлучивали на венчање
у тренутку када су већ имали једно дете или у случају женине rравидности.

Стога је, закључиле су, постојала опасност да би људи још више прибегавали
"конкубинату" него до тада, како би избегли обавезу извршења члана 9. Као
други разлог противљења, навеле су све раширенији обичај ступања у интимне
односе пре брака, rде би обавеза лекарског прегледа дошла са закашњењем.

године.

Проф. др Фр.

28.

марта

1934)

Koroj

је сматрао да Закон о сузбијању полних болести

и правилник за извршење тога закона (од

15.

априла

(од
1934.

године) ,,дубоко засијецају у право појединца, да располаже својим тијелом, те
му намећу дужност присилног лијечења, коме се мора подврћи за добробит
колектива". По његовом мишљењу, циљ законодавца је требало да буде
спречавање ширења заразе, а према томе, у члану

1 закона је

требало да стоји:

.,сполне болести у смислу овог закона су сифилс, меки шанкр, ингвинални лим
фоrранулом (који није био обухваћен чланом 1 закона - прим. аутора) и
гонореја уколико се ради о њиховим практички инфекциозним облицима". Из
лагање је оснажио примерима законских решења других европских земаља.
Осим тога, иступио је и против члана

9

са образложењем да не дозвољава

легализацију ,,конкубината" и легитимисање ванбрачне деце ако је један од
партнера полно болестан (идентичан разлог су навела загребачка женска
удружења). Такође је поставио питање спровођења закона у крајевима са ен
демским сифилисом'°, наводећи мишљења неких аутора да само у Босни и Хер
цеговини има од

100-150

хиљада ендемских луетичара 51 •

Посве различите су биле опсервације Љ. Цимпермана у часопису ,,Нова

Европа" о теми проституције. По његовом поимању, проституција је попут

Загрепчанке су такоi)е указале на дужину процедуре утврђивања потпуног

злочина била "прироi)ена" људском роду, а не резултат културе н социолошких

оздрављења оболелих, проблем постојања малог броја специјалиста и болница

чинилаца ( они су тек "средство или подстрек" који у човеку буде латентно).
Он је чак децидирано тврдио да се већина жена не проституише због "комада

за венеричне болести (и то само у већим градовима), те и на могућност давања
9 био сасвим добар када

криве анамнезе лекарима. Закључиле су да би члан

44

Исiii.о,јул-август,

1932, бр. 7 и 8, стр. 98-104.

45

Исiii.о,јули-август

46

Нацртом су међу полне болести били сврстани: сифилис, гоногоксична инфекција и меки шанкр

1932, бр. 7 и 8, стр.104-108,

у свим облицима и без обзира на део тела на коме се налазила локација обољења. Предлог закона

је предвиђао такође обавезу лечења оболелих од наведених полних болести (које је било бесплат
но) и обаnезу лекара да надлежним nластима пруже све потребне информације. Законодавац је
наглашавао да li.e бити кажњена лица која полним сношај ем (или на било који други начин) шире
заразу и она заражена сифилисом која се приме за дојкињу, односно лица која приме здраву

хљеба", већ због "пожуде за удовољењем луксузних прохтјева" (као типичну

47

Ис!Тiо,јуни

48

Исто, април-мај

49

Исто, март-април, бр.

50

Ендемски сифилис је било локализован у Југославији на две зоне: североисточну и источну
Србију, те југоисточну, централну и северозападну Босну, Сматрало се даје сифилс у североис

1933, бр, 3, стр. 34-36).

1933, бр. 4 и 5, стр. 53

и јуни

1993, бр. 6, стр. 75-76.

3-4, стр. 41-42.

точну Србију унесен још за српско-турског рата у другој половини

XIX

века. Постојале су две

теорије за порекло ендемског сифилиса у Босни, према првој претпоставци био је западноев

ропског, а према другој малоазијског порекла ( Социјално-л1едrщинскt1 йре2лед,

дојкињу да доји дете оболело од сифилиса. Такође, биле су предвиђене пропагандне мере од
надлежних грађанских и војних власти у обавепrгавању становништва о опасностима од полних

болести (Исто, март

1933, бр. 6, стр. 73-74.

2,
51

стр.

128).

Медщџ11-1скu йре2лед, март

1935, књ.

Х, бр.

3, стр. 41-43,

1940, књ.

ХП, бр.
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тезу о повезаности проституције и криминала (коју је поткрепио причом о жени
која је крала зато што је била проститутка?!), то јест, мисао о сексуалном
неморалу који нужно утиче на "етички и естетички морал". По њему, прос
титука је већ превенирањем трудноће чинила криминални акт".
Вероватно због таквог или сличних схватања о проституцији и проститут

кама, били су објављени у "Женском покрету" текстови чији су аутори
покушали да пружањем конкретних разлога посрнулости изазову саосећање и
разумевање према жртвама проституције. Љубица Живковић је у чланку нас
ловљеном "Проститука" описала судбину проститутки са којима је била у кон
такту". ,,Женски покрет" је у једном наврату објавио податке београдске ам
буланте за венеричне болести. Спомињу се углавном напуштене девојчице
између 7 и 16 година старости, различитог социјалног статуса, насилно или
ненасилно дефлорисане. Уредништво је у предговору протествовало против

санитетских прописа, који ,,жртву сматрају и кривцем", те увођењем у регистар

,,жигошу је проституком и нехотице можда указују јој пут ка проституисању" 54 •
На страницама "Женског покрета" посебно су се истицали текстови које
је потписала др Јулка Хлапец-Ђорђевић, феминисткиња која је живела у Прагу,
али се сматрала Југословенком. Њен ауторски рад је красила бриткост нера,
борбеност и неоптерећеност патријархалним наслеђем према схватању улоге
жене. Сгога је често долазила у ситуацију да "дели лекције" југословенском
феминистичком покрету. У чланку "Неколико опажања о феминистичкој
идеологији 'Женског покрета"' критиковала је писање тога часописа,
сматрајући да чланци који се обављају на његовим страницама не улазе у

суштину феминистичког проблема. О контроли рађања писала је у позитивном
смислу, сматрајући да неконтролисано "нлођење" чини жену "робом" мушкарца,
али је абортус доживљавала као крајње средство за којим треба посегнути.
Регулисање рађања сматрала је нуждом због добробити брака и смањења прос
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покрету је, такође, замерала пропагирање тезе о жени која је у свом "нај
дубољем биhу мати", те да је центар женског питања материнство, док су његове
вође управо биле жене без деце. По њеном мишљењу, требало је да се
феминисткиње обрачунавају са "мушким" поимањем материнстваss.
О контроли рађања су у "Женском покрету", осим Јулке Хланец
Ђорђевић, писали још неки аутори. Алојзија Штеби се том проблематиком
позабавила у облику обавепrrења читатељкама, сматрајуhи да је неопходно да
се женски покрети позабаве том проблематиком. Дугогодишња уредница и вођа
Алијансе женских покрета је истакла нелогичност закона који је кажњавао
жену (без средстава за живот, ,,ослабљењу" од бројних порођаја) у случају од
бацивања плода, док је истовремено друштво славило погибију 9 милиона људи.
Према члану 168 српског казненог законика, била је предвиђена казна до 5
година затвора за покушај нобацивања. На територији Словеније и Далмације
важиле су одредбе аустријског законика, који је чланом 145 прописивао казну
од 6 месеци до године дана за покушај побацивања, те казну од 1 до 5 година
за извршени побачај. Алојзија Штеби се заложила за реформу казнених
одредаба 56 , изложивши у свом чланку праксу Совјетског Савеза и Чехословачке.

Свој прилог тој проблематици дала је и проф. др Божена Дежелић из
Загреба, испровоцирана ставовима Јулке Хлапец-Ђорђевић. Она је бранила
позиције жена којима је хришћанство било темељ и подлога животног схватања
и рада, сматрајући да у интересу женског покрета није било одбијање дела
чланства отварањем питања абортуса. Др Дежелић је у свом тексту направила
дистинкцију између појмова женски покрет и феминизам, заључујући да и
хришћанке желе ослобођење жене, али да се оне разликују од феминисткиња
у поимању његовог значења. Такође, залагала се за сексуалну апситенцију
неудатих жена, јер "поштивање чистоће није измислило кршћанство - оно је
очито у људској природи". Сексуални нагон је дефинисала као "најгрубљи
изражај природне силе" и закључила да се право његовог испољавања мора

титуције, сматрајући ово последње "вентилом за задовољење импулсивног сек

откупити "мноштвом свих оних жртава што их оцу и мајци доносе на свијет

суалног нагона мушкарца с елиминацијом плођења". Била је уверења да се жена

дјеца". По њеном мишљењу, задатак феминизма је било усклађивање јавног

која је обична "машинерија за рађање" може допадати само жени са неким ,,ин

посла са вршењем материнских дужности. Такође, изјаснила се против објав

телектуалним дефектом". Рационализација људског рађања била је, по њеном
мишљењу, conditio sine qua non сваког успешног развитка феминистичког пок

љивања чланака о абортусу на страницама "Женског покрета"57.

рета. Писала је о контрацепцији, потреби реформе патријархалног брака,

су добијали и подршку. Спаса А. Марковића из Обреновца је у тексту "О
спречавању рађања" подржала њен став о потреби контроле рађања, уз образ
ложење да је проблем пренасељености боље решавати ограничењем рађања,

сматрајући да ће либерализација сексуалних односа између мушкараца и жене
маргинализовати проблем проституције. Под либерализацијом сексуалних од
носа је подразумевала упражнавање секса ван институције брака, те и еротична

уживања у оквирима брачне заједнице (мушкарац стога неће бити присиљен
да задовољство тражи код проститутки). Децидирано се залагала за
превазилажење укорењених поимања жене као проституке и Мадоне,
сматрајући то двојство резултатом фарисејског сексуалног морала. Женском
52

Према подацима наведеним у овом чланку, у Загребу је године

1923.

било од стране hудоредног

одсека ухапшено 868 жена, међу њима је 206, односно 23,73% био полно заражених. 1924. је
ухапешно 1089 жена, међу њима је 275, односно, 25,25% било полно заражених. Ради се о више
пута хапшеним проститукама (Нова Евройа, 11. април 1925, књ. XI, бр. 11, стр. 342-353).
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Исто, септембар-октобар

1923,

бр.

1922,

1, стр. 23.
бр.

9 и 10, стр. 284-287.

Ставови Ј. Хланец-Ђорђевић нису изазивали само негативне реакције, већ

него ратом. Као илустрацију навела је Мусолинијеву изјаву о нренапучености
Италије и могућности да експлодира уколико не добије одушка на страни. На
крају је нагласила да није комунисткиња по политичком уверењу 58 (вероватно
стога што се тражење права на абортус изједначавала са комунистичким

политичким уверењем). Због неочуваности "Женског покрета" из периода од
55

Исто, новембар-децембар 1922, бр. 11 и 12, стр. 305-309; октобар 1932, бр. 10, стр. 144-146;
децембар 1932, бр. 12, стр.182-183; март 1933, бр. 3, стр. 44---47 и април-мај 1933, бр. 4-5, стр. 63-64.
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ИciUo,

15.
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Ис1Тiо,

1. април 1928,

1926,

бр.

фебруар

6,

стр.175-177.

1928, бр. 4, стр. 2-3.
бр.

7,

стр.
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1927. до 1932. године, на жалост, нисмо могли утврдити размере реакције на
ставове Јулке Хлаnец-Ђорlјевић, односно полемике о теми абортуса и контроле
рађања.

Три љубљанска женска удружења: ,,Женски покрет", ,,Удружење универ
зитетски образованих жена" и "Савез раденица" одржала су 7. маја 1933. године
збор, према информацији објављеној у "Женском покрету", на којем су се
њихове представнице залоЖиле за: дозволу побачаја у извесним случајевима;
формирање комисије, чији би задатак био утврђивање потребе побачаја;
увођење профилаксе против бременитости (у виду производње и продаје
презерватива, отварања саветовалишта за сексуална питања, те течајева за
широке народне масе о хигијени брака, побачају и употреби контрацепције)".
Ипак, веома је мали број чланака уопште написан о тој проблематици. Тако је
на страницама часописа "Жена и свет" своје место нашао само један чланак,
са насловом "Јесу ли деца увек пожељна", који је третирао питање конроле
рађања. Ауторка, извесна Аnмира ту је проблематику обрадила са становишта
тешке економске кризе, која је Југославију погодила тридесетих година ХХ века.

Она је осудила породице које на свет доносе "необезбеђену децу од тренутка
рођења". У групу људи, чију је репродукцију сматрала непожељном, сврстала

је алкохоличаре, сифилистичаре и душевне болеснике. На крају је цитирала
следећу мисао: ,,Можда је мањи грех убити човека него дати живот невином

створу, који ће имати да кроз цео живот понесе мучеништво и патњу за хлеб" 60 •
А. Ђ. Костић је, пак, читаво поглавље у својој књизи "Полни живот човека"
посветио проблему спречавања зачећа ради регулисања рађања, сматрајући да

је опасност велика и да јавност треба упознати са контрацепцијом 61 •
Пишући о рационализацији рађања у "Медицинском прегледу", Милован
Миловановић је навео да су њени узроци били повећање целокупног броја
становништва, општа економска криза, интелектуално-етичка преоријентација
појединца и друштва, промена социјалне вредности жене и детета, те и

материјалистичко-индивидуалистичко схватање живота уопште. Његов чланак
био је заправо усредсређен на "абортусну пандемију" меl)у становнцима
Краљевине Југославије, посебно престонице, након Првог светског рата. Из
лагање је заснивао на побачајном материјалу београдског Судско-медицинског
завода, обухватајући смртне случајеве (као последицу абортуса) из Опште
државне болнице и клинике Медицинског факултета. Обрада побачајног
материјала (који није представљао укупни број умрлих побациља у Београду и
његовој најближој околини, али је сачињавао његов највећи и најпроученији
део) односила се на период од 1919. до 1935. и заснивала се на укупном броју
од 236 лешева побациља (27 у раздобљу од 1919. до 1925, 71 између 1926. и
1930, те 138 између 1931. и 1935. године). Од 236 умрлих побациља, 134 их је
било из града Београда, а 102 са села из његове најближе околине. Евидентно
је да се број смртних случајева увећавао са годинама: 1925. у Судско
медицинском заводу била су свега 3 леша побациља од укупно 1.452; 1930. је
меlју 1.459 лешева било 15 побациља; а 1935. чак 38 лешева побациља у укупном
59

Исто, април-мај

60

Жена и свей1, бр.

61

АЋ. Костић, Полн11 жuвoiii човека, стр.

стр.

броју од 1.651. У процентима је то износило: 1925 - 0,2%, 1930
Непосредни узроци смрти побациља били су: сепса (у

2,4%.

81

и 1935 _
случајева),

- 1,0%

3/7

перитонитис (2/7), те истовремено сепса и перитонитис (2/7), затим тетанус и
искрвављеност (у по_ три случаја), те меркуријални нефритис (у два). у више
од две трећине случаЈева умрле побациље су имале, пре последњег и смртонос
ног абортуса, по неколико или по 5-10, 15-20 и више ранијих намерних побачаја.
Према ауторовим речима, у више од једне трећине случајева извршиоци пос
ледњег смртоносног абортуса биле _су саме побациље (није искључено да је
њихов број био преувеличан, пошто Је ради прикривања саучесника, побациља
преузимала сву одговорност иа себе), док су у једној шестини случајева абортусе
извршили лаици и то су углавном, са изузетком једног берберина, биле особе
женског пола. Побачаји су вршени по правилу механичким средствима

_

увлачењем разних палчастих предмета у материцу. Побациље у великој већини

нису биле свесне опасности од побачајног поступка за живот и обично је код
њих превлада~ао страх ~д кривично-правне одговорности. У мање од једне

трећине случаЈева, побачаје су _извршиле дипломиране бабице, чији се један део
служио ис!оветним побачаЈНИМ начинима и имао је једнаке појмове 0
медицинској штетности абортуса попут лаика. И на крају, у једној шестини
случаЈева абортусе су извршили лекари (готово у половини свих леталних
случајева побацивања из социјалних мотива суделовали су лекари и дипл.
бабице). М. Миловановић је сматрао да су сви лекари абортери или млади или
неискусни, почетници гинеколо~и. О њиховом дилетантизму сведочила је и
чињеница да су у 15,7% свих СВОЈИХ смртносних случајева провалили материце
(док су лаици само у 8,6% случај~ва перфорисали утерус). Ради поређења навео
Је пример руских гинеколога, КОЈИ су у истом том раздобљу имали перфорација
утеруса свега у

0,04-0,24%

свих побачаја уопште. 62

Иако је суштина феминизма између два светска рата била борба за
политичка права, на страницама свога гласила, ,,Женског покрета",

феминисткиње су отвориле и нека друга питања значајна за еманципацију жене.
Хватање укоштац са темама као што су слободна љубав, сексуално васпитање,
проституција и контрола ра!Ја~_ьа било је донекле, могли бисмо реhи, храбро у
односу на углавном патриЈахалну средину која је на феномен жене

феминисткиње глед~л.а са подозрењем, којој је инсистирање на праву гласа било
несхватљиво и у КОЈОЈ су саме жртве тврдиле да им оно заправо и не треба

позивајући се на култ мајчинства као довољно "свето право", од Бога датобз:
"Женски покрет", да ли због осетљивости патријархалне средине или из
сопственог уверења, ник~да није покушавао да сруши култ материнства, веh је
писао афирмативно о ТОЈ теми. С друге стране, као удружење, Женски покрет

62

Мед~щински йреiлед, октобар

63

Најилустрат~внији прим~р оваквог с:ајалишта је позив Зорке Ивковић, почасне председнице

1936, књ. XI,

бр.

10, стр. 185-188.

"Друштва маЈке Југовића у Сремској Митров~и, и српској жени да одбаци "туђински" начин
живо_та и да рађ~: ,,Српкињо! Ти си .само као Ма1ка понос и дика наша, само као у Мајку упрти су
погледи уТебе,Јер си само као Мщка светитељка."( ... ) ,,Јавља се у јавности кампања за женско
право гласа, али то пр~во жена тражи и иште од људи!

1933, бр. 4 и 5, стр. 52.

7, год, IX,

Светлана Стефановић, ,,Женски йокреlU" о Проблему брака, слободне љубави ...

-

Међутим, наше најсветије право,

материнско право, 1:ам Је Бог дао и нико нам га пе може одузети, ЮfТИ га могу људи добити! Па

8.

11ека људи врше сво1а права и дужности, а ми матере чувајемо и вршимо наша права и дужности."

308-313.

-

(Жена II свет, бр.

3, год. V,

стр.
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је афирмисао "нови" тип жене (тзв. уседелице - неудате, без деце), која је своју
,,корисност" (а не јаловост) друштву показивала радом на друштвеном, култур

ном и професионалном пољу. Оба типа, мајка и немајка, била су врло високих

етичких принципа, сексуалност није, била карактеристика ниједног од њих. Зас
тупљеност поменутих тема у оквиру часописа "Женски покрет" говори да су
нека питања морала сачекати појаву тзв. женске штампе да би се о њима почело
више писати и размишљати, односно да је жена превасходно била
заинтересована за решавање проблема (као што су проституција или контрола
рађања, реформа брака итд.) који су били уско везани за еманципацију жене
уопште. Ипак, рекли бисмо да је третирање тих тема више био резултат
праћења кретања европског и светског феминистичког покрета.

Феминисткиње окупљене око часописа "Женски покрет", међу којима су
најмаркантнији били чланци Милеве Б. Милојевића (како се сама потписивала)
и Алојзије Штеби, припадале су "копзервативнијој струји" (у односу на европски
феминистички покрет сигурно ако не и у односу на југословенски, што је тешко
поуздано тврдити, пошто је тон часопису, од почетка до краја, давала готово
нета екипа). Алојзија Штебн, секретар Министарства за социјалну политику,
дугогодишњи текстописац, председница Алијансе женских покрета и Женског
покрета у Београду, те уредница часописа "Женски покрет" (1927-1938),
издвајала се ригидношћу својих ставова као главни промотер те струје. Пре
свега, била је државна чиновница, па тек онда феминисткиња, то јест заступала
је политику свог министарства под обландом феминизма. Жестоко је, на пример,
бранила члан

9

(нацрта) Закона за сузбијање полних болести аргументом да

је питање моралног и телесног здравља друштва много важније од "ин
дивидуалне нелагодности коју ће осетити појединац кад треба да се покори
одредбама новог закона". Сматрала је да је материнство као социјална функција
жене централна тачка феминистичког програма. Чак се у једном тренутку
одрекла захтева за политичка права, са образложењем да је још велик број
жена неписмен и неспреман да се прими одговорности коју таква грађанска
дужност носи. По њеном мишљењу, задатак феминистичког покрета било је

Светлана Стефановић, ,,Женски йокреiП" о Проблему брака, слободне љубави ...

83

временима упражњавали како мушкарци тако и жене, што се да закључити из

писања о институцији "конкубината", односно о "обичају" да се венчање обави
тек када је дете на путу или после његовог рођења. Из статистике београдске
амбуланте за венеричне болести, коју је "Женски покрет" делимично објавио,
произлази да су зараду у проституцији тражиле кћери адвоката, трговаца итд.,
пошто су их након дефлорисања (насилног или ненасилног) напустили
родитељи. Ненасилно дефлорисана девојака, дакле, ,,дала се наговорити" на

љубавни однос, то јест закључујемо да је постојао раскорак између теорије и
праксе (тзв. малограђанског морала и "стварних потреба"). Биле оне заведене

наивке или не (попут јунакиње из "Рањеног орла" Милице Јаковљевић), жене
су због неког разлога почеле попуштати пред "обећањима" супротног пола, што
би био предуслов за преиспитивање захтева за сексуалну чистоту, те и сексуалне
етике уопште. Зашто феминисткиње нису одговориле том изазову, него су нас

тупале са позиција пуританске етике, једнаког морала за мушкарце и жене у
смислу предбрачне сексуалне апстиненције за оба пола. Те за жене прописане
ет~чке норме вуку своје корене из религије, али су у "Женском покрету"
објашњење и доказане "научним" методама ( егземплар је писање Кларе
Дај чове). Психологија и медицина на Западу преузеле су улогу тумача женине
улоге у друштву", подржавајући схватање да жена која жртвује брак неком

занимању не води нормалан живот (истичући при том улогу мајке и важност
раног дететовог искуства) 66 • Група феминисткиња окупљених око часописа
јесте, дакле, пратила западне токове, али она конзервативнија струјања, због
чега су, могуће, и остале маргиналне групе (тираж часописа сведочи у прилог
тези о маргиналности). Завршавајући овом мишљу, не бисмо хтели да негирамо
њихове евентуалне успехе постигнуте на другим пољима.

буђење међу женама "снага одговорности и солидарности" као основних снага
сваке заједнице (државе). Из тога је следио да интересе целокупности треба

стављати изнад интереса жена, односно да је феминистички покрет део социјал
ног покрета, који тежи ка подизању целокупног живота "на степен заrаран

тованости егзистенције свим радним људима" 64 •
Условно речено, другом "лнбералнијом" струјом могао би се сматрати

Женски покрет из Загреба, бар због иступа поводом нацрта закона за сузбијање
полних болести, те због става да је циљ сваке феминистичке организације
"заштита жене а tout ргiх". Можда је територијална дистанца од престонице била
узрок мањег утицаја чиновничке логике у њихову феминистичку идеологију,
јер чланице Женског покрета у Загребу нису радиле при министарствима, због
чега су биле слободније у изражавању сопственог мишљења.

Пуританизам којн се огледа у писању "Женског покрета" о проституцији
и полним болестима више је био резултат разлабављених сексуалних норми

него акутностн поменутих појава. Предбрачни секс су чешhе него у ранијим
64

Женски

iim<pei"il, фебруар 1933., бр. 2, стр. 19-24.

65

ХисiПорија човјечанства "ДвадесеiПо сiПољеhе",

IV, Загреб 1969, стр. 208.

66

Нарочито је часопис "Жена II свет" истIЩао улогу жене у пружању љубави, сигурности и
интелигентног васпитања сопственој деци, наглашавајући њену одговорност за последице
уколико затаји у својој мајчинској улози.
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Ранка Гашић

УДК

061.236.61(497.1)(091)

"Zenski pokret" About Marriage; F1·ee Love, Sex Education, Prostitution
and Birth Control
Summary
А society for education of women and protection of their rights - the Women's
Movement - was founded in Belgrade in April 1919. Over the years several such societies
have been estaЫished in cities throughout Yugoslavia. The first Feminist AПiance was
estaЫished at the congress of feminist societies in LjuЫjana in 1923 and in 1926 was
transformed into the Alliance of Women's Movements. Zenski pokret (Women's Movement)
was а periodical puЫished Ьу the Women's Movement in Belgrade, and since 1927 was
owned Ьу the A!liance. Struggle for political rights was the essence of feminism between
two world wars. Presence of texts about maгriage, free love, sex education, prostih1tion
and birth control on the pages of the feminist magazine Zenski pokret was rather the
result of observation of trends in the European and international feminist movement than
of the desire of Yugoslav feminists to tackle these issues. It remains uncertain how well
did the magazine reflect feminist trends in Yugoslavia, since the editorial policy throughout
the period of puЬlication was in the hands of а more conservative wing. Being civil servants,
feminists gathered around the magazine presented government interest rather than ferninist
ideology.

Српски масони између
два светска рата као друштвена rрупа

АПСТРАКТ: Прилог за социјалну анализу организације слободних
зидара у Србији између два раша. Покушај оцене друшшвено'i йо
ложаја и улоlе масона на основу йода~Uака из досијеа нас~Uалих йри
ликом йрийремања анiиимасонс,се изложбе у Београду

18.

1941/1942.

Организација слободних зидара настала је у Великој Британији почетком
века, 24. јуна 1717, уједињењем четири енглеске постојеће ложе, прерас

тањем средњовековних зидарских еснафа у тзв. спекулативно зидарство, тиме

што је тај појам проширен на зидање у пренесеном значењу, тј. на интелек
1738. настала је тзв. Андерсонова књига
конституције, која је до данас одредила у основним цртама идеологију масонства

туално и духовно стваралаштво. Већ

и његове принципе деловања, мада све поједине националне ложе имају своје

конституције, које се у неким појединостима разликују. Три основна масонска
принципа су братска љубав, брига о другима и тежња за истином. Позната
парола француске буржоаске револуције, ,,слобода, једнакост, братство", такође
је и темељни слоган масонске етике. Дужност масона је да чини добра дела и
помаже хуманитарне акције, према својим материјалним могућностима. Основ
ни прннципи такође су лојалност држави, борба за еволутивне промене у
друштву и избегавање револуционарних и превратничких метода, вера у бога
као врховног неимара свемира, уз толеранцију према свакој религији, и борба

против сваког тоталитаризма, било државног или црквеног. Из свега овог јасно
призлази да је основна идеологија масонерије грађански либерализам, те да су
политички противници фашизма, комунизма и клерикализма. Обавезни су да
у приватном животу буду непорочни и да се у јавном и политичком деловању
придржавају масонских принципа без обзира на то којој политичкој странци
припадају. 1

Њихово деловање у стварности, међутим, испољавано је флексибилније у
односу на та начела, што је зависно од тренутне политичке ситуације, односа
снага у друштву и других реалних фактора који су имали већи утицај у политици
и друштву од масонских ложа. Налазимо их у различитим политичким

странкама (углавном умерене оријентације, мада има н случајева да су
Г. Логар, ,,Масонска јавна тајна", Вечерње новосtТiи ( фељтон),

14.1.-7.2.1990.
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припадали екстремним партијама или покретима), у готово свим хуманитарним

тили их било у својству масона било политичара, односно људи који имају утицај

организациј~ма (што је потпуно у складу с њиховим основним задацима).

у друштву.

О организацији слободних зидара у Југославији написано је веома мало
стручних радова,2 док су дела о овој теми која не спадају у научну ис
торнографију релативно бројнија. Слика која постоји у јавности о масонерији
великим делом је под утицајем разних мистификација, које шире углавном њени

Предмет овог излагања ограничен је на Велику ложу Краљевине СХС
(Југославије) у међуратном периоду, и то на оне ложе у њеном саставу које су
имале седиште у Београду и другим градовима Србије. Велика ложа СХС ос

идеолошки противници, али за које увек постоји плодно тле у склоности
читалачке публике ка тражењу разних натприродних тумачења политичке ствар

ности и историје, и посебно теорија завере. Постоји неколико митова о

нована је 9. јуна 1919. уједињењем хрватских и српских ложа. Прихваћена је
конституција у којој је утврђено поштовање "Творца свих светова", верска
толеранција, верност отаџбини, могућност да ложи припадају сви слободни људи
(мушкарци) без обзира на народност, политичко уверење и сталеж. Велика

масонима који се појављују у јавности повремено, и нарочито се у мутним

ложа СХС обухвата само јовановске ложе, тј. прва три степена у хијерархији.

временима користе за подстицање хајке на замишљеног непријатеља. Ти митови
су најчешће следећи: о недогледним циљевима и огромном утицају на светску
политику; о ложама као инструменту ционизма, тј. међународне јеврејске

који могу бити примљени и са

завере; о космополитизму који делује против националних интереса; о циљу да

се овлада светом; о томе да су масони противници религије; и на крају, истицање
тајног обреда и тајних знакова распознавања као аргумента да се баве нечим
недозвољеним. Треба поменути и мит који су сами масони ширили, о свом навод

ном огромном утицају на историјске догађаје у националној историји, на
пример, на стварање Југославије. 3 Тако је у лето 1940. покренута у дневној
штампи кампања против масона (посебно у листу Време), коју су водили Данило
Грегорић, Светислав Стефановић, Стеван Клуиh, Милан Банић, Ђорђе
Димитријевић и други мање познати публицисти пронемачке и профашистичке
оријентације. У тим чланцима масони су оптуживани да одлучују о другим
народима у интересу међународног капитала, да њихова индивидуалистичка

идеологија уrрожава породицу као основу друштва, да демократија уништава
европску културу. Бројне су и оптужбе за атеизам, атентате на крунисане главе,

пролетаризацију сељака, ищ. 4 Такве тврдње не могу издржати критику озбиљ
ног историографског истраживања, и можемо рећи да оне, мада не говоре
сувише истинито о масонерији, сведоче о духовној клими времена у коме се

Може бити примљен само онај ко је навршио

тачнијем одређењу праве структуре, идеологије, друштвеног и политичког
деловања те организације. С обзиром на интернационално обележје масонерије
и њено порекло из Британије, те повезаност југословенских масона са Великим
оријентом Француске, у јавности постоји слика о масонима као носиоцима

страних, пре свега западних утицаја. У том смислу, такође је потребно утврдити
истину о томе колико та организација представља канал страних утицаја, а
колико је реч о појединцима који су имали личне интернационалне везе и корис-

из списка се брише свако

огрешио о закон и морал. Велика ложа СХС била је члан Интернационалне

масонске асоцијације (ИМА), основане у октобру

1921,

на иницијативу швај

царске ложе "Алпина". 5 Југословенска масонска организација је била уредно
пријављена код надлежних власти и издавала је два часописа (Неимар и

Шесiйар ). Осим тих часописа, који су били званично гласило ор-Ганизације, пос
тојали су и други у којима су масони сарађивали и давали им тон у складу са

својим идејама (Јавносш,

Kpyz,

Видици, Бришанија, Човечанс~иво и Даница).'

Ограничићемо се овде на један аспект истраживања ове теме, а то је
социјална структура чланова ложа и њихово друштвено ангажовање. Спискови

који су истраживачима доступни нису потпуни, и на основу њих се не може
угврдити коначни број чланова масонских ложа. Три постојећа списка која се
налазе у Архиву Југославије садрже имена чланова разних југословенских ложа,
те Југословена чланова страних ложа (мада су насловљени као спискови
београдских масона). На једном је наведено

235,

на другом.-

263,

а на трећем

лица. 7 Спискови немају датуме, тако да је тешко утврдити у ком тренутку
су били актуелни и која лица су у датом времену била активни чланови ложа.

- 610

ложа представља збирка досијеа масона, која је настала у току

1941.

и

1942.

године поводом припремања познате антимасонске изложбе у Београду.s Ту

изложбу организовала је немачка окупациона власт, а практични део посла
спроводио је специјални комесар у влади Милана Недића Танасије Динић.
Изложба је била отворена од 22.10.1941. до 19.1.1942, а припремана је од јула

1941.9

Тада је, према полицији познатим списковима, свим члановима ложа који

су тада боравили на територији окупиране Србије, послат упитник од 33 питања.
Од тога какав одговор би дали на постављена питања, зависило је да ли he
остати у служби, и да ли ће, евентуално, изгубити и стечена права, ако су били

Андрија Раденић, ,,О масонерији и масонима у Србији, Мит и стварност", Исtиоријски часойис

42/43, 1995/1996, 169-222; Надежда Јовановић, ,,Однос окупатора и квислинга према масонерији у
Србији", Годишњак 'lрада Бео'lрада 18/1971, 77-107,
4

70,

Драгоцен извор за проучавање социјалне структуре чланова масонских

Проблеми који се постављају пред истраживача пре свега су у што

3

годину, осим синова масона,

21

година. По члану

ко не испуњава обавезе, не долази на састанке и не плаћа чланарину, или се

јављају.

2

20

Андрија Радениh, п.д.

169-226.

Данило Грегориh, ,,После претреса у ложи",

BpeJ.te, 26.7.1940; исти, ,,Наша национална обнова и
масони", BpeJ.te, 2.8.1940; исти, ,Дочиње друга етапа", Време 3.8.40; исти, ,,Ми и Версај", Вре,11е
23.8.40; исти, ,,Масони на послу", Bpe,\te, 4.10.40; С. Стефановић, .,Једна права линија", Време
11.9.40; С. Клуиh, ,,Масонерија кроз историју", Време 1.8.40; Ђорlје Димитријевић, ,,Масонерија и
хришћанство", Време 6.8.40; С.Г.С. ,,Масонске изопачености", BpeJ.te24.8.40.

и

5

Z. NeneziC, Masoni

JugoslaVlji 1764.1980,

6

А. РадеIШћ, п.д.

7

АЈ

8

Досијеи се налазе у АЈ

9

Н. Јовановић, п.д.

Београд,

371-375.

175, 184.

130, Списак масона приватне професије; АЈ 100 -14, Списак
АЈ 100-14, Списак масона из Београда.
100, к.16, 17. и 18.

88, 98.

(делимчни) београдских масона;
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веh у пензији. У попису досијеа масона наведено је 411 особа, међутим само
153 је тада (1941. и 1942) било у животу, у земљи и у могућности да одговори
на упитник, док су неки одговорили да никада нису били масони. О осталима
постоје неки подаци, али најчешће сасвим недовољни. Дакле, 153 особе дале
су одговоре, који се могу статистички обрадити и указати на неке параметре

битне за процену масонерије као елитне друштвене групе. Такви једнообразни
подаци се за сада не могу добити за све масоне, нити је њихов коначни број
познат. Претпоставља се, међутим, да тај број у Србији није прелазио 1.000.
Међутим, поставља се питање да ли је тај узорак, који чини отприлике
четвртину претпостављеног укупног броја српских масона у међуратном
периоду, довољан за озбиљно истраживање, и да ли је уопште оправдано корис

Ранка Гашић, Срйски масони измеЬу два свеiиска рата као друштвена Zруйа
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средина која је битно одскакала од остатка земље по критеријумима модерн
изације. Показало се да је Београд као место рођења чланова масонских ложа
на трећем месту,
водина и Србија
на јужну Србију,
масонство иначе

иза остатка Србије и Војводине, и то са малом разликом. Вој
са Београдском предњаче, као развијеније средине, у односу
Црну Гору и БиХ. У Црној Гори и БиХ пре I светског рата
није постојало,1° што је разумљиво ако се има у виду степен

друштвеног развоја тих подручја, и либерално-капиталистичко својство слобод
ног зидарства. Мали број рођених у западним крајевима тадашње Југославије
резултат је тога што су људи из тих крајева били чланови хрватских и
словеначких ложа и нису предмет нашег истраживања. Ови резултати такође
потврђују да је масонерија организација друштвене елите.
Попис испитаника према датумима рођења дао је следеће резултате:

тити методу узорка. У недостатку комплетних спискова и извора који би
пружили податке погодне за статистичку обраду, одлучили смо се да овом послу

приступимо на ограниченом узорку, у светлу чињенице да озбиљнија

1860. - 8;

1870 - 25;

1880. - 25;

1890.

61;

1900.

25;

истраживања на ову тему за сада не постоје.

Из упитника од 33 питања издвојили смо одговоре на она питања која, по
нашем мишљењу, дају одговоре значајне за обележје масонске организације
између два рата: лични подаци (место и година рођења), образовање (врста и
степен}, место школовања, звање и националност, идеолошко становиште

(чланство у политичким странкама, став према политичким догађајима, однос
према Јеврејима, поглед на државу, нацију, веру, комунизам и фашизам),
друштевени ангажман, датум ступања и иступања из ложе, везе са страним

ложама, напредовање у служби од дана уласка у ложу. На крају, одређен је и

На основу ових података види се да је генерација рођених крајем 19. века
(деведесетих година) у годинама пред П светски рат била најактивнија у
масонским ложама. Та чињеница не може се објаснити само тиме што су они

у међуратном периоду били биолошки у најактивнијем животном добу, пошто
се слично може тврдити и за претходне и потоње генерације (изузев оне рођене
шездесетих година деветнаестог века, од којих многи тада нису били међу
живима). Више него двоструко већи број припадника те генерације међу
масонима указује, по нашем мишљењу, на две могућности:

одговор на последње питање у упитнику, који се односи на лична запажања

испитаника о њиховој организацији и људима у њој.

1.
2.

Према месту рођења, резултати су следећи:
село

град

41

105

Београд

28

Србија без Београда

42
6

Јужна Србија
Војводина

36

Словенија

2

Хрватска и Славонија

11

Далмација, Бока и Истра

6

Црна Гора

5

БиХ

3

иностранство

да су ти људи постизали утицајне положаје у друштву брже и у већем

броју (ако узмемо у обзир да је масонерија елитна организација),

- 5 (Русија), 2 (Мађарска), 1 (Румунија-Темишвар);

Дакле, резултати показују да је ту организацију између два рата чинило
претежно градско становништво, и то оно које не припада првој градској
генерацији, што је још један показатељ саморепродуковања елите у Србији у
континуитету све до II светског рата. Београд је овде издвојен као урбана

да су били посебно привржени идеологији либералног капитализма.

Да би се ово тврдило, треба узети у обзир услове у којима су они одрас
тали. Детињство су провели у време владавине Петра I Карађорђевића и бурног
парламентарног живота у Србији, испуњеног политичким страстима и

националним претензијама. Као адолесценти доживели су проширење државе
у балканским ратовима, затим пораз и окупацију, повлачење преко Албаније,
а многи међу њима су своје гимназијско школовање, услед рата и окупације,
довршили у иностранству. То је могло утицати на њих да, осим националних
идеја, којима су остали до краја привржени, усвоје и космополитизам као поглед
на свет и створе међународне везе које су и касније одржавали. Ову претпос
тавку потврђују и подаци добијени из упитника, према којима је више од
половине припадника ове генерације са датог списка школовано у иностранству

(33

према

27). 11

Изразити национални, друштвени и политички ангажман

изгледа да је био природни део њиховог васпитања и одрастања. Непосредно

после рата, услед великих губитака у људству, држава је ове тада врло младе
људе свакако подржавала и сигурно утицала на њихову друштвену промоцију.

10

Сведочење Милана Улманског,АЈ

11

Школовани су у следећим местима: Београд-21; Париз-13; Беч-5; Франкфурт-2; Клермон-Феран- 1

100-53-53.

Загреб-5; ~удимпешта-2; Сегедин-1; Панчево-2; Кан-1; Екс-ан-Прованс-2; Немачка-1; Лион-3

Праг-3; БаЈа-1; Нанси-1; Базел-1; Алжир- l;Лозана- l;Лијеж-1; Петровrрад-1; Берлин-1 ;Дрезден-1
Торино-1.

Годишњак за друштвену историју

90

V/1-3, 1998

Испитивање врсте и степена образовања и звања, тј. положаја у
друштвеној хијерархији, дало је следеhе резултате:

Ранка Гашић, Срйски масони измеЬу два свеiuска paiua као друшiивена 2руйа

обични људи. Лица са основним образовањем, радника, занатлија или земљорад
ника нема уопште, што је такође разумљиво с обзиром на грађанско и
каритативно обележје организације.

Степен стручне спреме:

Виши државни чиновници чине претежну већину чланова ложа. Слободна

средња или виша стручна спрема

32

факултет

95

докторат

18

Занимање

-

91

звање:

виши државни чиновик

69

нижи држ. чин.

40

проф. Унив.

16

проф. гимназије или стручне школе

21

учитељ

2

војно лице

4

Врста образовања: 12

занимања нису уопште била заступљена, пошто су сви лекари, адвокати, умет
ници и остали који се могу подвести под ту категорију, били запослени у
државној служби и имали чиновнички статус.1 4 Та чињеница има значаја при
оцени улоге масона у држави, али и обрнуто. Она показује донекле колико је

српска елита у међународном периоду (и пре и касније) била зависна од државе
и, самим тим, од политичких радника. А. Радени!, је у поменутом чланку такође
закључио да је страначка и идеолошка припадност појединца пресудна за оцену
његовог деловања, што се не може тврдити кад је реч о чланству у ложи.1s

Према подацима из досијеа највише лица имало је образовање правника.
Такође је значајан број лица са завршеним економским студијама (тј.
трговачким школама), филозофским, медицинским, техничким факултетима и
вишом педагошком школом

-

дакле претежно су деловали у области привреде,

просвете, медицине и индустрије. Велики број просветних радника, пре свега

професора гимназија и стручних школа, а затим и Универзитета, указује на то

правни факултет

54

трговачка академија

19

филозофски факултет

15

технички факултет

14

медицински факултет

13

виша педагошка школа

10

да су ложе заиста настојале да што више припадника ове струке уврсте у своје
редове, како би масонски принципи путем васпитања омладине што више ух
ватили корена. 16 У очима њихових противника то је третирано као нарочито

отежавајућа околност, и тумачено као уништавање омладине. Такве оптужбе
појавиле су се у време антимасонске кампање у листу Време, током лета и јесени

1940."
На крају се уочава изузетно мали број војних лица (свега 4). Објашњење за
ово налазимо у сведочењу Љубице Анастасијевнh, секретара Велике ложе Југос

особа са средњим и вишим образовањем три пута мањи од броја факултетски

лавија, која је тврдила да је постојао прећутни споразум у ложама да се војна лица
не примају и да се везе с њима одржавају само преко познаника и родбине. 1 ' Војна

образованих. Може се закључити да је то била првенствено елитна ор

лица су имала у свом домену изузетно мали простор за слободно деловање у

Запажа се да је највеhи број имао високу школску спрему, док је број

ганизација, састављена од тзв. вишег средњег слоја, али да није била недоступна
ни тзв. нижем средњем слоју (бар ако је реч о јовановским ложама). Број нижих

друштву, с обзиром на строго хијерархијски вид организације, и обавезу
намештања у политику, што је обухватало и изузим:ање од rласачког права.

чиновника, тј. обичних службеника са средњим или чак малим ттримањима,

такође није занемарљив

( 40 према 69), што

људи могу имати приступа овој организацији. Истина је такође да су значајне
одлуке доношене у Врховном савету, који су чинили само врло утицајни људи 13 ,
али приступ тзв. јовановским ложама (прва три степена) имали су и сасвим

12

Осим тих најзаступљенијих школа и факултета, остали су: филолошки факултет-2; фармација-2;
музика-5; богослщтја-2; графичка школа-1; шумарски факултет-1; tюјна академија-4; Велика
IШ{ОЛа у Београду-2; течај за наставнике дефектне дсце-1; ветерина-1; матура-8; микробиологија-

1; наутичка академија-1; средња техничка школа-1; математички факултет-1; Висока школа
лепих вештина-1.

1З

Према месту школовања подаци су следеhи:19

оповргава мит о томе да само богати

Према сведочењу Љубице Анастасијевић, секретара Велике ложе Југославија, из 1952 {АЈ 10015-53). Врховни савет су чинили: Душан Милићевић, Дамјан Бранковић, Ђорђе Вајферт, Војислав

14

Ово се, додуше, односи на податке до којих смо дошли у збирци досијеа, док се адвокати и лекари
приватне праксе на другим списковима помињу, мада у невеликом броју.

15

А. Раденић, п.д.

16

Сведочење Милана Улманског, АЈ

17

Данило Грегорић, После претреса у ложи, Време,

18

СведочењеЉубЈЩе Анастасијевић,

19

Чланови ложа са овог списка школовани су у следећим местима: Београд-56; Будимпешта-10;
Беч-16; Грац-3; Париз-19; Франкфурт-3; Клермон Феран-1; Загреб-13; Кијев-1; Сегедин-2; Котор1; Сомбор-1; Фрибур-1; Панчево-3; Каниl; Екс-ан-Прованс-2; Женева-З;Лијеж-2; Ср. Карловци-2;
Земун-1; Немачка-2; Лион-3;Лајпциr-1; Праг-8; Москва-2; Баја-2; Темишвар-1; Нанси-2; Минхен1; Ваљево-1; Базел-1; Алжир-1; Рим-1; Ерланген-1; Сусак-1; Пожаревац-1; Келн-1; Француска-1;

220.
100--15-53.
26.7.1940.

10.6.1952, АЈ 100-15-53.

Паљић, Андра Динић, др Љубомир Томашевић, Ђура Бајаловић, Јурај Деметровић, Владимир

Ган-1; Лозана-1; Петровград-1; Берлин-1; Харков-2; Суботица-1; Марсеј-1; Ниш-1; Дрезден-!;

Ћоровић, КатИ'-m:ћ, др Станоје Михалџић,

Торино-1; Гренобл-!.

np

Фрањо Ханеман, др Славко Дуканац.
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на подручју Краљевине СХС (Југославије)

83 ( од

1998

тога: у Србији - 59; у деловима
поп АvстооvгаDском - 24)

Ранка Гашић, Срйски масони изме!Ју два свеiиска рата као друшiивена 2-руйа

93

Према Конституцији, слободни зидари су били дужни да поштују принцип верске
и националне толеранције. Због тога су их нападали противници екстремно десне

у Француској

33

у Аустрији

19

у Мађарској

14

оријентације за наводну спрегу са Јеврејима и у том контексту се у време антимасонске
кампање помињала јеврејско-масонака завера. 24 Међутим, према нашим подацима, од
укупно 153 особе које су одговориле на питања у вези са ставом ложе према Јеврејима,
50 је посведочило да су у ложама постојале антисемигске тежње, док је 32 исказало

у Немачкој

11

лични шrгисемитски став. Такав резултат можемо приписати делимично и ситуацији

8

у којој су давани одговори (претило им је отпуштање с посла или губитак пензије).
Ипак, упркос томе остаје чињеница да је заиста мали број Јевреја био у српским

у Чешкој
у Швајцарској

6

у Румунији

3

у Белгији

3

у Италији

2

у Русији

2

Дакле, знатан број је био школован у шюстранству, мада је ииак веhина била
школована у земљи. Та чињеница, сматрамо, указује на то да место школовања

нема пресудан значај за формирање идеја, мада није потпуно без утицаја.
Према општим правилима слободног зидарсгва, које је усвојила и Велика
ложа Југославија, масони не воде рачуна о националној и верској припадности, а
толеранција је једно од основrшх начела Конституције. С друге стране, постоји
:мит о интернационалном својству масонерије (који је само донекле заснован на
истини). Међутим, у српским ложама је уочљив претежно велики број лица српске
националности у односу на остале (134 од укупно 153)."' То се, додуше, може об
јаснити и тиме шго је Србија релативно национално хомогена средина. Осим тога,
обележје српске масонерије било је уmавном национално, супротно мишљењу

ложама, те сведочења да су нерадо примани, или да је нпр. у ложи Косово по

Конституцији био забрањен пријем Јевреја.25 Постојала је, међутим, јеврејска ложа
,,Бане Берит" с којом изmеда Велика ложа Југославија није одржавала везе. Таква
издвојеност према верском и националном критеријуму код српских масона ипак

говори да начело толеранције није било доследно спроведено.26
За идеолошка опредељења српских масона значајно је следеће: били су
углавном присталице идеологије интегралног југословенства и противници
комунизма и фашизма. Држали су се начела да се друштвени проблеми могу

решавати само путем еволуције, а никако превратима и револуцијама.
Противили су се хрватском сепаратизму." Били су присталице Шестојануарске

диктатуре, желеhи тиме да по сваку цену (па и по цену губитка демократије)
спасу Југославију. У томе су активно учествовали, о чему сведочи и састав шес

тојануарске владе, у којој су углавном били масони. 28 Они су били готово једина
организација која је у време диктатуре наставила несметан рад, с обзиром на
своје општејугословенско, нестраначко обележје. 29 Међутим, у оквиру те ор
ганизације, као и готово сваке друге, постојале су различите студије. Тако

Милан Улмански, па пример, помиње централистичку и федералистичку струју

(у погледу државног уређења), док Дамјан Бранковић говори о монархистичкој

њихових противника. Према Конституцији, масони су дужни да изнад свега брину

о интересима нације и државе. Нарочито су чланови ложе "Косово", која је
деловала у јужној Србији и Македонији, били изразито национално оријентисани.
Многи међу њима су учествовали у ко.митским акцијама, или их подржавали, и
борили се против бугарског утицаја у Македонији. 21 У прилог оцени да је српска
масонерија национална говори и документ "Слободни зидари масони за време
окупације у Београду", настао очигледно у некој од институција нове комунистичке
власти, у којем се тврди да су за време окупације масони у Београду релативно
добро прошли, пошто су успели да убеде Немце да наша масонерија има национал
ни карактер." Према истраживањима Андрије Радениhа, кад год је у српској ис

24
25

Сведочење Луке П. Иличковиhа, АЈ

26

А. Раденић, п.д.

27

Zoran NeneziC,

28

Управо код масона из ове ложе најчешће се јавља антисемитиза~. Они су екстремно н_а1џюнално
оријентисани и често у стварности одступају од начела толеранциЈе, Порекло ове ложе Је у вези са

италијанским ложама, у трад~щији Гарибалдија и националноослободила:ке борбе про:ив Тур~ка.
У измењеIШМ околностима после Ј светског рата они нису променили своЈу основну орИЈентадИЈУ.

22

АЈ

23

А. Раденић, п.д.

100-15-54.

408--409.

У Хрватској је било масона (правашки кругови) који су се издвојили

3. Ненезић, п.д. 41:'. ,."13. Чланови владе масони били су: М.

Сршкић, В. Маринковић, С. Шврљуга,
Д. Којић, Ж. Мажуранић, Ј. Деметровић, К. Кумануди, О. Франrеш, М. Дринковић, М.
резултат утицаја Великог Оријента и француске и чехословачке политике да се спасе версајска
Југославија по сваку цену.

29
21

п.д.,

Костренчић, У. Круљ, А Крамер, Б. Максимовић. Диктатура је објашњена код Ненезића као

(случај анексије БиХ - протест упућен мађарској браћи остао је без одјека)."
Срба-134; Словенаца-2; Немаца-4; Руса-5; Хрвата-5.

100-17-56.

171.

из Велике ложе СХС и основали св0ју лозу "Либертас", управо због неслагања са ставом Велике
ложе СХС према хрватском питању.

торији долазило до сукоба између нација, масони су бранили национал~ш интерес

20

Данило Грегорић, ,,Масони на послу", Време, 4.10.1940; С. Г. С. ,,Масонске изопачености", Време,
Масонерија ulylocлaвuja, Београд 1941, 21.

24.8.1940; Милан Банић,

Исто,

414.

Међутим, Ситан Вотсон је, мада масон, критиковао диктатуру, као и Масарик, такође

масон. Како наводи 3. Ненезић, после Октроисаног устава 1931, француска, енглеска и чехос
ловачка политика (и масонерија) окренуле су се против Александра. Дошао је до скретања у
правцу федерализма код страних масонских ложа и до интернационализације хрватског питања.

Ложа "Конкордија" из Лондона је стално радила на окупљању свих опозиционих елемената, чак
и комуниста, ради остварења федералистичког концепта. Изгледа да је до раскида између Алек

сандра и масона дошло и пре његове смрти, али су оптужбе да су масони криви за атентат нетачне,
а много злоупотребљаване за време окупације од стране квислинга. Није до краја јасно да ли је
масонско незадовољство диктатуром изазвано кршењем принципа демократије, или утицајем

174,212.

британске политике и масонерије.

(Z. NeneziC,

п.д.

415,416,417,418,425).
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и републиканској струји. Милан Бартош је, нпр., поменуо три студије (лево
крило које су чинили противници диктатуре и републиканци: Иван Рибар,
Љубомир Дуканац и Ђуро Бајаловић; десно, крило које је подржавало диктатуру
(углавном масони виших степена, као В. Ћоровић, В. Новак, Ј. Деметровић, Д.

Бранковић) и центар који су чинили Ђ. Вајферт и Д. Милиhевић). 30
У досијеима масона наилазимо и на одговоре у погледу на државу,

религију, нацију, демократију, комунизам или фашизам. Веhина је одговарала
на та питања према правилима Конституције, помињући углавном лојалност
држави, верску толеранцију, национализам (југословенство и/или српство),
немешање у политику. Понеки од испитаника јасно су се одредили идеолошки

у прилог следећих идеја:
антикомунизам:

24

вера и антиатеизам:

26

демократија:

11

Ранка Гашић, Срйски масони између два свеiиска раiиа као друшiйвена lруйа
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Рибар је 1937. чак и иступио из ложе, под образложењем да је у тадашње време
потребна енергичнија акција и да масонска начела нису примерена времену,
као сувише благ метод борбе. Супруга масона др Ђурице Ђорђевића Кристина
Ђорђевић, из угледне породице Шумановић, била је веза између Моше Пијаде,
Иве Лоле, Милована Ђиласа и Јосипа Броза, који је чак илегално и боравио
у њеној кући. Комунисти су користили њене везе са београдском интелектуал
ном елитом. 31

Супротно оптужбама противника за безверство," једнако велики број је истакао
веру као важан чинилац њихове идеологије и :изјаснио се ошгро против атеизма.
Верска толеранција није нипошто претпостављала и верску равнодушност. Штавише,
религиозност је била пожељна особина међу слобоДIШМ зидарима. 33

У стању сукоба интереса српске и хрватске елите, масони су били једина
организација које окупљала елиту свих нација, на бази идеолошког, пројугос
ловенског и пролибералног програма. Било их је у готово свим политичким
странкама, а према тврђењу 3. Ненезића, посебно у Демократској и Самостал
ној демократској странци. 34

антиклерикализам:

8

југословенство:

6

српски национализам:

4

у прилог тези да су масони настојали да стекну утицај у политичкој номенклатури."

антифашизам:

3

профашизам:

2

Насупрот томе, 99 људи од укупно 153 ,шсу били чланови ниједне странке, а било
је и OIOIX који су се декларисали као присталице неких странака, те и ОIШХ који

Запажа се да се отприлике трећина људи који припадају странкама са овог
списка (13 до 63) налази на руководећим положајима у тим странкама, што говори

су мењали странке. 36 Релативно већи број чланова био је у ЈРЗ

(17),

НРС

(15),

ДС

Љубе Давидовића (8), док је у ЈНС било само 5 чланова. ( Овако мали број чланова
ЈНС са овог crrn:cкa не треба да засени чињеницу да је то била подстицана странка

Мали број испитаника је пристао да каже нешто одређено о тој теми, па
се посебни закључци о томе не могу изводити, осим онога што је већ познато.
Већина је понављала само општа места, па то и треба тако схватити. Релативно
велики број људи који су истакли антикомунизам треба делимично приписати

настројена према масонима. Мали број обичних чланова те странке међу масшшма
не може да оповргне ову чињеницу). У свим осталим странкама број чланова

и потреби да се оправдају и скрену сумњу са себе код окупационих власти.

масона био је изузетно мали. 37

Наравно, тачно је да су у већини и у начелу били против комунизма, мада је
постојало и лево крило које је, нарочито пред рат, сарађивало са комунистима
ради одбране од фашизма. У начелу, масони су били против комунизма, исто
као и против фашизма. Међутим, однос са комунистима није био једнозначан,
(нарочито у другој половини тридесетих година, у доба Народног фронта и
појачане опасности од фашизма). Програмски, били су против комунизма, као

облика насилног рушења поретка. Доста њих је стало иза "Обзнане" и "Закона
о заштити државе". Комунистима је било забрањено чланство у ложи, као и

свим члановима тајних и превратничких организација. Али у пракси је било
оних који су радили у обе организације и представљали спону између њих. Обе
организације су у доба Народног фронта инфилтрирале своје чланове у разне
друштвене организације ( спортска друштва, Соко и сл.) После стварања
Уједињене опозиције, неки чланови Демократске, Радикалне и Земљорадничке
странке позивали су на окупљање свих, па и радничких елемената. То су били
др Иван Рибар, др Божа Марковић, др Драгомир Икониh, а то је прихватио и
Божидар Влајиh, такође масон. Тзв. левом крилу припадали су: Славко Дуканац,
члан Тhавног одбора ДС; Ђура Бајаловић; др Сима Милошевић и др Иван Рибар.

30

Сведочења бивших масона из

1952.

године, АЈ

100, 15, 53.

у време диктатуре и да су њени чланови били у влади, која је била пријатељски

Наравно, утицај чланова јовановских ложа на политику могао је бити
мањи или већи, зависно од њихових функција у друштву. Али на политику

31

Z. NeneziC, п.д. 439,451.

32

Стеван Клуић, ,,Масонерија кроз историју", Вре.ме, 1.8.1940; Ђорђе Димитријевић, ,,Масонерија и

33

А. Раденић, п.д.177,

34

Z. NeneziC,

35

На функцијама: Независни клуб-1 (преде.); ЈНС-1 (бановински секретар); Збор-1; странка
Немаца-1 (оснивач); Давидовићева ДС-2 (Члан Гл. одбора), 1 (члан месног одбора); ЈРЗ-1 (члан

хр1Шihанство", Време,

п.д.,

6.8.1940.

224.

105, 106.

управе пододбора), 1 (секр. Клуба нар. посланика и секр. бановинског одбора), 1 (преде. квартов
ног одбора), 1 (члан гл. одбора); Самостална ДС-1 (преде. обласних и месних одбора); НРС-1
(секр. или члан управе).

36

Присталица, али не и члан: ЈРЗ-З;НРС-2; Земљорадничка стр.-1; Самостална ДС-1;

Мења:'1и странке: из НРС у ЈНС-2; из Социјалст. стр. у ДС, па у Самост. ДС, па у ЈНС-1; из немачке
партиЈе у Културбунд-1; из НРС у ЈРЗ-3; од Ст. Протић, Н. Павловић у "Збор"-1; из Самосталне
ДС у ЈРЗ-1; из Културбунда у ЈРЗ-1; из ДС у ЈРЗ-1.

37

Збор-3; Ратничка странка-1; Странка Немаца КЈ-2; Културбунд-2;Југосл. републиканска странка
Љубе Стојановиhа-1; Социјалистичка странка-2; Самостална ДС (Прибиhевић)-4; Ст. Протић и
Настас Павловић-1; Самостална РС пре I св. рата-1; Независни клуб-1.
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Ранка Гашић, Срйски масони изме!Ју два светска

као друштвена lруйа

patua

масонерије највећи утицај су имали масони високих степена, који су били у
Врховном Савету Краљевине СХС, са седиштем у Београду. То су били:
Ђорђе Вајферт, Јован Алексијевић, Петар Шрепловић, Манојло Клидис,
Душан Милићевић, Димитрије Јанковић, Дамјан Бранковић, Милан Ан

увек на страни отаџбине и оних који управљају

тоновић и Сретен Стојковић. Масони јовановских степена нису овде имали

нема антинемачке тенденције

приступ и нису утицали на рад вођства, а често с њим нису били ни упоз

антимаi)арско расположење (у војвођанским ложама)

нати.38

било је и германофила и франкофила

Када је реч о ставу према политичким догађајима, испитаници у огром
ној већини нису давали никакав одговор и понављали су само општа места,

Став испитаника о спољној политици

97

Број испитаника

за мир и неутралност

2

у складу са зван. политиком

1
1
1
1
1
1
1

Срби су били за демократију 41
опште измирење европских народа

тврдећи да се ложе нису бавиле политиком, да је била важна с~мо толеран
Друштвени ангажман масона је, за разлику од страначког, био знатно већи,
153 особе са овог списка, само 40 није

ција, патриотизам и лојалност држави. Ипак, неколико ставова Је истакнуто.
Одговори на питање о политичком ставу према актуелним политичким

проблемима:

Број

Политички став

6.

против конкордата

9

за споразум са Хрватима

9

позитиван став према Уставу од

негативан став према уставу из

Друштвена делатност масона

51
46
48
38
13
32

Хуманитарне организације: 44
Струковне организације

239

1931.

Број испитаника

Национална удружења"
Спортски клубови и удружења: 43

3

1931.

имало никакав друштвени ангажман, док су остали у већини били чланови

националних удружења (51), Сокола (31), Црвног крста (30), струковних ор
ганизација (38), и били ангажовани на хонорарном раду у државним ин
ституцијама (32):

испитаника

7

јаиуар одобраван

како се на овом узорку може видети. Од

Хонорарни рад у привреди
Хонорарни рад у државним институцијама

интегрално Југословенство

3

штетност клерикализма

2

негативан став према ХСС-у

2

увек је лично веровао да је влада у праву

1

Ротари клуб

3

1

Оснивачи институција
Без ангажмана

7

неповерење према Корошцу

6

6
7

Мешовита удружења Југословена и странаца"
Културна и уметничка удружења 46

О ставу према спољној политици земље давали су сличне, још опрезније
изјаве. Огромна већина тврдила је да у ложама није било говора о томе, да
се то њих није тицало и да су такви разговори били забрањени. Један од
њих је изјавио да су на рад ложе власти будно пазиле још од 1935, што прет•

Сарадња у листовима и часописима
Хонорарни рад у настави

•

поставља да нису изношени ставови супротни званично,1 спољноЈ политици.

4()

Наводимо неколико одговора који могу илустровати генерални став према
овом питању:

40

Праћењем датума ступања појединих личности у ложе и иступања из њих
може се пратити хронолошки динамика веће, односно мање, привлачности те

организације у одређеном времену, и доводити у везу са ситуацијом у друштву и
држави. У распону од 1895. до 1940, са изузетком година 1923. и 1924. када је 7,
односно

14,

лица са датог списка ступило у ложу, запажа се да су године Алек-

41

Ово је изјавио Јохан Нол, члан Културбунда и ЈРЗ.

42

Јадранска стража - 15; Народна одбрана - 13; Друштво Св. Саве - 2; Друштво "Огањ" - 1;
Удружење резервних официра и ратIПIКа-2; Гајрет-3; добровољачка удружења-3; остало-12.

43

Соколи-31; Скаути-3; Феријални савез-1; Аеро-клуб-2; остало-9.

38

3. Ненезић, п.д. 378.

44

Црвени крст-ЗО; здравствене

39

Страх од партијских борби, критикован састав владе и претпоставка да ће Хрвати одбити сарадњу

45

Југословенско-француска

у Скуппrгини.

40

Грга Бригљевић, професор Државне трговачке академије у пензији, рођен у Сиску, ложа "Д.
Обрадовић".

34

-5; остало-13.

- 3;

југословенско-немачка

- 1;

југословенско-бугарска

- 2;

југос

ловенско-чехословачка-1.

46

Књижевна

- 4

(Српска књижевна задруга),

ликовна-1; остало

-11.

5

(Матица српска), позоришна

- 3;

музичка

- 10;

ГодиIШЬаК за друштвену историју

98

V/1-3, 1998

сандрове диктатуре уједно и године највеће динамике ступања у ову ор

ганизацију (1929-12; 1930/31-17; 1932-10; 1933-10; 1934--14), што веh 1935. прес
таје, када само 6 лица ступа у ложу. 47 У владама Милана Огојадиновиhа осетно
се смањио број масона, како тврди 3. Ненезић. 48 Учесталије иступање из ложа
1935, 1937. и 1939. може се довести у везу са променом спољнополитичке оријен
49
тације државе и постепеним напуштањем идеологије интегралног југословенства.
Од укупно 153 особе на списку, из ложе никада није иступнло 86, док је на
разне начине иступило 67. Прилично велики број лица која су иступала из ложе,
провевши у њима време у распону од момеirГалног иступања до 30 година, може
само да говори у прилог тези да то није тајна организација у правом смиq~у пошто
иначе не би било могуhе напуштање организације у толиком броју. Наравно, било

је и случајева да су поједина браћа била искључена из ложе, због разних прекршаја
било у приватном, или јавном животу, или због нелојалног држања према ор
ганизацији. Познат је, тако, случај Иве Андрића и Густава Крклеца, који су били

избачени из ложе 1925. због Аидриhеве афере са Крклецовом супругом. Сличан
случај се догодило и краљевским намесницима, Иви Перовићу и Раденку
Оганковиhу. Милан Главинић је био искључен зато што је у скупштини гласао за
конкордат, односно зато што је на раду ложе изјавио да ће гласати против, а пос
тупио супротно томе. Озбиљнији је био случај Јездимира Ђокића, који је 1937.

Ранка Гашић, Срйски масони изме/Ју два све{йска

paiUa

као друштвена iруйа

Подаци о напредовању у служби од дана пријема у ложу до
следеће:

напредовало:

99

1942. говоре

78 (од тога 38 иступили из ложе)

није напредовало:

71

Од оних који су напредовали у служби од дана пријема у ложу од 1942.
године, не може се запазити да је у било ком случају, дошло до наглог и брзог
напредовања, што би се дало приписати чланству у ложи. С обзиром на време
протекло од датума ступања у ложу до дана испитивања, каријера свих

испитаних текла је уобичајеним током. Осим тога, од броја оних који су
напредовали у служби, више од половине је иступило из ложе (38 до 78). На
основу овога, дакле, не може се закључити да је сама чињеница да је неко масон
значила аутоматски предност при напредовању у служби, мада су биле честе

оптужбе упућиване масонима за протекционизам. Ти резултати говоре да треба
озбиљно преиспитати колико је то истинито.
Последње питање у упитнику односило се на лична запажања испитаника
о организацији и људима у њој.

суспендован, после банкротства његове банке у којој је ложа имала свој улог. 50
Подаци које нам пружа овај извор о страним представницима, тј. о гостима
ложа, сасвим су недовољни, и из тога се не могу извлачити закључци о стварном

страном утицају међу нашим масонима. 51 Према 3. Ненезиhу, Југословена
чланова страних ложа било је више од 190 (на основу разних спискова), али се
тачан број не зна. Углавном су били у страним мешовитим ложама, посебно у
Француској, а то је најчешће била ложа "General Peigne". 52 На раду ложе "General
Peigne" 4.1.1933, на пример, истакнута је важност Мале Антанте, а треба
поменути да су Хенри Викам Стид и Ситан Вотсон били масони. Ненезић

позитиван став

68

неутралан став

37

(није приметио ништа лоше)
негативан став (разочаран у људе)

10

негативан став (разочаран у идеологију)

24

не допада му се тајност и ритуал

18

наводи већи број наших амбасадора који су били чланови мешовитих ложа у
иностранству. Такође помиње и везе масона виших степена са енглеском и

америчком масонеријом (осим званичних веза са француском), те учешће масона
у мисији пуковника Донована, пучу од 27. марта, британској и совјетској обавештај
ној служби. Озбиљнија истраживања о везама наших масона са иностраним

ложама и о њиховом учешћу у извесним политичким догађајима тек предстоје.

Према тим резултатима, изгледа да је највеhи број испитаних веровао у своју
организацију, док, с друге стране, можемо при:метиги да је знатан број показао
извесне резерве. Остаје отворено rnrraњe колико су одговори искрени ( с обзиром
на околности у којима су дати) и да ли се на основу њих може закључивати о
релативној хомогености, односно хетерогености, те организације. Сматрамо да су
потребна опсеЖIШја истраживања која би дала одговор на то rmтање.

47

Број ступања у ложу по годинама: 1895-1; 1898/99-1; 1907-1; 1908-2; 1910-2; 1911-1; 1912-2; 1913-1;

Кујунџић био члан неке бечке ложе, Димитрије Шрепловић-бслги1ске, Ћирило Петровић

На основу ових, ипак ограничених истраживања, може се закључити да
је слободно зидарство у Србији између два рата било пре свега један нефор
мални еснаф пословних људи, који се међусобно испомажу и делују у оквирима
датих могућности које поставља међународна политика и констелација
различитих интереса. То се показало и за време II светског рата, када су се
сасвим различито држали (највећи број био је пасиван, али било их је и у пар
тизанима, и у покрету Драже Михајловића (Драгиша Васић), и у Недиhевој
влади (Милан Аhимовиh). После рата било је оних који су заузели угледне
положаје (Виктор Новак, Александар Белиh). За деловање појединца у друштву
изгледа да није била одлучујуhа припадност масонској ложи, веh много више

румунске, а Игњат Томашевић и Андра Пуљезовић-америчке.

од тога, припадност политичкој странци или идеологији.

1918-1; 1919-2; 1921-2; 1922-3; 1923-7; 1924-14; 1925-4; 1926-4; 1927-4; 1929-12; 1930131-17; 1932-10;
1933-10; 1934-14; 1935-6; 1936-6; 1937-7; 1938-5; 1939-3; 1940-2.
Ненезић, п.д.

48

3.

49

Број иступања из ложе по годинма:

456.
1913-1; 1915-1; 1927-4; 1930-2; 1932-1; 1933-4; 1934-2; 1935-6;

1936-4; 1937-17; 1938-5; 1939-7; 1940-1.

50

3. Ненезић,

51

Све што се може сазнати из упитника своди се на спорадичне информације о неколико чланова
ложа. На основу овога, сазнајемо само следеће: да су Душан Томић, Божа Павловић, Михајло
Лисичић, др Мишел Јовановиh и Ђура Ђуровиh били чланови ложе "Gen.eral Peigne", даје Војислав

52

п.д.

433,434.

3. Ненезић, п.д. 376 (списак напшх људи, чланова страних ложа).
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УДК

Зоран. Јањешовиh

Ranka Gasic

332.22(49+.113)"18/19"

Serblan Freemasons as а Social Group Between Two World Wars
Summary

О ширењу земљопоседа
војвођанских Немаца између

As in other countries, Freemasonry was an organization of social elite in SerЬia
between two world wars. The results of this analysis show that he members were a1most
solely urban dwellers, originating main]y from more deveJoped regions in the eastern part
of then YugosJavia (BeJgrade, Vojvodina and Serbla). Generation bom at the end of the
19th century dominated among the membership. In addition, most of them held university
degrees, were mainly active in business, education, medicine and industry, while the number
of military personneJ was negJigiЫe. They have been largeJy educated in the country, although the number of those educated abroad was consideraЫe. The ana]ysis has show
that the principJe of reJigious and nationa] toJerance has not always been consistently imp]emented, and that there were consideraЫe differences among them in ideoJogicaJ and
poJiticaJ views, aJthough the ideoJogy of integraJ YugosJavianism and Western-type
democracy predominated. Their social engagement was notaЫe and, actually, much greater
that poJiticaJ. The author aJso shows how numerous widespread prejudices, such as those
about their alleged atheism and protectionism, cannot Ье substantiated Ьу scientific research
for the time being. А Jarge number of those who withdrew from this organization seriously
dispute the thesis about secrecy, most often quoted as an argument Ьу its opponents.

два светска рата

АПСТРАКТ: Рад на ос/Јову лиiйераiйуре и архивске

ipal;e

йриказује

ширење зе.м.љойоседа Немаца у Војводи/Ји између два свеiйска раша
расйрављајуhи о iйези iйада~ињих "1Јационалних круiова" да су фол
ксдојчери, 1Јаводно йлански куйовали земљу фолксдојчери, уз фи
нансијску йомоh из XuiUлepoвoi Рајха.

Између два светска рата, посебно тридесетих година, у "националним
круговима" у Војводини' владала је психоза националне угрожености која је
добрим делом имала корена у лошијем економском стању југословенског живља

у односу на "анационални елеменат", тј. на припаднике националних мањина,
Мађара и, пре свега, Немаца. 2 Неки су ишли чак толико далеко да су тврдили
да је после двадесетак година постојања југословенске државе Војводина мање
српска него што је то била двадесет година раније. 3 Такво стање је
објашњавано, с једне стране, учмалошћу у коју је српски живаљ запао после
уједињења, 4 а, с друге, већом марљивошћу, штедљивошћу, бољом ор
ганизованошћу и вишим нивоом културног и економског развоја националних
мањина у односу на домаће српско становништво, а поготово у односу на
новонасељене колонисте из пасивних крајева. 5
За посебно опасног економског конкурента сматране су Швабе.
Примећено је да где год живе заједно са Србима они просперирају, док Срби,

напротив, пропадају. 6 Један анонимни дописник се председнику владе Милану
Под Војводином ћемо у овом раду углавном подразумевати територију данашње Аутономне

Покрајине Војводине, која, наравно, у међуратној Југославији није у том виду постојала као
засебна административна област.

2

Архив Југославије (даље: АЈ), Ф

3

Тако, на пример, командант

66, 72/195.

I армијске области 1940. (Архив Војноисторијског института (даље:
АВИИ), поп. 17. к. 32, ф. 1,д. 40.) Исто тако директор Народног позоришта Дунавске бановине.
(Архив Српске академије наука и уметности (даље: А САНУ), 14530-II 12/2).

4

АЈ, Ф

5

АЈ, Ф 66, 71/195; Бранислав Глигоријевић, ,,О настави на језицима народности у Војводини
1919~1929",Зборник МтUице срйсн:е за uc/Uopujy, 5, 1972, стр. 82.
·

80, 52/239.
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Стојадиновићу 1938. жалио да Војводина лагано "постаје швапска". 7 Оваква
психоза је подгреј авана војним и политичким јачањем Хитлеровог Трећег рајха
и његовим све виднијим утицајем на југословенске Немце. Јавила се и сумња
да се немачки земљопосед шири на рачун поседа других националности, а пре

свега Срба, захваљујући тајној финансијској помоћи из Немачке. 8 Министар
Корошец је добио информацију из наводно поверљивих извора да су југос
ловенски Немци преко Франца Нојхаузена (Fraпz Neuhausen), вође подружнице
нацистичке странке за Југославију, добили више од 300 милиона динара за сис
тематску куповину земље. 9 Такве тврдње су нашле пут и у послератну југос
ловенску историографију 10 , али никад нису документовано доказане. 11 Ми ћемо
у овом раду покушати да осветлимо колико је било истине у вестима о наводно
великој финансијској помоћи из Рајха војвођанским Швабама при куповини
земље, без претензија да дамо дефинитивне и непобитне судове, који, уосталом,
због непотпуне очуваности пре свега немачких извора, вероватно никад неће
ни бити могући. 12
Литература о немачком економском продору на југоисток Европе како за
двадесете

тако

и

за тридесете године, када

се

ово привредно

продирање

нарочито интензивира, изузетно је богата. 13 Сви ови радови по правилу једва
да помињу фолксдојчере, а о њиховом набављању земљишта практично нема
ни речи. Узрок томе може бити недостатак извора или релативно невелика

важност тог питања у укупним економским односима две земље. По свему
судећи, оба узрока су утицала на запостављеност тог питања у историографији.

6

АЈ. Ф

7

ИсШо.

37, 581371.

8

АВИИ, поп.17, к.

9

Душан Бибер, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji

10

Шандор Месарош, Мађарu у Војводшш

11

Бибер, н.д., 386; Никола Гаћеша, ,,Немци у аграрној реформи и nласншптву обрадивог земљишта
у Војводини 1919-1941", у Никола Л. Гаћеша, Радови из аiрарне исй1орије u де.моlрафије, Нови
Сад 1995, стр. 301.

12

76, ф. 2, д. 23;

АЈ, Ф

37, 581371.

Немаца ...

103

С друге стране, ширење немачког земљопоседа је био и те како озбиљан проб
лем за југословенске власти, баш као што је и уредба о ограничењу промета
некретнина у пограничном појасу од 50 km, коју је влада донела да би
онемогућила прелазак земље из словенских у руке националних мањина, била
озбиљан проблем за фолксдојчере. 14
Забринутост југословенских владајућих кругова због тога што Швабе
доста купују земљу у време све већег економског везивања Југославије за Трећи
Рајх имала је колико реалне, толико и психолошке узроке, који су, наравно,
били повезани са стварним. Ми се нећемо бавити веh поменутим реалним уз
роцима, који су утицали на то да меродавни југословенски кругови и јавност
са забринутошћу прате ширење немачког земљопоседа, веh самим његовим
ширењем, а с намером да покушамо да одредимо праве размере тог ширења

и његов значај у историјској перспективи и тадашњем и историјском контексту.
Немци су се на просторе Војводине досељавали углавном у XVIII веку и
првих деценија XIX века. На готово опустеле територије тек ослобођене од
Турака, бечки двор је желео да насели ваљане немачке сељаке, пре свега да
би се повећали државни приходи. 15 Политички разлози су били тек другораз
редни, и у сваком случају су били уперени против Мађара, а не против Срба_ 1,
При том су некад Срби били исељавани у корист Немаца које је Двор хтео да
насели пре свега уз обале Дунава и Тисе.17 Некад, кад куће за њих не би још
биле готове, колонисти су смештани у српске куhе 18 , што је у неким случајевима
ерар Србима плаћао.19 Осим тога, некад су Срби морали да изграде куће за
Немце, 20 а Швабе су добиле и разне привредне и пореске олакшице, што им је
омог7ћило бржи напредак. 21 Сличне олакшице су при насељавању понекад
добијали и припадници других народа, па и Срби. 22 Оно што је, међутим, битно
разликовало Немце од колониста других националности била је чињеница да
су Швабе биле махом слободни сељаци, док су припадници других народа углав-

1933-1941, Qubqana 1966, стр. 203.

1929-1941, Нови Сад 1989, стр.156.

Hans-Paul Hбphner, Deutкhe Siidoseuropapolitik in der Weimareг RepuЬ/ik, Frankfurt а.М., Bem 1983, стр.

303.
13

Зоран Јањетовић, О ширењу земљойоседа војвоЬанских

3--4, 1997; исти,
,,Немачки привредни простор и југоисточна Европа 1933", ИcШopttjcкtt часопис, XXI/1974; исти;
"Нацистичка идеја великог привредног простора и југоисточна Европа, 1940"; Зборник
Филозофскоl фаr;:улШейlа, књ. XI-1/1970; исти, ,.Kontinuitat und DiskontinuiШt in derdeutschen Sudosteuropa-politik", Balcanica, VIП, 1973; Душан Лукач, Tpehu Рајх и земље jyloucйlo'lнe Евройе, /,
1933-1936, Београд 1982, стр. 107-08, 114-120, 325-350; исто, 11, 1937-1941, стр. 33-40; Милан Д.
Ристовић, Не.мачки 1-юви йоредак и ју'iо11сточ1-1а Европа 1940/41-1944/45. Планови о бyдyhнoc/Utt
u Пракса, Београд 1991, стр.10-22;ВукВинавер, Светска економска криза у Подунављу и не.лш чки
йродор 1919-1934, Београд 1987; Андреј Митровић, ,,Ergiinzungswirtschaft: Theory of an Integrated
Economic Area of the Third Reich and Soџtheast Europe (l 933-1941 )"; Leposava CvijetiC, ,,Thc Ambltions

14

проширена ~ на подручЈу апелационих судова у Загребу и Новом Саду. Неr.щи су одмах почели

снажну акциЈу за укидање уредбе, у чему су имали и подршку немачке амбасаде у Београду. (BiЬer,

n.d., 203-206.)
15

Andreas Dammang, Die deut:i·che Landwirtschaftim Banat und in der Batschka, Novi Sad 1931, стр.10.

16

Исто; Erik Roth, Die planmiissige Siedlungen im Deutsch-Banater Militiirgrenzbezirk 1765-1821 Miinchen

17

Исто, 45; Никола Гаhеша, Аlрарна рефорлш и колонизација у Бачкој 1918-1941, Нови Сад 1968,
стр. 14; Славко Станић, ,,Ш~бе У. ВоЈ!Од~и",ЛеШойис Матице срйске, књ. 330, св. 1-2 октобар
~f:.ембар 1931, стр. 116; Исшорща cpucкoi народа, књ. IV, том 1, (даље: ИСИ) Београд 1982, стр.

Hбpfner, n.d.; Andrej MitroviC, ,,Ergiinzungswirtschaft u Vajmarskoj RepuЫici", ЈИЧ,

and Plans of the Third Reich with Regard to the Integration of Yugoslavia into its so-callcd
Grosswirtschaftsraum", Wolgang Schumann, ,,Aspekte und Нintergruende der Handels- und Wi1·tschaftspolitik
Нit1er-Deutsch1and gegeniiber Jџgoslawien"; Hans-Jtirgen Schrбder, ,,Sнedosteuropa als "Inforшal Empire"
NS-Dcџtsch1ands: das Beispie1 Jugoslawiens"; Enzo Co]otti, ,,Penetrazione economica е disg!'egazione statale:
premesse е conseguenze dеП' ag1·essione nazista alla Jugos!avia"; Zdenka SimonCiC, ,,The Inflнence of German
TraclePo1icy on Economic Development in Croatia in tће Period from the Great Depression to the Second WoгJd
War", све у: Тхе Тх11рд Ре~щх анд Џуlославиа 1933-1945, Бел'iраде 1977.

Уредба је донета на зах:ев словеначке јавности 1936, да би у фебруару 1938. њена важност била

~-п

,

18

Соња Јордан, Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18. Jahrhundert, Mtinchen 1967, стр. 90.

19

Felix Milleker, Geschichte der kiJniglichen Freistadt Werscetz, Bd. ], Budapest Ј 886, стр. 209.

20

Felix Milleker, Die Besiedlung der Banater Militdrgrenze, Bela Crkva 1926, стр. 11; Исти, Geschichte der
BanaterMilitiirgrenze 1764-1873, Панчево 1925, стр. 92.

21

Dammang, nd. 21-22, 34-35.

22

Milleker, Gpchichte der Banater Militiirgrenze 15; Исти, Geschichte der kбn1ig1ichen Freistadt Werschetz,
90; Rudolf Steger, Бела Црква у XVJJI u XIX веку. Коморски и војно-lраничарски йерtюд, Нови Сад,
Бела Црква 1986, стр. 21; Лазар Ћелап, ,,Прилог проучавању Војводине крајем XVПI века",
Зборник за друштвене науке Матице срйске, 29, 1961, стр. 80, 86.
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ном били кметови. 23 То и знатно више ниво пољопривредно-техничких знања
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омогућили су им да се у року од стотинак година брже економски подигну но

Србе описао Југословенски дневник 1933: ,,Да се види како Срби у Риl)ици
пропадају и дан-данас, и то само зато, што више троше а мање привређују,

комшије других народности.

што пису умешни ни у раду ни у трошењу, што живе без рачуна, без сређености,

Повластипе при насељавању и слобода су, међутим, били само предуслови

да Швабе потпуно развију своје чувене особине: марљивост и штедљивост. Њих
су с правом запазили како немачки тако и мађарски и српски аутори. 24
Штавише те особине им нису оспоравали ни ненаклоњени посматрачи. 25 Шваба
је био урођени материјалиста и све његове активности су биле подређене
поштеном економском напретку. Његова глад за земљом је била незасита, а
извирала је колико из жеље да се обезбеди сопствена породица, толико и из

жеље за друштвеним угледом који је поседовање земље доносило. 26 Зато су
Швабе биле спремне и да претплате земљу само да би је добиле у посед, како
су то приметили још мађарски аутори у XIX веку. 27
Насупрот таквим Немцима, стајали су :много непрактичнији, лакомис
ленији и растрошнији припадници других народа. 28 Логична последица такве
разлике у менталитету била је и разлика у газдовању, која је за собом повукла
и губљење земље Срба, Мађара и других у корист Немаца. Почеци тог процеса
се примећују још у првој половини XIX века. 29 Крајем XIX века инl)ијски прота
Радослав Марковић је писао да сви запажају да у местима где Срби живе
измешани са припадницима других народа ти други просперирају, а Срби
пропадају. 30 То је посебно важило за насеља где су Срби живели помешани с
Немцима. 31 Класични примери тог тихог економског, а затим и етничког

немачког истискивања Срба у XIX веку су били Инђија у Срему и Риl)ица у
Бачкој. 32 И ту налазимо примере штедљивих и марљивих Шваба и растрошних
и не претерано вредних Срба. 33 Ево како је (малобројне преостале) риl)ичке
Dammang, n.d., 39; ISN, 214.

24

Душан Поповић, Срби у Војводини, III, Нови Сад 1990, стр.183; Mariann ~agy, ,,Ncn~tee_nth Ce~tury
Hungarian Authors on Hungary's Ethnic Minorities", у: Lasz1o Kontler (ed.), Pnde and Pre1ud1ce Natюnal
Stereotyps in 19th and 20tli CenfШ)' Europe East to West, Budapest 1995, стр. 35; Радослав Марковиh,
Православна срйска йарохија у Инђији крајем 1990. Сремски Карловци 1902, стр. 15; Станић, н.
д., 121; Dammang, n. d., 40.

Тако, на пример, Миливоје Матић, бивши члан Народне управе за Бачку, Банат и Барању, који
каже да Немци "ништа не славе већ само раде и штеде и радом и штедњом све руше." {АЈ, Ф
37/58/371.) Слично је било мишљење и начелника апатинског среза 1940. (АВИИ, поп. 17, к. 21,
ф.

Dammaang, n,d. 52.

27

Пойовиh, н.д,

28

Nagy, n.d., 42---43; Поповић, н.д., 177; Станић, н.д., 120; Dammang, n.d., 59.

29

Славко Гавриловић, ,,Срем, Банат и Бачка од краја ХVШдо средине XIX века",Зборншс Машице

184.

Упркос свему томе, пред почетак Првог светског рата, ситуација за Србе
није била сасвим црна. Привредно организовање и повећано пољопривредно
знање су почели да дају прве резултате. 39 Тако је тада било одређених места
где су Срби чинили мањину становништва, али су у својим рукама имали већи

део земљопоседа, или је проценат земљишта у њиховом власништву знатно
надмашивао њихову заступљеност у укупном становништву.4о

Па ипак, таква појава је у међуратној Југославији била својствена ире
свега за Немце, који су, по правилу, имали у свом власништву више земље него
што би се то очекивало на основу њихове заступљености у укупном станов
ништву појединих места. То правило није важило само у претежно немачким
селима, где је владала меl)унемачка конкуренција у борби за земљиште, те у
појединим местима у која су се Швабе сразмерно недавно доселиле (пре свега
у Срему) 41 Није било нимало редак случај да су Немци имали у атарима суседних

34

Ју'iословенски дневник,

35

Марковиh, н.д., 62; Слично мишљење је изнео и Светозар Матић у једном меморандуму Главном
ђенералштабу 1939, којим ћемо се касније позабавити. {АВИИ, поп.17, к. 92, ф. 1, д. 43.)

36

Тако су по мађарском етнологу М. П. Балоrr (Balogh), Мађари изгубили 465 општина, а добили
Немаца и биолошки плодних Румуна. (С. А. Macartney, Hungary ап<! her Successors. The Treaty of
Trianonand its Consequences 1919-1937, London, New York, Tomnto 1937, стр. 34.)

37

Василије Колаковић, ,,Насеље Овча", Годшињак 'града Бео'iрада,

38

Године 1915. Немци су у Угарској имали 271 кредитну задругу са капиталом од 249.000 круна, док
су Срби имали само 12 задруга са 228.000 круна. Немци су у исто време имали 95 банака,

Марковић, н.д.,

31

Марковић каже да свуда у Срему, Бачкој и Банату већ Немци ору у атарима српских села, а да се

22.

још није чуло да је Србина заорао у атару неког швапског села. (Исто, 65.)

Марковиhево дело у Инђији је постао својеврстан класик. О потискивању Срба из Риђице види:
Ју'iословенски дневник,
Марковиh, н.д.,

34, 64.

17,

и

20. IX 1933.

VII, 1960, стр. 122.

штедионица и пољопривредно-кредитних завода са 5, 214.000 круна, док су Срби имали 5 завода
са 1,018.000 круна. По капиталу нема 'IKe задруге и штедионице су биле на другом месту у Угарској,

а српске на трећем, односно петом. (Ласло Кеваго, ,,Статистичка испитивања друштвено
економског положаја Јужних Словена у Мађарској почетком ХХ века", Зборник МтТiице срйске

6, 1961, стр.157; ИСН, 214.

30

20. IX 1933.

само 261, и то углавном на рачун Словака. НаЈЈШШе су изгубили у корист привредно експанзивних

срйске за исШорију, 6, 1972, стр.15; Исти, ,,Привредне и друштвене прилике у ИнlјИЈИ 1746-1849$,
Годшињак ФилозофскОl факулШеtuа у Новом Саду, књ.

33

брину само за свој материјални напредак, док се Срби боре за своје политичке
слободе и права, а занемарују економију. 35 Жртве економске експанзије
швапских паора нису били само Срби већ и у Угарској владајући народ Маl)ари. 36 Нису остали поштеђени ни Румуни." Овакво економско јачање је
било праћено и одговарајућом снагом немачких штедионица и кредитних
задруга које су омогућавале даље ширење швапског земљопоседа. 38

7, д. 23.)

26

32

Прота Марковић је као један од разлога српског пропадања и немачког
напредовања на српску штету видео и то што се Немци не баве политиком и

ненемачких села више земље него у свом сопственом. 42 С друге стране, неки

23

25

што не цене динар, што не знају да чувају, што је многима увек суво грло, па
волу да га почешће залију са шприцером ... "34

за друшtuвене науке,

54, 1969, стр. 40, 53).

39

Марковић, н. д.,

40

Такав је случај био у Новом Саду, Србобрану, Ади, Новом Бе<Јеју, Коину, Панчеву, Великом

15.

Бечкереку итд. (Кева'iо, н.д.,

54.)

41

Leopold Egger, Dtш Vermдgen und Vermдgensverluste der Deutschen in J11goslawien, Sindelfingen 1983 стр.
34--141.
'

42

Dammang, n.d., 59.
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Немци су имали у атарима швапских села само 7% земље. 43 При том не би
требало занемарити ни чињеницу да су они били на трећем месту међу безем
љашима, бар у Бачкој, за коју постоје подаци, иако је ту њихов број био сраз
мерно мањи него код припадника других националности. 44
После Првог светског рата настале су многобројне друштвене промене,
па и измене структуре власништва земље. То је учињено пре свега спровођењем
аграрне реформе и колонизације. 45 Аграрном реформом су пре свега били
захваћени велепоседи феудалног племства, које је било претежно мађарско.
Немачке општине су такође претрпеле одређене губитке, али Немци као
појединци ипак нису били много погођени. Они су изгубили (кад је приватни
посед у питању) свега 1,5% земљипrrа. 46 Њихови беземљаши су, међутим, остали
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резервисана за припаднике "државног народа". 52 За разлику од Срба, Немци

(који су ионако тешко могли добити административне службе) били су спремни
да продају своју земљу само у случају највеhе нужде. 53 Шваба се једног комада
земље лако одрицао само ако му је то могућавало да купи бољи или већи."
Вођени својим традиционалним материјализмом, Немци нису пропуштали
да искористе економске промене да прошире свој земљопосед. 55 У томе су им

помагале и њихове финансијске институције. Упркос приличном успеху у
предратној Угарској, одвојене од сличних установа својих сународника новим
границама, њихови почеци у младој држави су били релативно скромни. У Вој
водини су

1923.

биле

143

банке. Од тога је

35

било српских,

41

немачка, док су

занемарени при подели земље која се руководила пре свега националним

остале припадале другим народностима. Што се капитала тиче, он је био са
65% концентрисан у српским банкама, које су, наравно, уживале државну пот

циљевима. 47

пору, док се у немачким банкама налазио

Упркос жељи да се путем аграрне реформе и колонизације "побољша"
национална структура становништва и власника земље, та политика није
доживела потпуни успех. Колонисти су насељавани на голу ледину коју су
морали сами привести култури, а да за то нису имали потребних финансијских

релатив~о неискусни, а и без веће могућности за добијање државних кредита,
фолксдоЈчерске банке су избегле да се преко скупих кредита задуже. 57 Осим
тога, Швабе су биле навикле да се за долажење до потребног капитала више

средстава, алата, стоке и других потрепштина. Уз све тешкоће, они су наишли
и на одбојност староседелачког становништва, укључујући и српско. 48 У таквим
условима, ненавикли на нове услове живота и без потребних знања, они се нису
могли економски такмичити са искусним Швабама. Често, не могавши се
прилагодити и стати на ноге, многи су почели да продају земљу и да се селе у
градове или у стари крај. 49 Та тежња је посебно ојачала после велике економске
кризе, која је задала последњи ударац неприлагођеним и презадуженим
насељеницима, 50 а и вести о могућој ревизији границе у корист Мађарске, које
су се мало-мало шириле. Делимична ревизија у корист Мађарске 1938. и 1940.
је додала уверљивост таквим гласинама, које су подстицале заплашене
колонисте да продаје своја имања, често далеко испод цене. 51

.
Знатан напредак за немачке финансијске установе је остварен 1927, када
Је, уз одобрење генералног инспектора Министарства финансија, узет један
кредит у иностранству, који је омогућио оснивање Централне пољопривредно

Један од фактора кој и су подстицали делове "национаног живља" да

продају земљу је била и жеља да се нађе лакше и безбрижније запослење у
државној или локалној администрацији, која је у новој држави била углавном

43

Исто

44

Међу Мађарима је било

45

војвођанског капитала. 56 Будуhи

ослањају на своју марљивост и штедљивост него на задуживање код банака.ss

кредитне касе (Zentraldarlehnskasse). 59 Њена специфичност је бнла "сток штедња"
која је обавезивала штедише које га прихвате да сваке недеље уплаћују по 5
динара током 5 година. На крају рока од 5 година током кога новац нису могли
подизати, штедише су добијале 1.450 уместо уложених 1.300 динара. Већ од 1.
јануара 1928. уписивање бар једног стока је постало обавезно за сваког
штедишту. 60 Такав начин пословања, кредити од других завода, а делимично и
одређене државне субвенције, омогућили су раст капитала. Осим тога, кредити
које је Централна пољопривредно-кредитна задруга давала нису били
хипотекарни, 'Ij. нису могли упропастити сељака. Ризик није сносио сељак него
локална кредитна задруга. 61 Упркос тешкоћама, немачке кредитне задруге су
добро пословале и током велике економске кризе. 62 Није познато да ли су
немачке кредитне установе тада добијале неку помоћ из Немачке, али ако се

52

СБ НС Краљевllне ly'iocлaвllje, Ванредан сазив за
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АВИИ, поп.

О томе види: Милшюје Ерић, Аlрарна реформа у Јуlославији 1918-1941, Сарајево 1958, Никола
Гаћеша, н.д.; Исти, Аlрарна реформа и коло1шзација у Бачкој 1918-1941, Нови Сад, 1968; Исти,
Аlрарна реформа и коло1-шзација у Срему 1919-1941, Нови Сад 1975; Исти; АZрарна реформа и
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АВИИ, поп.17, к.

55

АВИИ,поп.17,к.21,ф.7,д.23.

колонuзација у Банату

56

Горан Николић, Друшiивена обележја немачке националне мањине у йериоду
(рукопис магистарског рада на Правном факултету), Нови Сад 1992, стр. 116.

57

Dammang, n.d., 156.

58

Исто,

157.

59

Исто,

182.

60

Николић, н.д.,

41,40%, беземљаша, Србима 22,68%, а међу Немцима 18,18%, тј. нешто
мање од њиховог процентуалног учешћа у целокупном становништву, (Гаћеша, н.д., 288).

1919-1941, Нови Сад 1972.
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Dammang, n.d., 143.
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GaCe~a, Nemci ... 291-293. Pojedini Nemci su ipak doblli zemqu, ali na a!Ьanskoj granicil Ovo је Ьilo u sk\adu
sa neЫagonaklonim stavomjugoslovenskih vlasti prema nacionalnim mawinama. (Macartney, n.d., 427.).
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има на уму огромна тежина економске кризе у Немачкој, таква помоh, посебно
нешто већа изrледа мало вероватна.

По службеним подацима Централног прес-бироа из прве половине
тридесетих година, Немци у Југославији су имали више од 60 банака чији је
капитал у априлу 1929. године износио више од 100 милиона динара, док су
штедни улози износили више од пола милијарде динара. 63
Према подацима које је(уз доста муке) 1939. прикупио Светозар Матић,
директор Државних железница у пензији, после завршетка економске кризе,

стање банака у Бачкој и Банату је изгледало овако: 64
акцијски

улози

%

%

укупно

капитал и
Dезеuве

55 579 238
117 663 283

89 541 238
229 094 461

11,7
30,0

41,4
21,9

мађарске

33 961 606
51 431 179
17 896 779

46 152 151

64 058 910

8,4

24,4

румунске

4 112 686

6 653 686

1,4

4,3

1 477 174
113 617 635

8 974 984
246 524 024

10 776 372
10 452 122
360 141 679

1,4
47,1

4,3
1,9

српске

немачке

слов., русин.

јеврејске

Тај капитал је био концентрисан у 106 финансијских завода, од којих су
22 била српска, 41 немачки, 26 мађарских, 5 румунских, 3 словачко-русинска, а
9 јеврејских. Сви заводи који су у том тренутку били у ликвидацији су били
српски. Матић је то објаснио дисциплином Шваба: за време велике економске

кризе Срби су, за разлику од Шваба, подлегли паници коју су ширили београдски
листови и дигли су своје улоге, те су иа тај начин упропастили банке. Док су
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вишегодишњи закупци хиљада хектара земљишта које је практично већ
исплаћено, али се због уредбе о ограничењу промета некретнина још није могло

укњижити на нове власнике. 65 Повољни дугорочни кредити се спомињу и у
другим документима који се баве том проблематиком. 66

У једном елаборату команданта I армијске области из 1940. године се
такође скреће пажња да је од 760 милиона динара уштеђевина у војвођанским
банкама само око 11 % у југословенским рукама. 67 У овом документу се, пак,
дискретно скреће пажња да фолксдојчери одржавају везе са иностранством, при
чему им неки Југословени служе као параван. Није речено ништа детаљније о
тим везама, али изгледа да се, између осталог, алудира и на доток новца из
Немачке. 68 За команданта Ш армијске области је још 1938. већ сама чињеница
што су Швабе економски боље стајале и више плаћале земљу била доказ да
су за то добијали новац из иностранства. 69

За такве тврдње, како смо већ истакли, не постоје непобитни докази.
Финансијска моћ и ширење земљопоседа су узимани као најчвршћи докази који
су говорили у прилог тој тези. Против убедљивости тврдњи о (знатнијој)
новчаној помоћи из Рајха говорило је неколико чињеница. Први и најважнији
је недостатак новца, посебно девиза у Хитлеровој Немачкој. 70 Несташица новца
се само делимично могла покрити новчарским жонглирањем Хитлеровог

финансијког чаробњака Хјалмара Шахта (Schacht), али се на тај начин нису
могле прибавити потребне девизе. 71 Колико су се услед економске кризе и
наоружавања које је уследило за време Хитлерове владавине немачке финан
сијске резерве истањиле, сведочи и податак да су залихе немачке државне риз
нице пале са 2.806 милиона РМ у 1930. години на само седамдесетак милиона
1937. године. 72 Такво стање немачких финансија је било познато и неким
меродавним факторима у Југославији. 73 Средства која су Немачкој стајала на
располагању углавном су улагана у пропагандне активности.74 Тако, на пример,

уложили у Поштанску штедионицу и тако га удаљили из непосредног

1932/1933. уопште није
било средстава намењених куповини земље. 75 Ни у осталим сачуваним докумен-

економског центра и учинили га недоступним привреди. Резултат тога је да су
све српске банке у Војводини једва имале капитала колико Вршачка и
Панчевачка немачка банка. То је Немцима омогућило да шире свој земљопосед

65

АВИИ, поп.

17, к. 26, ф. 3, д. 39.

66

АВИИ, поп.

17, к. 76, ф. 2, д. 32.

на рачун Срба. Мађари, ослоњени на Јевреје, такође су имали више капитала

67

Ово се углавном слаже са Матићевим подацима. (АВИИ, оп.

од Срба. Занимљиво је да Матић ниrде не спомиње евентуалну помоћ из ин

68

У документу се говори о нацистичкој пропаганди и увозу оружја.

69

АВИИ,поп.17, к. 76,ф. 2,д.

Немци свој новац концентрисали у својим банкама у Војводини, Срби су свој

остранства немачким (ни мађарским) новчаним заводима. Осим тога, Немци су
у својим рукама имали и све лрофитабилније занате и добар део индустрије,
што је такође јачало њихову економску моћ. У једном елаборату Главног
l)енералштаба из 1940. се истиче да Немци у својим рукама држе скоро
целокупан узгој и прераду индустријског биља, што је многе преко ноћи
обогатило. Каже се и то да новац за систематски откуп земље од Срба и Мађара
добијају путем кредита од своје задружне централе, који им омогућавају да
земљу плаћају и преко цене. По овој анализи, ти кредити се под повољним ус

у буждету немачког министарства иностраних послова за

64

АЈ, Ф

32,

ф.

1, д. 40.)

23.
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Vinaver, n.d., 231; LukaC, n.d., 1,362.
William L. Shirer, The Rise and Fall ofthe Third Reich. А Нistory ofNazi Germany, London, Sydney 1976, стр.

324.
72

LukaC, n.d. 11, 17.
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АВИИ, поп.

74

По подацима италијанске обавештајне службе, 1939~1940. Немачка је за пропаганду у Југославији
дала 3 милијарде динара, а од тога су две милијарде биле намењене пропаганди међу
фолксдојч,ерима. (АВИИ, поп. 17, к. 21, ф. 2, д. 24.) Та сума делује прилично претерано, иако је
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Hans-Adolf Jacobsen, Nationalsozialisti.~cl1e Aussenpolitik 1933-1938,
673.

17, к. 32, ф. 1, д.12.

могуће да Је однос издатих средстава тачно наведен.

335, ф. 80.

АВИИ, поп.17, к.
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71

ловима враћају током више година. Сем тога, у документу се истиче да су Немци
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тима овог министарства нисмо успели да нађемо податке о новчаној помоћи
намењеној куповини земљишта у иностранству Deutsche Stiftung, која је била једна
од најважнијих установа за помагање Немаца у иностранству, није током 1938.
године дала ни један једини фенинг за фолксдојчере у целој југоисточној Европн. 76
Други битан разлог за релативно малу финансијску помоћ југословенским

земље одговарао је приближно њиховом уделу у целокупном становништву Вој
водине.81 С друге стране, Срби су поседовали више земље него што је

Немцима треба тражити у чињенци да се Југославија није налазила на главном

на рачун "националног" био само делимично оправдан. Повећање немачког

правцу продора немачке споље политике. Она је, као и остале земље југоис
точне Европе, била предвиlјена за материјалну базу немачких освајања на Ис
току.77 У складу с тим и са величином и значењем појединих народних група,
распоређивана су и финансијска средства за поједине немачке националне

Из свега изложеног се види да је страх од uшрења немачког земљопоседа
удела у поседовању земље у Војводини је била појава дуга бар

100

година. Она

је имала узроке у релативно добрим почетним условима које су Швабе добиле
при насељавању, вишем нивоу техничког знања, као и у већој марљивости и

штедљивости Немаца у односу на припаднике других народности. Измеlју два
светска рата томе се прикључила и снажна немачка задружна организација са

мањине у одређеним земљама. 78

1938.

одговарало њиховом уделу у становништву, што је свакако била последица
аграрне реформе и колонизације,

Погледајмо на крају националну структуру власника земље у Војводини
године, тј. три године пред крај раздобља које нас занима. 79

42,38%

кј

Срби

1.210.090

Немци

663.572

кј

23,2%

Мађари

403.626

кј

14,12%

Румуни

148.213

кј

5,18%

Словаци

99.581

кј

3,58%

Буњевци

89.213

кј

3,12%

Хрвати

64.148

кј

2,24%

Јевреји

33.215

кј

1,16%

Русини

24.596

кј

0,86%

остали

19.о!2 кј

0,66%

својим успешним кредитима установама. Захваљујући томе, Немци су могли

тридесетих година да купују земљу припадника других народа који су економски
пропали или су линијом мањег отпора тражили лакша запослења у државној
служби. При том су, наравно, имућнији Немци боље пролазили од сиромашних,

али забринуте власти нису обраћале пажњу на ту разлику, тим пре што је
сиромашнији Шваба често ипак био богатији од сиромашног не-Немца. Извесно
је да је 1927. године добијена одређена финансијска помоћ из Немачке, али за
еру највећег куповања земље, тридесетих година, не постоје докази о новчаним

прилозима из иностранс'!Ћа за те намене. Објективне околности указују на то
да је било мало могућности за обимнију помоћ те врсте у том периоду. Ако је

она и стизала, вероватно је била врло скромна, како због ограничене финан
сијске снаге Хитлерове Немачке, тако и због редоследа приоритета спољне
политике Рајха. Будући да је знатан део архивске граlје која се односи на југос
ловенске фолксдојчере страдао за време Другог светског рата, коначан одговор
се вероватно никад неће иаћи. Меlјутим, без обзира на то да ли су Швабе
добијале новчана средства из Немачке за куповину земље или не, процес

њиховог мирног освајања земљишта се мора посматрати у историјској перспек
:11ви као процес релативно дугог трајања. Као такав он није могао имати само

Из табеле се види да Немци 1938. године нису имали већину земљишта
у својим рукама. Није искључено да се наредних година, путем заобилажења
забране преноса некретнина, њихов посед још нешто увећао, али тај пораст
вероватно није био спектакуларан. 80 Њихов проценат међу земљовласницима
76

Исто,

77

Види фусноту

78

Volksbundfiirdas Deutschtum imAusla11d {VDA) главна организација за бригу о фолксдојчерима је од
јануара до априла 1936. године издала 600.000 РМ за помоh Немцима у иностранству. Од тога је
Немцима у Пољској било намењено ЗОО.ООО РМ, у Чехословачкој 455.000, Јужном Тирол у 200.000,

Један узрок.

685.
13.

Румунији ЗОО.ООО, док је за Немце у Мађарској било предвиђено само ЗО.ООО. Фолксдојчерима у
Југославији је било намењено 40.000 РМ, од којих је до априла било исплаћено 20.000 у РМ, док

је још недостајало 20.000 РМ које је требало исплатити у девизама. (Jacobsen, н.д., 671-673.)

79

GaCe.fa, Nemci ... , 294-295.
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Чак и под најповољнијим условима током немачке окупације Србије 1941-1944, када су
фолксдојчери у југословенском Банату имали повлашћен положај, који су неки од њих искорис
тили да се обогате имовином својих српских и јеврејских суграђана, немачки земљпосед се увећао
за свега

11.000

кј. (Божидар Ивковић, ,,Неки методи економске политикеи привредне пљачке

окупатора у Банату

CyбmТttщu

1941-1944",

у: Војводина

1941.

Радови II д11сt<усије са скуйа историчара у

9. и ЈО. деце,~1бра 1966. lодшщ Нови Сад 1967, стр. 182.

81

Немци су чинили 20% становништва Бачке и Баната, 30% становништва Барање, а само 14%
становништва Срема. (Hans-Ulrich Wehler, Nationalitiitenpolitik in Jugoslawie11. Die deutsche Minderheit
1918--.-.1978, Gбttingen 1980, стр. 15.)
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Zoran JanjetoviC

НERITAGES

Expansion of Land Estates ој Genn.ans Living
in Vojvodina Bef\<veen Two World Wars
Summary

Љубодраг Димиh

The paper discuesses the expansion of Geпnan land estates in Vojvodina from the
mid-19th cenutry until 1941, with special emphasis on the period between two world wars.
The author briefly describes facilities provided to Germans upon the1r settlement, wh1ch
rendered possiЫe their faster economic growth and expans1.o~ of la~ded estates. Yet,. the
fact that they were hardworking and thrifty people-charcateпst1cs thelf n_on-Gerшan ne1ghbors largley lacked-is mentioned as the main reason for tl1e1r econotшc prospeпty. ~h1s
trend continued between two world wars, with reliance on volksdeutscher cooperat.J.ves
and banks. Claims that money for purchase of land during the l 930s came from Germany
could not Ье substantiated.

-

Ђор!Је Борозан

Извештаји Министарства
унутрашњих дела о злочину и

терору на Косову, Метохији и
Западној Македонији у првим
месецима 1920.
Свакодневица живота југословенске државе на простору насељеном српским
и албанским становништвом не може се разумети а још мање објаснити без

саrnедавања размера терора којим су биле испуњене прве послератне године. 1 У

Становништво према вероисповести по поЈШсу из

године

округ

православни

муслимани

римокат.

остали

звечански

19.300

50.200

530

110

70.140

косовски

42.900

124.340

3.670

350

171.280
90.080

укупно

метохијски

16.250

65.580

8.220

зо

призренски

14.480

78.900

3.360

40

96.790

охридски

44.760

24.000

410

40

69.210

Становништво према језику по попису из

2

1921.

1921.

године

округ

српско•хрв.

албански

турски

остали

звечански

29.680

42.280

5.180

2.000

косовски

47.230

108.540

10.620

4.910

метохијски

17.760

70.410

1.430

480

призренски

28.180

57.210

10.680

710

охридски:

48.460

11.450

7.500

1.800
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типологију злочина на територији Треће армијске области, у прва четири

(23 убијена или 13,29%) али и представника војних и цивилних власти (17
убијених или 9,83% ). Међу жртвама представницима власти у знатном проценту

114
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месеца

године, истакнуто место имају убиства, самоубиства, покушаји

1920.

убиства, разбојништва, пљачке, издаје, шпијунаже, отмице, силовања, одметања,
паљевине, напади, крађе стоке, одузимање имовине, увреде и много шта друго.

Функционисање цивилних и војних власти увелико су обележила поменута
свакодневна криминална дела. Привременост власти и несигурности живота ос

новна су обележја политичких, друштвених, економских, културних, верских и
међуетничких односа на том простору.
Извештаји о кретању криминалитета у окрузима, срезовима и општинама

на простору Треће ар миј ске области, сачувани за прва четири месеца

1920.
280

године, указују на велики број убистава. 2 У поменутом периоду убијено је
особа. Од тога броја

58 је

изгубило живот

дружина Рамадана Малиhиа
жандарма,

1 општински

-

(47

албанских одметника из качачкнх

Дан Дорца, Аземе Бејте и Селима Реџепа;

службеник и

3

10

српска сељака) само у једном оружаном

обрачуну I летећег жандармеријског вода са качацима до кога је дошло 14
јануара 1920. Они, подједнако као и убијени у округу звечанском током

фебруара

(21

жртва) и априла

(23

жртве), за које, услед табеларног

саопштавања података пије било могуће утврдити идентитет, нису обухваћени
анализом свакодневног терора која следи. 3

У свакодневном терору који бележе извештаји "по полицијској струци" за
1920. године на простору звечанског, косовског,
метохијског, призренског и охридског округа изгубила је живот 173 особа. Увид

месеце јануар-април

у лична имена и средину у којима је злочин извршен, са свим ризицима које
собом носе, указују да су најчешће жртве и злочинци били Албанци и мус

лимани. У укушюм броју убијених они учествују са чак

78,3%

(у

135

случајева).

учествовали су Албанци општински службеници, сеоски кметови, сеоски
повереници, жандарми или њихове старешине (укупно 8 или 47,6% свих жртава
на страни власти).

Доступни извори показују да злочин убиства, тако!је, у највећем броју
случајева врше Албанци. У укупном проценту убица они учествују са 79,19%

(почииили су 137 убистава). Од укупног броја убистава које су починили Ал
банци (В7 убистава) највећи број је извршен уиутар исте етничке популације
(110 убијених). Другим речима злочин унутар албанске популације износио је
80,29% свих убистава које су починили Албанци. Затвореност и аутархичност
албанског друштва, окренутог самом себи и довољног себи, удаљавала је власт
од могућности да докучи мотиве ~звршених убистава. Ипак, у извесном броју
случаЈева, истрага Је утврдила да Је разлог злочина крвна освета (код

24

убис

тава или 17,52%). У племенском друштву крвна освета је сматрана врлином
која служи заштити појединца и куће али је за правну државу, каква је
Краљевина СХС настојала да буде, било важно да санкционише кривицу и
пресече круг злочина. О начину на који су завађени "намиривали крв" говоре
бројке. Мотив освете био је, према доступним подацима, разлог извршења
готово сваког трећег убиства ме!ју Албанцима (идентификовано је истрагом
43 убиства или 31,39% ). У питању је био дуг, лична мржња, уцена, сва!ја, старе
омразе и неспоразуми и много шта друго. Много пута разлог почињеног

убиства била је жена. Отмице жена, силовања, злостављање женских укућана,
прељуба, блудничење, сумња у неверство, неморал били су деликти које
патријахално албанско друштво најстроже санкционише. Отуда не чуди што се,

Број убијених Срба тако!је је био висок. Према доступним подацима ме!ју

у доступним изворима, ти мотиви јављају као повод

жртвама је било

укупног броја. У незнатном проценту, од

Честа су била и убиства из користољубља чији је разлог био новац, оружје,

партиципирају остале жртве злочина ( само је у два случаја наглашено
да су жртве Роми или Турци). У укупно броју убијених било је и жена (у 5

имовина, стока, земља и све остало због чега се могло загазити у разбојништво,

36

Срба или

20,81 %

1,16%

6 убистава (4,38%

убијених).

Ме!ју жртвама је било и оглашених одметника и качака

извршити пљачка, починити крађа или похара. Напади на власт и убиства која
су том приликом чињена најчешће су били мотивисани економским и

извепrгај о кретању криминалитета на простору призренског

(5),

представницима власти и временски су се поклапала са завршетком акција

(4), косовског (4), охридског (4) и звечанског ( 4) округа за месеце јануар, фебруар,
1920. године. У извепrгајима се најчешће појављују препознатљива албанска имена

разоружавања и претреса терена. Огрешење о законе повлачило је природни

случајева или

2,89% ).

политичким разлозима. Она су чешће извршавана као чин освете према
2

У питању је сачуваних

метохијског

21

март и април

и презимена али покадкад није могуће, због српске транскрmпЏ1је презимена на -ић, утврдити
да ли се ради о Албанцима или муслиманима.
АЈ, МУП,

3

14-181-677;

АЈ, МУП,

Извршена убиства у месецима

14-183----677; АЈ, МУП, 14-183-679,
јануар-април 1920.

АЈ, МУП,

14-184-680

анимозитет према представницима власти. Од албанске "руке" тако је убијено

5 Албанаца - државних службеника (3,65% свих убијених). Подаци показују
да је од укупног брја извршених убистава држава успела да ухапси и подвргне
санкцијама само 10 извршитеља (7,30% од укупног броја убица). Остали су
се одметали од власти, придруживали разбојничким и качачким дружинама,

округ

јануар

фебруар

март

април

бежали у друге делове Косова и Метохије или напуштали земљу и сигурно

призренски

11

5

8

охридски

9
6

8

косовски

11

13

звечански

62

13
21

4
15

уточиште налазили у суседној Албанији. На тај начин злочин убиства у
бекство од заслужене казне били су један од најосновнијих генератора од

метохијски

5
93

укупно

11

23

7

14
10

24

60

48

79

метништва.

Измешаност морала, веровања и права уочљива је у сваком поступку
племенског човека. Питања "бесе" и вероломства, гаранције о сигурности
кретања и препади, прихватање бегунаца (качака) па уточиште и одрицање од

"давања хлеба" (симбола за пружање уточишта), солидарност карактеристична
за братство и фис и одмазда која ПO'llIBa на начелу "крв за крв, две теже ране

-
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за једно убиство, рана за рану, убиство за част и образ"

-
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биле су различита

лица племенског морала и права. По својој природи такав начин регулисања

међусобних односа био је у непомирљивом сукобу са позитивним правом
државе. Само у ретким случајевима, у зависности од тренутних интереса и снаге

ПОЈединца и куће, дозвољавано је државној власти да у складу са законима гони

и кажњава кривце. 4 Отуда не треба да чуди да је и поред настојања власти у
појединим срезовима (Вучитрн, Дреница) тек код сваког седмог злочина истрага
дала неки резултат.

Подаци показују да су у 19,71 % случајева (27 убијених) Срби били жртве
?"банских убица. Жртве су, у значајном постотку, вршиле државну службу. Тако
Је пуцњима у Србе представнике државне власти, пуцано у државу, јавни ред
и поредак, законе, институције које је симболизују. Користољубље, отимање
стоке, оружја и новца, запоседање земље, застрашивање, верска и национална

нетрпељивост, подстицање исељавања, заустављање процеса колонизације и

аграрне реформе - такође су били разлози којима су објашњавана убиства ал
банца над српском популацијом. Измешаност етике племенског друштва по којој
је врлина све што је уперено против иноплеменика ( од убистава, отмица, блуд
ничења и пљачке до крађа и лажи), анимозитета према држави која толерише
само обичаје који нису у сукобу са законима, верске искључивости и

ексклузив~з~а и заводљиве идеје о великој Албанији јављала се као генератор
терора КОЈИ Је вршен над српском популацијом.
Од укупно анализираних

173 убиства,

почињених на простору призренског,

4 месеца 1920.
5 или 2,89% од укупног
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мација које извори нуде, да је било прекорачења одговорности, осионости,

бахатости али, у тим случајевима, истрага није вођена.
У

8,67%

случајева

(10

убијених Албанаца и

5

Срба) није се могло нас

лутити и остало је неразјашњено ко је извршио злочин - Албанци, Срби или
власт. Да се приметити да су мотиви тих злочина најчешће били користољубље,
прека нарав убијених и њихово малтретирање других, одметништво, неморал.

Тела убијених налажена су на путу, у шуми, на њиви, у кући и истрага није
утврдила ко Је извршилац злочина. Затвореност албанског друштва није доз
вољавала да се уђ':' у траг убицама или, пак, када су убијени били Срби, није
било елемената КОЈИ би макар назначили смер истраге.
Посебан вид терора који је оптерећивао живот на простору Косова,
Метохије и западне Македоније представљала су разбојништва, пљачке и крађе.
Доступни извори региструју

206

таквих дела у прва четири месеца

1920.

године.

Жртве су, најчешће, у 69,42% случајева били Албанци (у 143 разбојништва и
краlја). У високом проценту, од 25,73% случајева, на мети нападача и пљачкаша
били су Срби и њихова имовина (53 разбојништва и крађе). У више наврата
на мети одметника и пљачкаша били су и жандармеријске станице, хотели, кан
целарије суда, државне штале, верски објекти, стране мисије. Дешавало се да
и читава села, попут Крњине и Тучепа, буду похарана и спаљена из освете.
Истрага, најчешће, није бележила социјалну структуру нападнутих,

опљачканих н материјално оштећених. У аграрном друштву жртва је најчешће
био становник села, мада крађе добијају велике размере и у граду. На удару је
~осебно била популациј~ занатлија и трговаца, тј. онај део становништва који

метоХИЈСКОГ, косовског, охридског и звечанског округа у првих

Је, по природи посла КОЈНМ се бавио, било принуђена да путује, носи робу и

године, Срби су, као етничка популација, извршили само
броја. Према доступним подацима њихове жртве били су у три случаја Албанци
и у два наврата Срби. Мотиви које као разлог почињеног злочина Срба над
Албанцима бележи истрага јесу: самоодбрана, користољубље и убиство
представника власти. У случају злочина који су Срби починили над Србима

новац, излаже се опасности од напада пљакаша. Посредном и непосредном
анализом ( занимања и опљачкане робе) да се утврдити да су на мети одметника

наводи се као разлог свађа и освета.

Као извршилац убистава, у сачуваним извештајима, видно место има и
власт. У њој, највећим својим бројем партиципирају Срби али није редак случај

да Је на локалном нивоу врше и Албанци. Доступни подаци показују да су људи
који врше цивилну и војну власт извршили ЗО убистава или 17,34% од укупног
броја. Жртве власти у 96,66% случајева били су Албанци (29 убистава). Према
подацима које презентује истрага основни мотив убиства било је вршење службе
и извршења законских обавеза. Војне и цивилне власти ликвидирале су 13
оглашених одметника и качака (43,33% свих почињених убистава). У тим
случајевима истрага није вођена. У одбрани од напада на војне и жан
дармеријске патроле убијена су три Албанца (10% убијених). Због отпора који
су пружали акцијама разоружања, приликом претреса кућа, услед непоштовања
издатих наредби и у међусобној оружаној борби ликвидирано је 12 Албанаца

(40%

убијених). До убистава је долазило приликом гоњења одметника, претреса

кућа, напада на патроле, спречавања покушаја бекстава, непоштовања издатих

наредби, из нужне одбране и друго. Да се претпоставити, из штурих инфор4

О томе више: М. Ђуричић, Обичајu

u веровања АлбанаLfа, Београд 1994.

били трговци и занатлије (касапи, пекари, обућари, бербери, кафеџије и други).
Било да су Албанци или Срби они у укупном броју жртава разбојништва и
пљачке партиципирају са готово једном трећином (28,64% ), што у многоме
премашује процентуално учешће те социјалне групе у укупном броју станов
ника.

Треба напоменути да је крађа у племенском друштву вреднована или као

злочин з~ који се одговара главом или као врлина која обезбеђује економску
добит поЈединцу, кући или роду. Починиоца дела, уколико је вешто покрадена
имовина лица која не спадају у круг братственика и рођака, штите саплеменици.
Објективног и непристрасног критеријума за мерење те врсте кривичних дела
нема. Преступ који остаје неоткривен није сматран неморалним. Насупрот томе
откривени преступ, који наноси штету "образу" и поштењу трпи санкције. Мере

државних власти и покушај да објективни критеријуми закона одређују шта је
право а шта кривица, племенско друштво је с индигнацијом одбацивало.
Сведочење у истрази и пред државним судом никада није давало очекиване
резултате јер су сведоци, држећи се обичаја, најчешће водили рачуна о интер
есима странке коју заступају а не о тежњи да се утврди материјална истина.
На мети разбојника и пљачкаша било је све

-

од берберског алата и

камашни до стајског ђубрива. Најчешће је крадена стока. На илегалном
тр~кишту посебно су високу цену достизали волови па су, отуда, они били и
на.1чешhи предr-.,~ет интересовања пљачкаша. Разгранато илегално тржиште
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стоком и уходани канали њеног одузимања, изгона, пребацивања преко границе
и продаје чинили су резултате истраге, по већини ових крађа, сасвим скромним.

ДОКУМЕНТ

На мети пљачкаша били су коњи и ждребад, краве и телад, биволи и биволице,

Окружно Начелство

овце и јагњад, козе и јарићи. У питању су стотине и хиљаде грла крупне и

Бр.

ситне стоке која нестаје без трага. Трговцима је одузимана роба сваке врсте.
Посебно је на мети била храна - брашно, пшеница, кукуруз. Крадено Је злато,

накит, новац, грађевински материјал, волујске коже, чаршави и јоргани, рубље,
одећа, обућа, намештај, кућни предмети, судови, ћилими, оружје и све остало
што је могло да падне "под руку" лопова и имало вредност. Подаци показују
да је отета и украдена роба имала различиту цену. У великој похари знамените
трговачке куће Рајевића у Пећи, отето је робе и новца у вредности од 250.000
динара. Пљачка пара волова доносила је, најчешће, лоповима између 3.000 и
5.000 динара, краве око 1.000 дииара, овце око 200 динара, 100 килограма
пшенице или вреће брашна око 120 динара. Насупрот разбојништвима у којима
је од трговаца или сточара отимана роба, новац· или стока у вредности од по

неколико десетина хиљада фдинара, било је крађа у којима је износ украдене
робе једва достизала неколико десетина динара.

Чачини на које су разбојници и лопови долазили до плена били су веома
различити. Заседе и пресретање трговаца и путника, одузимање стоке, провале
кућа, обијање радњи, разваљивање зидова и ограда, упади у дворишта и штале,

паљевине, ситне крађе и џепарења део су свакодневице. Организоване групе

албанских одметника и пљачкаша најчешће су вршиле разбојништва на путу,
крале стоку са пашњака, вршиле провале кућа, пљачкале трговце и обијале
њихове радње. Батаљони "организованих Арнаута" су се специјализирали за
шверц, упену и препродају украдене стоке. Изгледнепа војска је отимала хр~ну,
упадала у породичне куће и из њих односила постељину, веш, накит. ПолициЈски
органи су непогрешиво читали различите лоповске "рукшrnсе" али су кривци,
најчешће, остајали далеко од руке закона.
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3780.

Пећ,

10. V 1920.
Министр.[ство] Унутр.[ашњих] Дела - Београд
Одељењу Јаш1е безбедности
Начелству је част поднети извеnrгај о криминалним делима за месец април

1920.
!.

године.

Варош Пећ
Опасних крађа било је четири и то:

1) 5. априла т. год. Гаврилу Рајевићу трговцу, украдено је робе у вредности
15.000 динара. Крађа је извршена проваљивањем и ускакањем кроз прозор.
Полицијским увиђајем осумњичени су: Ђоза Жарић и Бећир Чауш из Пећи. За

главне извршиоце ове крађе

-

пронађени су: Ђоза Жарић који дело не признаје

и Адила Али Мустафина - удова која је дело признала, а за саучеснике утврђено
је да су: Бећир Чауш и Армиша, његова жена и Малића Ћазова мајка. Сви су
у притвору и води се над њима кривична истрага.

2)

Ноћу између

10.

и

11.

априла т.г. непознати лопови извршили су крађу

Ајрули Зејнеловој Каваловић једне краве и извесне ствари од покућаиства.

Kpal)a

је извршена разбијањем врата. Полицијским увиђајем констатовано је

дело опасне крађе. Истрагом су нађене неке ствари код Суља Демова и његовог
брата Фазлије Руговаца. Осумњичени Руговци су у притвору и води се даља
истрага.

3) Ноћу између 31. марта и 1.

априла т.г. непознати лопови обијањем врата

украли су четири ћилима из Џамије на Караrачу у вредности

1500

динара.

Истрага се води по овој покрађи. Лопови нису још пронађени.

4)
и

28.

Зани Славковић

-

удови из Пећи, махала Капешница ноћу између 27.
- украли су јој ствари

априла т.г. непознати лопови ускакањем у авлији

у вредности

410

динара. Истрага се води

-

али кривци

лопови нису још

-

пронађени.
Других кривичних дела из главе

IX

и Х. Кривичног закона није било у

овој вароши у току месеца априла т.г.

П. Срез Пећски
Убистава је било осам и то:

1)

На дан

11.

априла т.г. на путу између Доњег Петрича и села Јагоде,

погинуо је из заседе од стране качака Благоје Николић

-

Србин. У својој

одбрани убио је качака Барда Фрока католика из општине злокућанске. За ос
талим качацима води се истрага и потерница о хватању.

2)

Истог дана на

12

сати напали су качаци, жандарме који су спроводили

пет качачких јатака, између села Клинчине и Јабланице. Којом приликом
погинули су три јатака: Таир Дака, Алил Дака и Сокол Дака, сви из села
Јабланице. Истрага се води

-

ради хватања зликоваца.
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3) На 17. априла т.г. на путу између села Стреоца и вароши Пећи, убијен
је Барлош Селшаии из горњег Стреоца, вере мухамеданске; стар 32 год. убијен

их пушкама и ножевима у луг испод села Љубожде, далеко од куће Рустем Укине

од стране Нимон Османа из Ђураковца

4) На дан 26. априла т.г. Бећир Реџа с друштвом из села Крњине, извршио
је напад на сељане села Тупеча у Већској шуми, који су превозили дрвенарију
за градњу кућа. Том приликом су убили Вукадина Грбића и Тому Караџића оба
из села Тупеча и опљачкали им два пара волова. Жандармериска станица у
општини Ракошкој - извршила је одмах потеру - ступила са одметницима у
борбу и отела им једа пар волова. Разбојници су побегли. Истрага се још води.

-

Убица је ухваћен

-

стављен у притвор,

истрага се води.

Оба горе поменута дела извршио је качак Зеф Ђ. Дода из Видања; са
својих

25 качака, који се сада налази у бегству.
4) Ноћу између 20. и 21. априла т.г. у селу

Трбовцу, погинуо је Саво
Миладиновић, Србин, вере православне; од година 35; са његовом женом Сан
дом. Убиства су извршили непознати зликовци, којом су приликом опљачкали

13

грла говеди и три коња. Кривци се нису могли похватати, а истрага се и

даље води.

5) На дан 24. априла т.г. испод села Рошуна убијени су три човека и једна
жена и то: Раца Раичић из села Крушева, Панто, Илија и жена Алексија - сви
Зајићи из села Душевика општине злокућанске, Срби вере православне. По
извршеном убиству - лешеви су побачани од стране зликоваца у реку Бистрицу
те су и нађени приликом извршења полицијског увиђаја. Зликовци су непознати
Опасних крађа било је две и то:

Ноћу између

17.

и

18.

2)

километра. Истрага се води, кривци се налазе у одметнике као качаци.

5) На дан 28. априла т.г. на путу за Источке планине непознати зликовци
извршили су убиство из пушке над Нимон Садиком из Истока, Срез и општина
Источка, који је мртав нађен 30. априла о.год. Полицијским увиђајем и
ислеђењем кривци се нису могли досада пронаћи и похватати. Истрага се и даље
води.

Покушаја убистава је било два и то:

1)

Ноћу између

5-6.

априла т.г. непознати разбојници из заседе, тешко су

ранили Имера Бљакића из села Трбовца, пред његовом кућом. Полицијским
истрага се даље води.

априла т.г. непознати зликовци напали су на кућу

Суљ Бајрову из горњег Стреоца, општине Стреочке, и донели му

ствари у вредности

3.

увиђајем и истрагом није се досада могло утврдити ко су и одакле су зликовци.

качаци, истрага се води.

1)

са

500 динара.
18. и 19. априла

Ноћу између

-

опљачкали

2) Ноћу између 17. и 18. априла т.г. Зећир Реџа и Нак. Бериша с друштвом
ранили су Суљ Аџију из Села Сушице. Зликовци су у качаке.
Разбојништва је било једно и то:

т.г. непознати зликовци напали су на кућу

Османа Ујкана из села Злопека и опљачкали му два вола.

За једну и другу крађу истрага се води, а разбојници се нису ни до данас
могли похватати.

Осталих кривичних дела из главе IX и Х кривичног закона, није било у
овом срезу у току овог месеца.

Ноћу између 7. и 8. априла т.г. Петко Симоновић с друштвом из села
Луковца извршио је напад на кућу Моне удове Рам Асана из села Коврага,
провалио врата ушао у кућу истукао поменуту Мону, па по том отерао четворо
говеди. Полицијском потрагом кривац је ухваћен и по свршеном ислеђењу
предат Првостепеном Пећском суду на суђење, а говеда пронађена и повраћена

1)

власнику.

Опасних крађа било је пет и то:

III.

1) Ноћу између 1. и 2. априла ов. год. непознати зликовци, извршили су
крађу два вола Михаилу Милићу из села Жача, из његове штале. Истрага се

Срез Источки.
Убистава је било девет и то:

води. Кривци нису пронађени.

Ноћу између 18. и 19. априла т.г. непознати зликовци из заседе убили
су из пушака Михаила Лазића - Војиновића из села Мужевине, пред његовом
кућом, којн је био изашао да види шта му је стоку уплашило. Истрага се води,

2) Ноћу између 5. и 6. априла о.г. Садри Ислам и Нок Бериша, с друштвом
из села Крњине извршили су крађу једног вола и једне краве Нимон Садрију

кривци нису пронађени. Предузете су мере о проналаску.

3) Ноћу између 5. и 6. априла ове год. непознати лопови, изврили су крађу
једне краве и једне јунице из штале Аслан Ноки из села Прекаља. Истрага се

1)

2) Ноћу између 17. и 18. априла т.г. Зећир Реџа и Нак Бериша с друштвом
одметници из села Крњине, напали су на кућу кмета Али Суље из села
Сушице, па га на часну реч (,,бесу") изазвали и повели са његовим сином Аџи
Алилом, којег су прекодан ухватили, па су над Али Суљом извршили убиство
а Аџију тешко ранили. Полицијским увиl)ајем и истрагом утврђено је да су ово
дело извршили у освети, што је пок. Али Суља био исправан кмет и лојалан

-

грађанин.

Истрага се води и даље. Кривци нису још похватани.

3)

Ноћу између

20-21.

априла т.г. непознати зликовци под видом патроле,

ушли су у кућу Рустем Уке у село Мужевине па из куће везане извели: Сандри
Уку, Шабан Уку, Авдул Уку и Бајрам Имера сви из села Мужевина и побили

из села Сушице срез Источки.

води, кривци нису пронађени.

4)

Ноћу између

8.

и

9.

априла т.г. непознати лопови извршили су крађу

три овна из обора Имер Зумберу из села Црнца. Полицијском истрагом кривци
се нису могли пронаћи - истрага се и даље води.

5) Ноћу између 23. и 24. априла т.г. непознати лопови извршили су крађу
једног вола и две краве из штале Стани Шћепановић из села Шаљиновице.
Истрага се води, кривци нису још пронађени.

Осталих кривичних дела из главе IX и Х кривичног закона, није било у
овом срезу у току овог месеца.
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Љубодраг Димић, Извештаји Минисйlарсtuва унуйlращњих дела о злочину и

Опасних краlја било је пет и то:

Срез Ђаковачки.
Убистава је било седам и то:

1) 6. априла т. године, у шуми званом месту "Луг Бунарит" убијен је Рамон
Ото из села Чифлака, среза Подримског и то на путу идући из Ђаковице.
Убијен је пушком. Истрага се води, али разбојници нису пронаlјенн.

2)

Дана

8.

априла т.г. три непозната зликовца дању су дошли У званом

месту "Луг Бунарит" општина Јанашка те на њиви извршили убиство над
Усеином Смаилом из Ђаковице. Убиство је извршено пушчаним метком.
Предузете су мере ради проналаска убице.

3) Дана 8. априла 1920. године извршено је убиство над Зумар_ Алитом из
села Буданића, оrшrгина Црњанске и то на ливади код села. Убиство Је извршено
од непознатих зликоваца качака - Арнаута. Истрагом се иису могли пронаћи.
4) 11. априла 1920. годиве убијен је Прен Прака католик из Новог села, општиве
Јаиошке и код њега рањен Марк Ђони из истог места. Убиство се извршили на путу
непознати качаци. Који се полицијском истрагом 1шсу моrnи пронаћи.
5) Ноћу измеl)у 12. и 13. априла т.г. убијен је Исмет Расим из села
Црнобрега, општине Дечанске, и то ноћу код своје куће. Убице су непознати.
Истрага се води.

6) Ноћу измеl)у 18-19. априла т.г. убијен је Олича Баљин из села
Громочела, општине Руничке. Убијен је с~ пута малим метком. Убиство су
извршили непознати зликовци

-

арнаути КОЈИ се ЈОШ нису пронашли.

7. Дана 29. априла т.г. убијен је Суто Дошев из села Ракоца, општине
Црњанске. Убијен је на својој њиви од непознатих зликоваца. Истрага се води.
Разбојништва је било шест и то:

1) Дана 6. априла т.г. непознати разбојници на Призренском ?УТУ, далеко
од Ђаковице за два и по километара опљачкали су Шули ЈеминоЈ из Пиране,
среза Подгорског ствари и новаца у вредности динара 568. Истрага се води разбојници нису пронаl)ени.
2) 6. априла ове год. разбојници на Призренском путу, далеко од Ђаковице
2 1/2 километара, опљачкали су Ђеми Реџеповој из села Ораховца у новцу и
стварима динара 522. Истрага се води. Разбојници нису још пронаlјени.
3) Ноћу измеl)у 13-14. априла т.г. непознати четири разбојника Арнаута
дошли су у кућу Рамон Јонуза у село Лоlјане н опљачкали му новаца и робе
у вредности 1400 динара. Истрагом се нису могли пронаћи, а предузете су мере

1)
су

Ноћу измеlју

1.

и

2.

априла т.г. Даш Амону из села Скивјана, украдени

4. вола у вредности динара 6.000. Полицијским увиl)ајем утврl)ено је, да је

ова краlја извршена разбијањем врата. Лопови су непознати.

2) Ноћу измеl)у 16. и 17. априла т.г. Сави Стојановићу трговцу из
Ђаковице, украдено је из дућана робе у вредности динара 1.080. Лопови су краl)у
извршили разбијањем прозора. Лопови су непознати. Истрага се води.
3) Ноћу измеl)у 16. и 17. априла т.г. Кећем Алија из села Глоlјана општине
Раиичке, украде су два вола и две краве, у вредности 4.000 динара. Kpalja је
извршена обијањем врата. Истрага се води. Лопови су непозн~:ги.
4) Ноћу измеlју 17. и 18. априла т.г. украдена је једна крава Бећ Рами нз
села Прилепа, општине Рзннчке. Вредност краве 1.400 динара. Лопови су
извршили краl)у обијањем врати, зликовци су непознати. Истрага се води.
5) Ноћу измеlју 24. и 25. априла т.г. украдена су два вола и једна крава
Рам Зенуну из Ј уника, општине Ј уничке. Лопови су прескочили зид, врата раз
били и ову краl)у извршили. Вредност краве и волова динара 3.500. Полицијском
истрагом лопови се нису могли пронаћи.

Повреда тела било је две и то:

1) Дана 26. априла 1920. год. на путу измеlју Ђаковице и села Рако ца са
два пушчана метка ранили су Сабри Браима. Покушај овог убиства извршили
су познати разбојници: Ниман Виши и Кадри Кочко из села Громочена, Аџи
Браим и Суљ Осман из села Скивјана. По извршеном делу сви су побегли у
шуму. Истрага се и даље води, кривци нису нн досада поватани.

2) Дана 27. априла т.г. Осман Мона Циганин, из села Среча, нанио је телес
ну повреду, са тупим оружјем Алим Зенулуку из истог места, Циганину.
Истрага се води, кривац је у притвору.

Сва ова кривична дела врше качаци - одметници - из овога округа заједно
са разбојницима из Малесије - Албаније, који прелазе у овом округу, а највише
у срезу Ђаковачком.
Других кривичних дела из главе IX и Х. кривичног законика није било у
овом срезу, у току овог месеца.

Под

./.

прилаже се и табеларни преглед о кретању криминалитета у овом

округу за месец април т. године.

Окр. Метохијски

о проналаштву.

Извештај за април:

4) Дана 17. априла т.г. на путу измеl)у села Рзнића и Рашива, непознати
зликовци опљачкали су Арифу Мифтару из села Ратиша динара 200. Разбојници

1.
2.
3.
4.

1920.
16 - 2 пронаl).[ена]
убистава 24 - 1 - пронаlј.
покуш. убиства 2 - непрон. [анlјена]
разбојништва 7 - непрон.

Даиа 29. априла т.г. на путу измеl)у села Рзиића и општиве Јаношке Љуш
Прану из Новог села, општиве Јаношке опљачкао је у новцу и стварима динара 500,-.
Ово разбојништво извршили су качацн: Шућур Бећир ~з Шаков~це, Ћерим
Садик из села Скивјана и Осман Пепиша из села ФираЈа. РазбоЈници су у

5.

тешких телесних повреда

бегству. Истрага се води; ради хватања истих.

АЈ, МУП

нису још пронаlјени. Полицијским увиl)ајем и истрагом утврlјено Је, да су Ар
наути

5)

качаци, који још нису пронаl)ени.

Од свих разбојника после три дана убијен је Ћерим из Ђаковице од стране
качака.
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,,Значај уџбеника у саздавању оних представа и нагласака који у околнос

ДИСКУСИЈЕ

тима новог времена стварају од човека граl;)анина, а од етноса или територијал

DISCUSSION

но-политичке заједнице - нацију, може се већ сматрати општепознатим. Није,
зато, ни потребно изнова доказивати тврдњу, да постоји мноштво извора
социјализације у модерном (! - М. Б.) друштву, али ниједан од њих не може
се упоредити са уџбеницима и њиховом способношћу да преносе

Миле Бјелајац

унифицирану, одобрену, чак и официјелну верзију онога, у шта млади треба
да верују." Ово одреl;)ење значаја уџбеника у односу на друге факторе
социјализације, извучено на основи њиховог истраживања у Британији,
Немачкој и САД 1 аутор у потпуности прихвата као полазну основу за своје
истраживање. Такоl;)е прихвата идеју коју је на велика врата својим радовима
изложио Чарлс Јелавић о важности наставе из језика и књижевности за фор

Улога уџбеника у епохама
националне интеграције XIX и

почетком ХХ века код Срба
Поводом чланка Наума Кајчева ,,Драга отаџбино, како си
лепа": националне идентификације и представе о Македонији
стваране посредством уџбеника књижевности у Бугарској и
Србији (1878-1912), Годишњак за друштвену историју, св.

2-3/1997.

мирање национализма, а не само ономе што је у програмима из историје и
географије. Кајчев не експлицира, али претходном цитату можемо придодати

чврсто уверење Ј елавиhа "да нису школе по себи, већ њихови програми били
базични за развој српског национализма". 2 Полазне претпоставке рада биће
као верификоване поновљене и у закључним разматрањима: ,,У обе државе
уџбеник књижевности јавља се као важан инструмент социјализације будућих
граl;)ана, кључни 'канал' распростирања вредности, представа и осећаја од

којих се нација састоји (с.

177)."

Да не бисмо били погрешно схваћени у нашем даљем излагању, сматрамо
да је умесно поновити да емо од оних историчара који сматрају да су сви састојци
прошлости легитиман предмет истраживања. Што веће богатство обима и
садржајности, то веће духовно богатство и ослобаl;)ање личности од оних других

облика историјске свести. Дакле, уочавање важности образовања у формирању

Занимљив и вредан текст колеге Наума Кајчева који се појавио на
страницама "Годишњака за друштвену историју" отвара једно ново поље за
сагледавање историје просвете, просветне политике како у функцији модерн
изације балканског простора тако и у функцији националних интеграција и
остваривања геополитичких циљева. Аутор покушава да мери степен

социјализације (националног предзнака) помоћу једног сегмента школског
васпитања на нивоу основних и средњих школа

-

конкретном простору?

Једно од првих питања које се намеће када је о дефинисању контекста
1878. године

реч јесте да ли су у испитиваном случају модерна друштва већ од

(па и раније, у време првих уџбеника којн се помињу).

учења писмености и књижев

ности. Такоl;)е покушава да уочи корелацију измеl;)у националиополитичких
програма влада у Србији и Бугарској и представа о националном у процесу нас
таве књижевности.

Писац је дуже времена претходно истраживао виl;)ење Македоније у
српским и бугарским уџбеницима за наставу историје (1878-1912). У оба случаја
он упознаје своје читаоце са фондом уџбеника једног и другог предмета

сачуваног у београдским архивима, музејима и библиотекама, који је пажљиво
анализирао током својих студијских боравака у Југославији. Тиме се отвара
могућност да се крене истим трагом и примене нпр. неке нове аналитичке

методе у обради садржаја него што је то дозвољавао обим једног чланка.
Чланак је на нас деловао подстицајно у више смерова. Прва мисао већ
након првих прочитаних редова била је везана за теоријски приступ у
дефинисању домета анализираних уџбеника на конкретном историјском прос
тору Балкана.

националне свести или национализама је несумњиво, но да ли смо из горњих
методолошких претпоставки на добром путу да одредимо праву ( сраз )меру зас
луга појединих фактора социјализације у конкретном историјском времену на

На другом месту је питање сегмента који је у обе популације захваћен
основним, средњим, па чак и високим образовањем. Ко, дакле, формира оне
остале? И Јелавић посредно наслућује проблем када по годинама прати број
школа н ученика/студената у Србији и Хрватској, ценећи да је у годинама пред
први светски рат мање од

50 посто

школског узраста било обухваћено наставом.

Подаци за саму Србији су још нижи. 3 Упркос хтењима да се намакну средства
и свуда подигну школе, њихово одсуство обеснажује закон којим је основно

образовање у Србији проглашено за обавезно (1882). Стање са школама и
неписменошhу је било посебно алармантно у четири округа који су Кнежевини

V. Berghan, and Н. Schissler (Eds.), Perception.r ofhistmy. lnternational textbook research оп Britain, Germany
and United states, Oxford 1987, 141.
2

CharlesJelavich, SouthS[av Nationalisms:- TextЬooksand Yugoslav Union before 1914, Ohio State University
Press, 1990, s. 34.

3

!Ьid,

40.
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припојени после рата 1878. године. Војне власти евидентирају у Лесковцу и шире
једва 10 посто писмених. Према подацима које даје Трајан Сгојановић стање у

XIX

Србији је било лошије него у Бугарској. 4

од вештих приповедача у селу у дугим вечерима по хиљадити пут препева народ

Када се цени домет српских школа у формирању националне свести, па

н на конкретном случају Македоније, ваља имати у виду недовољан број н често
незадовољавајући квалитет учитељског кадра, који је у почетку био углавном
регрутован од Срба ,,Пречаиа" на разне начине образованих. Учитељска школа

века кућним патријахалним васпитањем сељачког света, где мајка, која је

увек ту, учи децу првим појмовима о свету, а деца, вазда при руци, или неко
ни еп. Ту је већина песама које је Вук Караџић само прибележио. Примећено
је и у настави да деца боље реагују када се школска знања надовезују на њима
већ познато. О том темељу, по коме су некада !)аци процењивали да ли им је
учитељ вешт или не, сликовито сведочи у каснијим годинама познати историчар

у Србији, која је имала да репш базични проблем, тек се оснива 1870. године.
Процес увођења нових, школованих учитеља текао је споро и постепено. Из
анализе инспекторских извештаја о настави историје 1870-1882. прозлази да

Панта Срећковић:

"Мој механџија код кога сам се ранио био је врло добар човек, па ми је
вазда прича о Прилепу, о Краљевићу Марку ... Механџија је боље од професора

"ниједан наставник није улазио у суштину историјске науке, нити је децу

знао 'где је био конак Марков, где опет конак цара Душана, где Вукаrпинов,

обавештавао о користи и штети историје за живот". Настава историје се није
повезивала са географијом, свест о простору дакле магловита. Ученици су
приморавани да уче владарска имена и године напамет. ,,Овако неосвешћено
и механички научено градиво лако се и брзо заборављало." Критичари оваквог

како је Вукашин убио цара Уроша итд. Он то све знао и сва је места очима

стања указују и на недостатак карата Балкана у учионицама, јединог средства,
без којег предавање националне повеснице "сан на јави" .5

и читава села била насељена пребезима. То су често они извори о српским

Настава језика или књижевности, која је у себе укључивала и моралну
поуку, и биологију, и географију и део историје, тражила је од поменутог
учитеља још веће квалитете које он често није имао. И опет је решење било

видео. Те појединости нама није Ћира казивао." 6 ВЩ)оши и варошице, почевши
од великих сеоба са краја ХVП и током

XVIII

века, потом у годинама стварања

нове државности имале су становнике изворно из јужних крајева, а понегде су
земљама којих понекад нема ни у самим уџбеницима. Досељавајући се у Србију,
Црногорци и Херцеговци доносе своја предања и сећања. Све то чини спознајни

круг српске деце и један од темеља социјализације предмодерног времена.
Српска православна црква и православље у најранијем дечијем узрасту

диктирање у свеске, тражење да се учи напамет и декламује.

имало је такође важиу улогу, а за градску децу из бољих слојева позоришне

Осим развоја организационе мреже школства, законодавне регулативе,
квалитета наставника и инспектора, ваља увек узимати у обзир да је садржина

разлога остао неписмен у детињству, учио се писмености у војсци.

адаптације из националне најчешће средњовековне историје. Ко је због неких

уџбеника била условљена не само политичким заносима свога времена (нпр.

Спомен на устанке и конкретно познавање терена на коме су се одигравале

југословенство седамдесетих годниа или брига за угрожену властиту нацију кас
нијих година, па и извесна национална мегаломанија), већ и развојем саме науке,

битке, окршаји или погибије, учешће савременика у ратовима који су вођени
у јужној Угарској против Мађара, седамдесетих против Турске или

која се и сама убрзано развијала тих година, где је потискиван романтизам нас

Бугарске, имали су велике последице у националној самосвести, јер су пос

тупајућим позитивизмом, реализмом, социјалним дарвинизмом. Посебно су за
све науке овог простора имала огроман значај стручно провођена географска,

ледично сви слојеви становништва били захваћени. Да ли су такви потреси

односно етнографска, истраживања, али чији резултати једва да су стигли да

у српском друштву?

утичу на уџбенике пре

1912.

закључивања о степену утицаја образовања, посебно оног основног, на
националне осећаје Срба и њихово усаглашавање са националном идеологијом
вођа, партија или елита као таквих, односно њихово одношење према другима

(суседним народима или иноверннцима).
Истражујући друге облике појавности, пре смо склони да корене масовног

понашања или темеља националне интеграције у Срба видимо у неким другим
чиниоцима социјализације.
И саме читанке које су предмет анализе у раду Наума Кај чева доносе опас
ку у инструкцијама учитељима да се подразумева да деца знају многа најважнија
епска дела о ликовима из српске прошлости. Дакле, блиско нам је мишљење
да се базична српска народна свест формирала у периоду последње четвртине

против

чинили више и упечатљивије у односу на неке друге елементе социјализације

године.

Претходно побројано сугерише сложеност и деликатност чврстог

1885.

Развојем градова, профилисањем политичког живота, напретком масовних

медија, већ оформљене елите, сматрамо, пресудније утичу на формирање
матрице националног код Срба. Мада се та елита исказује у малим бројевима,
она доминира. Користи у политичким говорима симболику која непогрешиво

остварује комуникације и са писменима и са неписменим. Њени актуелни пос
тупци тренутно распаљују страсти са позитивним или негативним набојима.

Оштра реч у новинама подиже демонстрације и погромаштво (нпр.

1903.

у

Загребу), али и противдемонстрације у Београду. С друге стране, политичка
историја обилује и срдачним еуфоричним манифестацијама блиских и суседних
народа. Овде је, мада, једина негативна константа турска окупација или "турски
јарам" или зли Турчин. То ће изискивати писање посебних уџбеника (читанки)
за српске школе у Турској. На крају овог малог подсећања на могући сразмер
утицаја елита, пресудније су значајни њјихов образовани профил, време и место,
па и уџбеници на којима су се они васпитавали и сазнања о политичкој клими

4

StojanoviC, Traian, Balkan Worlds: The Firstand Last Europe, Arnюnk, New York-London, 1994.

5

Галина М. Јањушиh, Историја у школа.лш СрбијеХ/Х века (докторска дисертација) Београд, 1996,

184--186.

у којој су се као млади људи формирали.
6

Ihid, 84.
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Ако се уџбеник и његов утицај цене у датом времену, понекад је "веhи"
проблем био у домену којим се баве политичари него његова примена у школи.

Јелавиh наводи пример како је један уџбеник из Србије изазвао саборско питање
у Загребу и иритацију меi)у посланицима.
Нама у наслеђе, као историјски извор, нису остављена социолошка
истраживања резултата образовног процеса тога времена, па ни психолошки

тестови вредносних опредељивања. У најбољем случају, остале су оцене за
репродуковано знање, школске награде за најуспешније, понешто од_ писмен~
радова, где се наслуhује вредносни систем. Остали су, у политичкоЈ исторИЈИ
описани,

масовни

покрети, стремљења, пожртвовања, неспоразуми или

споразуми с другим народима или са самима собом. 7

Милс Бјелајац, Улоlа уџбеника у ейохама националне инШеiрације
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нових хероја, мислимо да пропушта да упозори на заиста верификовану
функцију револуционарног метода у националном освешhивању.
О обележју "рада" и "пропаганде" које заинтересоване стране проводе и
мимо анализираних уџбеника писали су многи савременици са обе стране,
српске и бугарске. Пера Тодоровић, један од најспособнијих људи свога времена,
у тајном реферату "Српска ствар у Старој Србији", који је после једномесечног
путовања по Старој Србији предао 4. децембра 1898. министру др Владану
Ђорi)евиhу, упореi)ује инфериорност српске пропаганде у односу на бугарску,
Српској замера то што се темељи на инфериорним радовима дилетаната и
мито мана уместо иа радовима Стојана Новаковиhа и Јована Цвијиhа. Критикује
неагилност конзула, корумпираност и неспособност, али и истрајност многих
староседелаца угледних људи који су то платили главом. Тодоровић слика стање

Други утисак који смо стекли читајуhи рад о уџбеницима из језика и
књижевности у Србији и Бугарској и месту "Македоније" у њима односи се иа
можда недовољно изложен историјски контекст који се ипак даје фрагментарно.
Упркос настојању и истраживањима Кајчева у Југославији, овде је можда
евидентно сусретање и два различита приступа који постоје у две савремене
историографије, бугарској и српској.
Колега Кајчев је после анализе и српских и бугарских уџбеника изложио
закључак да уџбеници у обе земље демонстрирају примену различитих
пропагандних техника. ,,Само уз њихову помоh било је мoryhe изградити
жељени национални идентитет и примаћи Македонију сопственом националном
организму. И даље, наводи аутор, код Бугара и Срба се понавља неколико
најважнијих топонима, уз опште преhуткивање тyi)er присуства у МакедоНИЈИ.
,,Код Бугара је незамисливо да описују живот многобројног грчког и мус
лиманског становништва у Македонији, или да се осврћу на векове када Је она
била део Византије или Србије." Неширење историјског контекста задате теме

у меi)ународне токове или уже српско-бугарске односе на размеi)и два века, што
је можда цвелисходно са становишта обима, оставља читаоца у дилеми. Наиме,
када каже "само уз њихову noмoh" (мислеhи на уџбенике), морамо да се
запитамо како је могуће да се ипак не помене пројектовање улоге и пракса

Егзархије како у функцији спољне политике Русије тако и бугарске националне

у Скопљу, Велесу, Ђевl)елији, Битољу, Тетову, Охриду, Ресену, Дојрану, Водену,

Серу, Призрену, Приштини. Бележи да је број српских школа од 1819. растао,
стално и непрекидно све до појаве Егзархије. ,,Ту наједном настаје прелом.
Напаст је за српске школе била двогуба, с једне стране навала Егзархије, с друге
стране наше очигледно напуштање земљишта ... Ми смо отуда отишли не као

побеi)ени и потиснути од Бугара, веh смо се уклонили добровољно ... Толико
смо били опијени и занесени идејом братства и словенске заједнице да смо пос
тали потпуно неосетљиви према кидању свог сопственог меса." Тодоровић

нотира да су многи, оставши без потпоре Србије, пришли Бугарима, као нпр.
Ђорђе Милетиh, роi)ени брат Светозаров, бивши српски учитељ у Велесу. ,,Пос
ледњи удар нашим школама у Старој Србији нанело је наше последње српско
турско ратовање од

Crapoj

1876-1879.

године. До пред рат ипак се било задржало у

Србији до шездесет наших школа. И што је главно, те су школе махом

издржавале саме њине тамошње општине, а ми одовуд давали смо само неку

малу припомоћ учитељима, док сад ваља одовуд давати све. После ових ратова

једва је било остало двајестак школа српских па и оне су махом биле ограничене
на ужу Стару Србију: На Призрен, Косово и околину." Он даје и једну важну
претходну напомену за сам назив: ,,Под Старом Србијом ја подразумевам све
оне земље у Турској, које су улазиле у састав Душанове Србије. Назив
Маhедонија у данашњем обиму своме, новијег је порекла и постао је
злоупотребом Бугара.'' 8

интеграције. Повезано с тим је непостојање Пеhке патријаршије после 1776. и
деловање грчке цркве. Такође, после тачне констатације да уџбеници не прате
сукобе на терену у смислу промовисања мржње два народа, веh само у функцији

градовима стајали добро, али не и у селима. ,,Бугари наслуhују да се просветом

Колико је сложено мерити стварне помаке у вредносном систему који ф~рмира образовањ~ може

опет иду на дуг рок, виде да без опште борбе не може извести 'снажење српске

да посведочи писац ових редова учествујући пре седамнаест година у ПР?Јекту ,,~алоризациЈа ра~а

народности и ширење велике српске мисли за сједињење са Србијом свега

Политичке школе СКХ". Универзитетски професори из психологиЈе, СОЦИЈалне психолоГИЈе,

српског раскиданог народа." И Јовановиh, попут Тодоровиhа, упореi)ује
квалитет двеју пропаганди и упозорава на потпуну непоузданост и претеривања

Јован М. Јовановиh, дипломата и министар, пише да су Бугари

1896.

у

не може за кратко време много учинити, и за то спремају револуцију. Срби

7

педагогије, историје и политикологије месецима су се трудили у припреми знаIШхиконструисаних
скала за слична истраживања и после свих проведених мерења пре и након годину дана ваљало

се ослонити на квантитативну обраду и дати интерпретацију. Резултат је гласио

- готово

зенемариво. Нешто мало бољи помак остварен је у акумулираним знањима у односу на улазна.

код неких националних пропагандиста, нпр. С. Гопчевиhа

(1890)

са српске и В.

Улазна знања из историје и познавања политичког система била су бледа или минорна, што се
приписало општој слабостима основних и средњих школа. Све то на репрезент~;ивном узорку ~д

Кичева (1900) са бугарске стране, али и на могуће забуне које могу изазвати
грчки, немачки, руски или француски савремени извори. Такоi)е када је след

преко хиљаду полазника једногодишњег циклуса. О "успешности и важности

потеза српске владе у питању, стратегија и тактика, сарадња и спорови са

школе остало Је

много забележних примера из политичког, пригодног говора на седНИ1;Ј:ама и конгресима. Ис
торија је, на другој страни забележила масовно политичко понашање ко1е _су упркос свим редов
ним и политичким школама ипак диктирали и усмеравали масовни медиЈи у годинама кризе и

слома Југославије.

8

Пера Тодоровић, Срйска ствар у
Латинка Перовић) Београд,

Ctllapoj
1997, 25-44.

Србији. Усйv.ме11е на Краља Милана, (приредила др
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код неких националних пропагандиста, нпр. С. Гопчевића (1890) са српске и В.
Кичева (1900) са бугарске стране, али и на могуће забуне које могу изазвати
грчки, немачки, руски или француски савремени извори. Такође када је след
потеза српске владе у питању, стратегија и тактика, сарадња и спорови са

бугарском и грчком страном, дакле све оно што је могло имати последице и

на просветну политику, прегледно су изложени у његовом раду. 9
Један други писац и савременик Тихомир Р. Ђорђевић, који се такође бави
анализом двеју пропаганди и њиховим последицама, даје обиље материјала који
осветљава контекст. Ђорђевић пише веома детаљно о последицама трајања
српског средњовековља у Македонији још дуго после доласка турске владавине.

Такође прегледно износи оно што разликује етносе тог простора: друштвена

организација, облици упражњавања верског живота (слава), језик, морфологија
гласова, дијалекти, читостоћа ( занимљива је опаска да је најчешћи говор био
код словенских муслимана), споменици културе (зидани и писани) и њихова
распрострањеност, правци и земље исељавања становништва после великих

политичких потреса, насељавање и деловање у земље у које су доселили, народи

на усмена књижевност, са фреквенцијом и бројем топонима и историјских
личности И др. 10

У делу о морфологији језика наводи речи Прванова, писца бугарског бук
вара из 1872. године за потребе школа у Македонији - да је он у функцији да
се "наша македонска браћа одуче од српског изговарања бугарских речи". 11
Простор за коментар о просветној, културној и пропагандној политици свакако
отварају коментари о одликама формирања збирки народне поезије објав
љиваних у Софији, Петрограду и другим местима, те реаговања осетљивих

бугарских патриота (К. Шапкарева, нпр.) на необазриво штампање песама које
помињу српску традицију и личности на македонском простору (од професора
П. Драганова). 12 Код Ђорђевића такође постају компаративна анализа српских

и бугарских збирки народне поезије настале на тлу Македоније: заступљеност
мотива, догађаја који су предмет певања, места и манастира, историјских
личности, народних имена, језик певања.

Македонски, као део "Источног питања", деценијски је предмет интерм
есовања политике и науке у свету. О контексту су се спорила многа научна

пера, претензије на протомнацију ( словенско становништво) као властити
супстрат исказивале су српска, бугарска и најмлађа македонска нација. Простор,
будући да су му границе најчешће биле у магловитим визијама, својата се у
,,целости" или ограничен "потоњим вековима" после "пропасти". То је вероват
но утицало на аутора да га сужава и даје у назнакама. То је, како смо изложили
претходно, можда ишло н на уштрб одређивања сразмере важности уџбеника
на процесе националних интеграција и уопште социјализације.
9

Јован М. Јовановић, Јужна Србија, Од краја XVJ/l ве1ш до ослобоlјења, Геца Кон, Београд, 1938,

10

Т. R. Georgevitcl1, Macetlonia, Londoн, George Allen Unwin, Ltd. 1918; Т. R. Gcorgevitch, La Macetloine,

(репринт

1990).

Paris, Beшard Gгasset, 1919; Тихомир Р. Ђорђевић, Макед01шја, Београ,-~: 1929 (репринт 1990).

11

Љid (српско издање),

12

!Ьid,

170--182.
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На крају овог размишљања с поводом, наша знатижеља је била ускраћена
за извесне квантитативне анализе уџбеника српске стране на исти онакав начин
како је то аутор урадио за бугарске. Свесии смо да му обележје малих српских

уџбеника

( од

којих смо и сами за ову прилику прегледали једну десетину) пије

ишао на руку, али ипак...
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поготово мали зборник посвећен мемоаристици. Он ће, можда, и помоћи да

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА

списи те врсте из руку потомака њихових аутора доспеју у архиве.

ON IDEAS AND BOOKS

Зборник "Перо и повест ... " није обухватио писма, која су као историјски
извор блиска мемоарима, дневницима и аутобиографијама. Објављена писма

Филипа Христића Јовану Рајићу, Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, Јована
Ристића Филипу Христићу, конзулска писма Милана Ракића, писма Вељка

Петровића, преписка Живана Милисавца

Српско друштво у сећањима
После зборника радова "Српске политичке генерације

1788-1918"

- показују какво богатство сазнајних

могућности о људима и догађајима скрива тај историјски извор. А само у колек
цији Матице српске има 60.000 писама!
Велика вредност зборника "Перо и повест ... " је што је скренуо пажњу на

(Ис

торијски институт САНУ, Београд, 1998), професор Радош Љушић, заједно са
углавном истом групом историчара млађе генерације, обогатио је српску ис
ториографију новим зборником радова са насловом "Перо и повест. Српско

цруштво у сећањима" (Филозофски факултет, Београд, 1999).
Треба се надати да та два зборника означавају тек почетак једног подух
вата чије ће остваривање довести до отварања нових тематских кругова,

усавршавања метода тиме до настанка једне историографске школе. Лично бих
се веома радовала ако, изражавајући ову наду, погађам намеру професора
Радоша Љушића и његових млађих сарадника.

Зборник радова "Перо и повест ... " посвећен је важном историјском избору

мемоаристику као историјски извор, али није једина. Аутори радова у том збор
нику различито приступају поменутом извору, и то се показало као врлина
зборника: дванаест радова у њему могуће је разврстати чак у пет група.
У једној групи су они радови чији аутори настоје да читавим корпусима
мемоарских извора осветле одређена питања. Такав је рад Дејана Микавице

Србијанци и Србија (1804-1858) у мемоарским делима Срба из Хабзбуршке
монархије. Импресиван је број аутора чија је дела Микавица анализирао: Сава
Текелија, Нићифор Никановиh, Максим Енrеновић, Јован Хаџић, Никанор
Грујић, Јован Суботић, Јован Ђроl)евић, Новак С. Голубински, Јован
Стефановић Виловски, Јован Добрановачки Госпо!Јинчин, Михаило Полит

Десанчић, Јаков Иrњатовиh, Милица Стојадиновић-Српкиња, Илија Вучетић,
Аркадије Вараl)анин, Ђорђе Радак, Трива Милитар, Милан Савић.

века: мемоарима, дневницима и

Увид у тако велики број мемоарских дела даје слободу Микавици за

аутобиографијама. Проучавања мемоаристике давно су започета, али су, као и

закључак да су општа места код свих аутора: борба за национално уједињење

многошта у нас, била без система и истрајности. Осим библиотеке "Мемоари,
дневници, аутобиографије" у "Нолиту", Српска књижевна задруга је била, уз

и преломни догађаји који су се односили на промену власти и владара у Србији.

за проучавање српског друштва

19.

и

20.

велико лично ангажовање и професора Радоша Љушића, започела, библиотеку
"Српски мемоари". Нажалост, објављено је само пет томова. Ако дођу нека
боља времена, том би серијом требало наставити. За тај наставак треба већ
сада радити, јер је припрема за објављивање историјских извора те врсте
мукотрпан посао. Он се, обично, једном ради. Зато и мора бити поверен знал
цима раздобља о коме мемоарист пише. Милић Ј. Милићевић, један од аутора

Срба, за реформу српског књижевног језика и правописа, за српску Војводину
Тој групи радова припада и дело Золтана Ђереа Маlуарски мемоарисйlи

о Србима од йочейlка девейlиаесйlог века до 1878. године. Ту су обухваћени
само објављени мемоари. Број аутора је знатан. До 1848. о Србима су писали:
Сава Вуковић, Бертлан Семере, Лазар Месарош, Ђерђ Клапка, Антал Ветер,
Јанош Вајда, Јанош Фиала, Ференц Кош. О Србима после

1848:

Бањанин Калај,

Габор Егреши, Лајош Ликош, Геза Кациани, Јожеф Ференци, Армин Шишвари,

прилога у зборнику "Перо и повест. Српско цруштво у сећањима", добро је
описао посебност мемоара као историјског извора. Реч је о духу времена, о
укусу и боји људи и догађаја, о скривеним значењима, која се морају
дешифровати. Приређивач, а таквих је било, који не познаје социјални,

Лајош Кошут.

политички и културни миље личи на човека који покушава да прочита књигу

да је оно имало утицаја. У конкретном случају, мађарски мемоаристи припадали

на њему непознатом језику.

су самом врху државне и војне власти или су били познате јавне личности.

Велики квалитет зборника радова "Перо и повест ... " представља Библи
о2рафија објављених срйских мемоара, ауШобиоlрафија и дневника, коју је из
радила Славица Мереник. Било би драгоцено сачинити и библиографију необ
јављених мемоара, дневника и аутобиографија. Већ то је разлог за нови зборник
о мемоаристици. Зборник "Перо и повест ... " је само указао на бројност извора
и открио богатство истраживачких могућности.

У Предzовору зборника "Перо и повест ... " речено је да је зборник "Српске
политичке генерације ... " ,,наишао ... на леп одзив и код шире читалачке публике
и код историчара". Такав одјек ће, са сигурношћу се може веh сада рећи,

Ђереов рад је драгоцен, јер припада малобројним радовима с темом

-

други о нама. Можемо се питати, као и увек кад је реч о другима, зашто је
њихово виђење Срба такво какво јесте, а није друкчије, али не можемо сумњати

Оба рада у тој групи, и Микавичин и Ђереов, изванредно су :информативни
и могу да послуже као поуздан водич кроз мемоаристику која је њихов предмет.
У другој групи су они радови чији се аутори баве мемоарима водећих људи

одређене политичке групације. Такав је рад Сузане Рајић Мемоари срйскuх
либерала. Ауторка је мемоарска дела српских либерала сврстала у две групе.
Прву чине мемоари светоандрејских либерала (Владимир Јовановић, Јеврем
Грујић, Стевча Михаиловић, Димитрије Матић, Радивоје Милојковић). Другу

групу чине мемоари Јована Ристића и мемоари либерала после
Васиљевић и Јован Авакумовић).

1868.

(Алимпије

Годишњак за друштвену историју,
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Трећој групи припадају радови којима се у мемоарским делима прати како

Можда су због тога остали необјављени мемоари Милана Пироћанца, и тако

је виђено једно доба историје. Такав је рад Радомира Ј. Поповића Политичке

дуго чекали на објављивање мемоари луцидног посматрача српског друштва

борбе ус~UавобраниШељско2 доба у мемоарима савременика. Односно, виђење

друге половине 19. века и одличног писца Пере Тодоровића.
Кад будемо имали библиографију необјављених мемоара, дневника и
аутобиографија и кад добијемо могућност да је упоредимо са објављеним

једиог догађаја као што то чини Радивоје Бојовић у делу Срйско-шурски paiuoвu

1876-1878.

у .мемоарској лишерашури.

списима те врсте, видећемо да је историографија често преузимала критерије

Четвртој групи припадају радови чији аутори анализирају једно мемоарско
дело. Такви су радови Живка М. Андријашевића Књаз Никола о Србији и

који су важили у политичким борбама у прошлости. Односно да прошлост за

србијанско-црноlорским односима у "Мемоарима" Сима Пойовиhа и Радоша

њу није била недељива.

Љушића Добри браш и ку.м Никола или Гавро Вукошиh о црноzорско
србијанскuм односима.

мемоара према историји. Они су у историју веровали као у панацеју, као у ар

Оба анализирана мемоарска дела односе се на исто време, баве се истим
историјским личностима, а њихови аутори су подједнако обавештене личности.

Зборник "Перо и повест ... " изнова поставља питање односа писаца

битра који коначно све ставља на своје место: задовољава општу тежњу ка прав
ди и намирује и њихове личне рачуне. Зато су и писали.

Њихови интерпретатори се више разликују од њих самих. Главни узрок напетос

У исто време поставља се питање односа историчара према делу

ти у србијанско-црногорским односима Љушић налази у династијском питању.

мемоариста. Могу ли се историчари спорити са писцима мемоара, дневника и

Андријашевић, критиком становишта Сима Поповића, тежиште ставља на

аутобиографија? Могу ли исправљати њихова дубоко лична виђења? Такав

некоректности са србијанске стране.

приступ мемоаристици поништио би њен смисао као историјског извора. Ат

Пета група радова је најбројнија и њој је својствено то што аутори настоје
да мемоарским делима сагледају одређен проблем. Реч је о ауторима који су
већ препознатљиви по тематици. Тако Ана Столић у раду Жена у срйској
мемоарисiliици 19. века. Пuiliaњa кoнiliuнyuйleilia, дру~ийlвеноZ модела,
образовања и зайоutљавања, иако истиче да на основу мемоаристике нема
намеру да дефинише положај жене уопште, успева да, на рафиниран начин,
оствари управо тај циљ. Петар В. Крестић, у раду Уједињена о.младина срйска

у срйским мемоари.ма, концентрисао се на необјављене мемоаре (Владан
Ђорђевић, Никола Кртић, Вукашин Петровић). Александра Вулетић у раду
Породичне везе јавних личносiliи у друZој йоловини
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века у мемоарским

дели.ма, Владимир Јовановић у раду Лекари Краљевине Србије у .мемоари.ма и
Милан Ј. Милићевић у раду Срйски официри у .мемоарским дели.ма дали су

одличне примере какву ризницу, са становишта друштвене историје, представ
љају мемоари, дневници и аутобиографије.
Разноврсност приступа мемоаристици, која је остварена у зборнику ,,Перо

и повест ... " говори о богатству извора, али и оријентацији историографије и
развијености методологије. Речју, о зрелости млађе генерације историчара.
Са појавом зборника "Перо и повест ... " обновљена су нека стара питања.
Једно од најважнијих је однос мемоаристе према историји. У зборнику је речено
да су мотиви за писање мемоара веома различити и да их има колико и писаца

мемоара. Један мотив се, међутим, среће код готово свих писаца мемоара у

19.

веку. Они су хартији поверавали оно што јавно нису смели рећи. Тај страх је
чедо неслободе, бојазни писаца мемоара да не буду обележени као издајници
што се у време великих циљева јавно брину о обичним стварима: професији,

часопису, културној акцији, породици ... У време кад је доминирала идеја
политичког јединства народа, стављање тежишта на културно и духовно

јединство народа деловало је као нека врста субверзије. Милан Ђ. Милићевић
сигурно не би јавно рекао да је своме четовању у Босни претпоставио рад на
,,васпитању народноме''.

Идеализовању народа сметале су критичке опсервације о нашем мен
талитету, које су се заснивале на посматрању и искуству, али и на проучавању.

мосфера и дух времена су непоновљиви и не могу се накнадно осетити. Због
тога су историјски извори попут мемоара, дневника н аутобиографија

јединствени. Они стоје између историјског документа и књижевности. Сувим

чињеницама историјским докумената они дају људску димензију. За разлику,
пак, од књижевности којој су историјске чињенице само поводом, у мемоарима
су оне предмет, истина личне, али непосредне, интерпретације њихових сав
ременика. Улога мемоара је двострука. Они утичу иа формирање историјске
свести. У исто време незаобилазни су са становишта историјског сазнања.
Латинка Перовић

Мирослав Јовановић, Јуiославија, рейарације,

Мирослав Јовановић

йройаiанда, свакодневица ...
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Снежана Димитрова, ,,Въстановяване ... Репарации ... Гаранции ... ":
1918 - януари 1920),

Франция и славянските балкански дьржави (септември

(,,Установљавање ... Репарације ... Гаранције ... ": Француска и словенске балканске
земље (септембар 1918 - јануар 1920)), Благеовград 1998, 422 1 Снежана
Димитрова, професор Универзитета у Благоевграду, пред себе је поставила

Југославија, реперације, пропаганда,
свакодневица, реклама, детињство

...

(Неколико новијих наслова савремене буг11tрске историографије)

двострук задатак. Њена студија представља, са једне стране, покушај да с~
реконструише француска политика након Првог светског рата према
словенским балканским државама (Бугарској и Југославији) на основу догађајне
историје и онога што се догађало у Ке Д'Орсеју у времену од солунског примир
ја до јануара 1920. године. Но, истовремено, Димитрова покушава да ту
политику у највећој мери реконструише кроз структурно-функционалиу
анализу њених социјално-политичких механизама и емоциоi-Iално-психолошких
фактора у тренуцима у којима су се постављала стратешко-економска начела
послератне француске дипломатије. Монографија је подељена на две тематске

Последњих година бугарски историчари објавили су низ веома значајних

целине. Централни и знатно већи део монографије представља истраживачка

и вишеструко занимљивих студија и монографија посвећених различитим

студија о овом проблему. Она је подељена на три поглавља. У првом "Фран
цуска на Балкану: од пробоја код Доброг поља до немачке капитулације ( сеп
тембар - новембар 1918)", се обрађују проблеми спровођења француске

проблемима бугарске, балканске, па чак и југословенске историје. Њихови
радови показују не само ширину интересовања већ и то да је савремена бугарска
историографија у великој мери укључена у савремене трендове развоја светске

политике последњих месеци рата, сукобљавања француских војних и

историографије. То, на известан начин, говори и о квалитету претходног развоја

политичких кругова, однос Француске према Солунском

историографије у Бугарској. Уосталом чињеница да се двоје истраживача, који
су образовање, стекли на Софијском универзитету, данас сврстава међу
најеминентнија имена америчке и француске историографије, Марија Тодорова

македонском питању. Друго, ,,Француска између победника и побеђених на

Балкану

(11.

новембар

1918 -11. јануар 1919)", посвећено је

примирју и

следећим питањима:

тврдњи. Такав развој омогућио је стварање повољне научне климе у којој је

,,За" и "против" Југославије, ,,Југославија Пашиhа" или "Југославија Трумбиhа",
Ке д Орсе "за" или "против" амбиција Румуније и претензија Грчке, и најзад
Победничка Француска и побеђена Бугарска. У трећем поглављу, ,,Француска

могуће, као што показују савремена истраживања, остварити свеобухватан и

против Балкана на Париској Мировној конференцији?", посебна пажња

(САд) и Цветан Тодоров (Француска)

-

довољно говори у прилог претходној

по основним тенденцијама модеран историографски развој.

посвећена је овим проблемима: Француска и "политика економских репарација";

ћемо се ограничавати на упознавање наше стручне јавности са само неким од

Трагање за "обештећењем једне болесне прошлости"; и "Стратешка сигурност"
против "права народа да располажу сами собом"; На крају студије, уместо
закључка, разматра се проблем "Француске спољне политике (септембар 1918

најновијих радова бугарских колега. Тај приказ ће обухватити искључиво студије

-

посвећене проблемима модерне историје. (Свакако да би било веома корисно,

органски повезана са централном студијом, представља избор историјских из

макар у смнслу информације, приказати такође бр6јне, значајне и разноврсне
радове аутора који се баве проблемима античкгG, средњовековног или ос

вора, под заједничким именом "Многолика лица болести ... , страдања ... ,
мизерије ... ", који одсликавају "друго лице рата". Реч је о веома брижљиво и

манског периода, али тај задатак остављамо за неку другу пригоду и

зналачки одабраним и укомпонираним изводима из архивске грађе и објављених

препуштамо га меродавним стручњацима који се тим питањима баве).

извора, аутобиографских и епистоларних извора, штампе и пригодних говора,

Не претендујући на исцрпност, нити на систематично приказивање сав

ремених токова развоја целокуш1е бугарске историографије, овом приликом

Две групе студија савремених бугарских историчара које су се појавиле
последњих година посебно су привукле наше пажњу. Прва обухвата радова који

јануар

1920)

и њене алтериативе". Другу тематску целину ове књиге, која је

али и из монографије, који говоре о доживљају рата углавном тзв. ,,обичних"
људи. Може се констатовати да је Снежане Димитрове и у истраживачком

пак чине студије и монографије у којим:а се, на основу савремених методолошко

погледу, и у монографској обради у потпуности одговорила на оба задатка која
је себи поставила. Успела је да реконструише француску политику према

теоријских приступа истраживању, обрађују поједина питања бугарске (и
балканске) друштвене историје. У ту групу могуће је убројати и оне радове у
којима се, такође осавремењеним теоријским приступом, третирају и неки од

структурно-функционалну анализу њених социјално-политичких механизама и

се, посредно или непосредно, баве проблемима из наше историје. Другу групу

словенским балканским државама (Бугарској и Југославији) на основу догађајне
историје, али је успела и да ту политику у највећој мери реконструише кроз

проблема традиционалне, политичке историје.
Међу неколико студија које су, посредно или непосредно, посвећене
проблемима из наше историје две су посебно важне. Реч је о радовима Снежане

Димитрове и Милча Лалкова.

Детаљније о самој књизи: Синиша Стефановић, ,,Снежана Днмитрова, Втановяване ...
Ре11арации ... Гарт-1-ц1ш ... ": Фртщияи славянските балканс1щ дяржави (се11111е.мври 1918 януари
1920), Университетско издателство "Неофит Рилски", Благеовград 1998, 422", у: Годишњак за
друштвену историју

IV/2-3, 1997, 271-275.

Годишњак за друштвену историју,
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емоционално-психолошких фактора који су одређивали стратешко-економска

начела послератне француске дипломатије. Због тога се може рећи да нимало

Мирослав Јовановић,Јуiославија, рейарације,

йройа2анда, свакодневица ...

носима и македонском питању 1944-1949, коју карактеришу свакако и
полемички тонови и поједина различита виђења, Добрин Мичев, Македонският

није претеран закључак Синише Стефановића, да је реч о_ делу: ,,које пред

въпрос и бълiаро-юiославските отиошения.

метом, концепцијом и резултатима заслужује пажњу свих КОЈИ се баве НОВИЈОМ

1994.;

историјом Балкана"; да је реч о књизи која: ,,добро познатим темама прилаз~

из угла и на начин који се унеколико разликује од манира присутног у домаћој
историографији", као н да "ова књига сама по себи показује у ком правцу се
развија нова, од многих идеолошких и националних клишеа ослобођена,
генерација бугарских историчара"?'
Другу, изузетно важну и занимљиву студију, која се директно бави нашом
историјом објавио је Милчо Лалков.

Милчо Лалков, Юiославия (1918-1992). Драматичният път на една
държавна идея, (Југославија (1918-1992). Драматичан пут једне државне идеје),
София

1999, 263.

Студија Милча Лалкова, истакнутог бугарског историчара,

професора Универзитета у Софији, представља изузетно важан и занимљив рад,

који је у прошлости посвећен нашој историји. Свакако да се његова важност

огледа и у чињеници да доноси важну информацију за бугарског читаоца, али
у првом реду ова студија, са становишта наше историографије, има вредност
као важан синтетички поглед једног истакнутог бугарског стручњака, у
такорећи поплави сличних радова западних историчара и публициста, о целини
наше савремене историје. Због тога синтеза Милча Лалкова несумњиво
заслужује велику пажњу наше стручне јавности. Овом приликом задржаћемо
се само на основним информацијама о њеном садржају. Студија започиње
краћим предговором интригантног наслова: ,,Неколико почетних речи о "ис
торији која убија"', након тога излагања је подељено у три хронолошко

тематске целине. Прва, ,,Краљевина СХС или право лице југословенске државе
о којој се маштало са жудњом", посвећена је времену од 1918. до 1929. године.
У другој, ,,Краљевина Југославија под бременом наслеђених проблема и нових
изазова", обрађен је период од завођења шестојануарске диктатуре 1929, до из
бијања Другог светског рата до савременог распада југословенске федерације
(1991-1992). Најзад, у епилогу, Лалков као историчар, поново интригантно, из
носи "Сумњу у нове јужнословенске реалности између Истока и Запада". Посеб
ну вредност Лалковљеве синтезе представља чињеница да он југословенску ис
торију посматра у њеној динамичној и променљивој димензији, која многа
питања оставља отвореним и иза које остаје низ полузавршених и незавршених
процеса.

Осим студија Снежане Димитрове и Милча Лалкова, којима смо посветили
више пажње, потребно је истаћи још неколико наслова објављених последњих
година, који се директно или индиректно баве проблемима последњих година,
који се директно или индиректно баве проблемима наше савремене историје.
На првом месту то је синтеза о историји Босне!.' Херцеговине. Снежана Ракова
Маринкьова, Антонина Желязкова, Мариана Иовевска, Босна и Херцеlовина,

София

1994.;

потом студија Добрина Мичева о бугарско-југословенским од-

Синшпа

Стефановић,

,,Снежана Димитрова,

Вязстановяване...

Репарац1ш...

Гаранции ... ":

Фртщия tl славю--tсю1те балкт-tскtt дяржавtt (септе.мвр11 1918 януари 1920), Университетско
издателство "Неофит Рилски", Благеовград

IV2-3, 1997,275.

1998, 422",

у: Годишњак за друштвену

uciuopujy

9

септември

1944-1949,

София

као и рад Димитра Мичева о бугарским акционим комитетима у
Македонији 1941. године, Димитьр Мичев, Бълiарските акциони комитети в
Мак:едония 1941, София 1995.
Међу студијама из друге групе, у којима се, на основу савремених
методолошко-теоријских приступа истраживању, обрађују поједина питања
бугарске (и балканске) друштвене историје, односно, такође на савременим
теоријским основама, третирају и неки од проблема традиционалне политичке
историје - посебно се истичу радови Ивана Илчева, Кристине Попове, Петра
Воденичарова, Рајне Гаврилове, итд.
У многом погледу значајне истраживачке и методолошке продоре у сав
ременој бугарској историографији остварио је Иван Илчев са своје две студије
(које, такође, задужују знатно већу пажњу домаће стручне јавности).
Иван Илчев, Родината ми

-

права или не! Външнополитическа пропаiан

да на балкаиските страни (1812-1923). (То је моја домовина - без обзира да
ли је у праву или не! Спољнополитичка пропаганда балканских држава (19811923)), София 1995, 593. Три момента везана за ову студију чине је изузетно
значајном. На првом месту, реч је
о успелом покушају да се један
традшџюналан политичко-историјски феномен, какав је пропаганда, разматра

у контексту Балкана. Потом, у хронолошком погледу обухваћен је временски
период од једног века, и то веома важан период у историји Балкана током кога
су формиране модерне балканске државе. И на крају, читав феномен, што
представља посебну вредност ове студије, анализриан је компаративно. У својој

књизи Иван Илчев, професор Софијског универзитета, анализира једновековне
покушаје балканских држава да у светском јавном мњењу изграде представу о
себи, и то такву представу која би им помогла да остваре своје националне
програме. Студија је подељена на шест тематско-хронолошких целина. У првој
се обрађују претпоставке спољнополитичке пропаганде балканских народа
(досадашња истраживања и теоријске претпоставке које омогућавају изучавање

ове проблематике). Друга целина посвећена је организацији спољнополитичке
пропаганде балканских држава (која се анализира у три различита временска
периода у "времену ентузијаста", 1821-1878; ,,времену бирократа", 1878-1912; и
у "армагедону", 1912-1919). Трећи део доноси анализу финансирања пропаганде
на Балкану, а четврти географске оквире пропаганде. У претпоследњој целини
обрађује се веома важно питање "оружја пропаганде" (средстава, канала, прин
ципа и аудиторијума ка коме је била усмерена пропаганда). Последњи, шести
део студије посвећен је компаративној анализи пропагандних порука које су
коришћене у балканским пропагандама. То сложено питање Илчев је разматрао
поделивши га на девет тематских подељака (видови аргументације; допунски
фактори за појачавање притиска; најчешће коришћење претпоставке у
пропагандној борби; стил пропагандних порука: рационална и ирационална
пропаганда; когнитивни маневри

2
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коришћење стеротипа и клишеа: лексичка

форма пропагандних порука; теме пропаганде: особености балканске
пропаганде у односу на изворе; и пропаганда и контрапропаганда). На крају,

уместо закључка, Илчев је анализирао ефективност пропаганде. Од бројних,
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заиста изузетних и важних аналитичких резултата и запажања, а који се ни
приближно не могу представити на овом малом простору, чини се да би заним
љиво било истаћи једно, поред осталог и зато шго открива и део локалног

балканског менталитета који је свог израза нашао и у пропаганди: ,,Грубо лас

кање је било сматрано за недељиви део пропаганде" (с.

351.).

Друга студија Ивана Илчева такоl)е је веома значајна, посебно за
проучавања друштвене историје.

Иван Илчев, Pel(..flaMama през Възраждането, (Реклама у периоду
Препорода), София 1995, 217. Илчев у овој књизи, посвећеној развоју рекламе
у Бугарској током епохе Препорода (до 1878), анализира један историјски
феномен који је у досадашњим истраживањима историје Бугарске, али и уопште
Балкана, готово потпуно занемарен. То чуди утолико више јер је феномен рек
ламе и рекламирања у модерном времену значајан као показатељ многих сег

мената историјске стварности: од питања економске и привредне историје, преко
културне историје и историје новинарства, до проблема везаних за историју
менталитета и свакодневног живота. Студија Ивана Илчева представља, у том
погледу, први покушај да се озбиљно и свестрано проучи историја бугарске рек
ламе, уз истовремену компаративну анализу развоја рекламе у Бугарској у од
носу на развој истог феномена у свету. Књига је подељена на шест тематских
целина. У првој Илчев даје преглед развоја рекламе у свету до средине 19. века.
У друшм, посвећеном првим покушајима рекламирања у Бугарској, анализира
разВОЈ онога што дефинише као "свестан покушај да се утиче на мотивацију

евентуалног клијента или да му с~ пружа и некаква могућност избора" ( с. 41).
ТЈ. развоЈ неке врсте рекламе, или Јавног оглашавања, још од познатног средњег
века, а нарочито од почетка 17. века када су венецијански трговци почели да
истичу огласе, у виду металних табли, изнад својих радњи у Софији, Великом
Трнову, Свиштову и Хотници. Трећи део посвећен је анализи производа (и ус
луга) које је Бугарин у време Препорода рекламирао. У четвртом делу Илчев
Је разматрао однос штампе и рекламе или "где се рекламира Бугарин у времену
Препорода". Пета целина представља анализу облика ( форма) реклама. У пос
ледњем делу Илчев се бавио особеностима рекламе и епохи бугарског
Препорода. У сваком погледу студија Ивана Илчева о реклами у Бугарској
током

19.

века (до

1878),

представља значајан рад који осветљава важно питање

бугарске социјалне историје.
Веома значајну књигу, посвећену историји свакодневног живота у
бугарском граду у време Препорода, објавила је током ове године Рајна Гав
рилова.

Райна Гаврилова, Колелото на живота. Всекидневието на бъл2арския
възрожденски zрад, (Точак живота. Свакодневица у бугарском граду у време
Препорода), София 1999, 450. Рајна Гаврилова покушала је да у овој књизи
окупи све оно пrro је сачувано у наразличитијим доступним изворима, а што
мо:ке

да послужи као чињеница, као успомена или као мишљење

-

на основу

КОЈИХ се може реконструисати свакодневица бугарског грађанина у епохи
Препорада. Резултате истраживања Гаврилова је изложила у три веће тематске
целине, везане за антрополошку димензију за проучавање историје свакоднев

ног жнвота. Први део, ,,Од јутра до вечери", посвећен је обради низа проблема
везаних за човеков живот у свакодневници (град, кућа, храна, одећа и здравље).
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У том делу Гаврилова је анализирала широк спектар различитих историјских
питања и проблема - од утицаја урбанистичких целина (махала, улица, трг,
чаршија) на свакодневни живот, сукоба традиционалног и новог у граду, и од

носа архитектуре и свакодневице (дворише, материјали за градњу, делови и

спратови куће, чистоћа); преко проблема везаних за исхрану (формирање
стереотипа о исхрани, када и што се једе, различите врсте хране), или облачење
(традиционално, градско, ново); до проблема везаних за здравље човека који
је током 19. века живео у бугарском граду (животни услови, болести, лекови).
У другом делу књиге, ,,Од понедељка до недеље", Гаврилова је разматрала
проблеме везане за човек свакодневни живот: током радне недеље (у радно
време и током поподневног одмора), викенда и недеље (као "божјег дана"); у
време празника и празновања; и најзад у слободном времену (забава, пороци).
У последњем, трећем делу студије, ,,Од почетка до краја", Гаврилова је
анализирала свакодневницу у човековом животном циклусу; роl)ење и

детињство (трудноћа, раl)ање, гинекологија, деца, пубертет); женидбу (време

ступања у брак и свадбу као ритуал); брак и породицу (ко кога и зашто жени,
породични живот, жене и мушкарци); и најзад умирање и смрт. На самом крају,
уместо закључка, Гаврилова се осврнула на неке елементе бугарског колектив

ног менталитета. У најбољој традицији школе Анала Гаврилова је дала изузетну
анализу свакодневног живота у бугарском граду у рано модерно доба. Њена
запажања, иако су изведена на основу анализе бугарске свакодневице, показују
веома додирних тачака са стањем у другим балканским државама. Између
многих закључака којима би се, чини се, подједнако добро могли одсликати и

~тање_ у Србији тога доба и тадашњи српски (да ли и балкански) менталитет,
Један Је посебно илустративан: ,,И грађанин и сељак поштују и воле своју мајку,
у свакој песми је оплакују и призивају, али мајка је мајка, а жена је жена. Ипак,
најгоре псовке су везане за мајку" (с.

414).

Изузев структуралистичких студија, у традицији школе Анала, каква је
књига ~ајне Гаврилове, појавили су се радови засновани на веома актуелном
историЈско-антрополошком приступу проучавању прошлости. Први, и по
многим одлидкама изузетан, пример историјско-антрополошке студије представ
ља књига Кристине Попове о делатности бугарског "Савеза за заштиту деце"
након Првог светског рата.
u
Кристина Попова, Национално дете. Бла'iотворителната и просветна
деиност на Съюза за закрила на децата в Бълzария 1925-1944, (Национално
дете. Добротворна и просветна делатност Савеза за заштиту деце у Бугарској

1925-1944),

София

1999, 337,

Кристина Попова, професор Универзитета у

Благоевграду, у својој се студији концентрисала на проучавање добротворне
делатности и бриге "Савеза" о деци, у контексту промене односа према деци и

места детета у бугарском друштву у периоду

1925-1944.

година. У концептуал

ном погледу књига се састоји из два дела - студије о овом проблему и тематског
избора историјских извора о овој теми. Сама студија, уз предговор (,,Дан

детета") и закључак (,,Волите децу!"), подељена је на седам делова. У првом
делу, ,,Историја детињства и представе о деци", Попова разматра основне
научне тезе присутне у међународним историографским дискусијама везаним
за историју детињства, односно основне претпоставке и етапе промена

друштвеног односа према деци. Други део, ,,Наше дете болује и умире више
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него што се сматра нормалним", извршена је статистичка анализа рађања и
смрности деце у Бугарској, са посебним освртом на социјалне узроке дечје

Петър Асенов Воденичарев, Език, пол и власт. Дискурсен, анализ на
бъл'iарските .модернизации (ЗО-те и 60-те 'години), (Језик, пол и власт, Дис

смртности и разбољевања. Трећа целина, ,,Побеђена деца", посвећена је фор
мирању "Савеза за заштиту деце" у контексту женевске декларације за заштиту
деце, односно међународном покрету за заштиту деце и одговарајућим

курсна анализа бугарских модернизација (ЗО-те и 60-те године)), Благоевград
1999, 143. Иако у основи студија Петра Воденичарова, професора Универзитета

бугарским иницијативама по том питању. У четвртом делу, речитог наслова

"Кроз локалну бригу локалних делатника и у највећој мери локалним
средствима", Попова анализира организациони развој и делатност "Савеза":
стварање организационе мреже; доношење закона за друштвену помоh деци

(1934);

финансирање; међународне контакте "Савеза"; и његове последње

године. Пети део студије, ,,Дете као народно благо", посвећен је анализи
идеологије и пропаганде "Савеза". Попова анализу посебно усмерава на делат
ност "Савеза" и његову улогу у стварању представе о детету у бугарском
друштву, потом на покушај "Савеза" да сеоску децу постави у центар својих
модернизацијских напора и, најзад, на анализу представе о деци формиране
у оквирима идеје о будућности бугарске нације. Наредна целина студије,
"Само тако hемо бити праве учитељице и жене", доноси анализу делатности

учитељица-саветница, преко којих је спровођена добротворна и просветна

делатност "Савеза". Најзад, у последњем делу, ,,Пошто у Добруџи нема
божићних јелки, шаљемо вам по један венац од борових гранчица ... ". Попова
разматра и реконструише једну помоћну акцију "Савеза" - акцију за помоћ
деци пресељеиика из Северне Добруџе током јесени 1940. године. У другој
тематској целини која чини ову књигу, презентиран је избор различитих ис
торијских извора о овом питању: од архивске грађе (нпр. Устава "Савеза за
заштиту деце", Државног Закона о друштвеној помоћи, или докумената о
политичком "чишћењу" ,,Савеза" након 9. септембра 1944. године, односно
извештаја о делатности "Савеза" из 1930); преко публикованих текстова ак
тивиста "Савеза" у штампи и периодици (Ст. Ватева, ,,Спасите децу", Невене
Манолове, ,,Брига о деци у Пловдиву", или К. Љапчева, ,,Заштита сеоске
деце у Бугарској"); до писама и делова из аутобиографских списа (Г. Драгоев)
активиста "Савеза". Студија Кристине Попове, посвећена једном мало
проучаваном питању и релативно новом интересовању међу балканским ис
торичарима (један од првих радова о овој проблематици код нас представља

студија Милана Ристовића, ,,Дуг повратак кући", објављена такође ове
године) - у великој мери пружају увид у живот детета у Бугарској од
половине двадесетих до половине четрдесетих година 20. века. Њене свеобух
ватне и промишљене анализе, теоријски засноване на постулатима историјске

у Блаrоевграду, представља социолингвистичку и семиотичку студију, она је
веома значајна и са становишта савремене историографије. Особитост ове

студије Воденичарова, која је повезује са историјском антропологијом, огледа
се у коришћењу аутобиографских казивања тзв. ,,обичног" човека (односно,
"биографских гешталт интервјуа", како их дефинише Воденичаров) као изворне
основе за анализу важног социјалног феномена какав представљају бугарске
модернизације. Са историографског становишта изузетну важност има анализа

језика, свакодневног говора и комуникације и њихови преломи и промене који
су повезани са друштвеним потресима и преображајима у Бугарској током 20.
века. Књига је подељена на тритематска блока. У првом се разматрају
теоријски приступи истраживању оваквих проблема уопште. У другим

Воденичаров објашњава теоријски приступ, изворе и циљ свог истраживања.
Трећи, централни део студије посвећен је самој анализи језика, усмене
комуникације, језичког понашања и стереотипних језичких форми, као
ипреображаја бугарског друштва током 20. века и његовог утицаја најезичке
промене и бугарског човека уопште (на основу усмених гешталт
аутобиографија "обичних" људи рођених између 1910. и 1930. године). Овај део
студије Воденичаров је тематски поделио на две целине (Мушкарци и Жене),
у складу са идејом да истражује усмену комуникацију, језичко понашање,

промене и њихов одраз код различитих полова. У тим оквирима аутор разликује
три уопштена језичка типа људи чије је усмене аутобиографије истраживао
(заједничка и једном и другом полу). Код мушкараца то су "ћутљивци",
"благоглагољивци" и "брбљивци"; а код жена "hутљивице", ,,слаткоречивице" и
"брбљивице: ћерке својих очева". Воденичаров препознаје различите социјалне
ситуације и њихов одраз на језик и комуникацију код сваког од наведених типова:
од нпр. професионалног и слаткоречивог рецитовања као једне од последица
утицаја званичне комунистичке јавности на језик; или развоја језика између
идеологије интернационализма и атеизма и онтологије земљака и сујеверја;
преко канонизирања (комунистичког) антијезика; бегства од тоталног
новојезика у технологизоване професионалне језике, тајне жаргоне и уметничке

игре; или циничног жаргона који се јавља и песама "слаткоречивих мушкараца";
конспиративне јавности и антијезика; или женског друштвеног компромиса милосрђа, трпељивости, прагматизма упереног против мушког идеолошког

антропологије, омогућавају доношење веома темељних закључака, попут

фанатизма. На богатој основи темељно изведених анализа Воденичаров је

следећег примера: ,,Дуго времена у педагогији, а одатле и у дечјим ус
тановама, очуван је па чак и појачан патерналистички приступ деци. Већина
родитеља, генерацијама васпитавана на тај начин, имала је много више

доносио веома промишљене и утемљене закључке, попут следећег: ,,Уместо

патерналистички него партнерски однос према деци и у породици"

( с. 227).

Занимање за теоријске постулате историјске антропологије (пре свега за
ону методолошку претпоставку која поклања велику важност аутобиографским
казивањима "обичних" људи) у великој мери су одредили и карактер и изворну
основу историјско-семиотичко-лингвистичке студије Петра Воденичарова о од
носу језика, пола и власти у Бугарској.

националне историје и 'хришћанске заблуде' испитаници су прокламовали
пролетерски интернационализам и научни атеизам као своје ново вјерују. Али
њихова аутобиографска казивања пре показују један несвестан (неартикулисан)
нагласак на месном патриотизму и предхришћанском сујеверју: земљаци су као
рођаци и треба да се потпомажу( ... ) Наглашавање земљачке интимности може

објаснити и привлачност стварања нових нација: македонске, шопске, тракијске
итд. Од 60-их година наовамо земљачко и 'народна мистика' постали су готово
званичне идеологије ... " (с.

74).
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На трагу истог теоријског, историјско-антрополошког усмерења у сав
ременој историографији, у Благоевграду је последњих година формирано и

"Балканско друштвоза аутобиографистику и социјалну комуникацију", које је
до сада објавило две веома занимљиве збирке извора (усмених гешталт
аутобиографија). Обе тематске збирке аутобиографија прикупио је и приредио
за штампу исти ауторски колектив, Кристина Попова, Анастасија Пашева и

Мирослав Јовановиh, Јуlославија, рейарације,

тобио'iрафии и изследвшши), (Тражим човека који је увек пријатан да
промоабетимо (поразговарамо) ... Говор и животни ставови Бутара
мухамеданаца из Гоце Делчева и Разлога (Аутобиографије и истраживања)),
София 1998, 285. У овом тематском зборнику објављено је 19 изузетно заним
љивих и речитих аутобиографских казивања тзв. ,,обичних" људи. Осим тога
објављени су и следећи радови проистекли из прикупљања и обраде објављеног
материјала: ,,Социјално-лингвистичко понашање, животни ставови и иден
титет", ,,Социјално-говорне мреже и менталитет бугарских мухамеданаца из
Гоце Делчева и Разлога", ,,Имена и идентитет Бугара мухамеданаца из Гоце
Делчева и Разлога" (Петра Воденичарова); ,,Магија као комуникациона форма
у свакодневној комуникацији Бугара мухамеданаца" (Анастасије Пашове); као

и занимљив одбир документарног материјала ,,'Да се скупе под једним кровом ...
бугарохришћани и бугаромухамедани'; Документи о отварању ђачких мензи и
пансиона 'Друштва за заштиту деце' у Родопима током ЗО-тих година" (Крис
тине Попове).
Петър Воденичаров, Кристина Попова, Анастасия Пашова, Моето досие,

пардон, био'iрафии. Бъл'iарските модернизации (ЗО-те и 60-те години)

-

идеоло'iии и идентичности, (Мој досије, пардон, биографија. Бугарске модерн

изације (ЗО-тих и 60-тих година) - идеологије и идентитети), Благоевград 1999,
Овај други тематски зборник докумената обухвата двадесет усмених

292.

гешталт аутобиографија, које представљају изузетно богат изворни материјал.
Он омогућава упознавање са појединим важним аспектима двадесетовековног
друштвеног развоја и, самим тим, важним питањима за разумевање бугарске

социјалне историје. Као и у првом тематском зборнику докумената, и у овој
књизи објављена су два краћа рада, написана на основу анализе прикупљених
и објављених аутобиографских материјала: ,,Жене, језик и власт, Дискурсна
анализа бугарских модернизација ЗО-тих и 60-тих година" (Петра Воденичарова)
и "Да ли их је бог направио таквима? Мушкарци рођени двадесетих година нз
села Прешево" (Кристине Попове).
Осим наведених издања посебну пажњу, у погледу праћења савремених
историографских тенденција, привлаче и два периодична издања која објављује
веома агилни круг истраживача из Благоевграда. Реч је пре свега о часопису
,,Балканистичен форум" који излази већ седам година (Балканистичен форум,
(Балкански форум), Благоевград 1992-1998.), као и о веома занимљивим збор
ницима радова, посвећених балканској проблематици, са округлог стола који

се, од 1992. године, традиционално одржава сваке године крајем фебруара у
Банском у оквиру "Међународних зимских сусрета у Банском" ( Свети места
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на Балканите, Благоевград 1996; Предци и предтечи. Митовое и утойии на
Балканите, Благоевград 1997; Дарове и съкровищта. Духовна приемсшвеност
на Балканите, Благоевrрад 1998; Балканът и морето. Послания към времена
и поколении, Благоевград 1999).

***

Петар Воденичаров.

Петър Воденичарев, Кристина Попова, Анастасия Пашова, Искам
човекът да е винаZи йриятен и да си правим моабет ... Речево поведение и жиз
нени светове на Бълiари миха.медани од iоцеделчевско и разложко (Ав

йройаlанда, свакодневица ...

Осим наведених студија (чије приказивање, како је наглашено, није
претендовала на исцрпност, нити на систематично приказ савремених тенден

ција развоја целокупне бугарске историографије, већ је пре свега представљало
субјективни одбир неколико књига из обимне историографске продукције у
Бугарској последњих година) - потребно је, чини нам се (макар и у облику најос
новније информације о аутору и наслову), скренути пажњу домаће стручне јав
ности на још неке радове и студије савремених бугарских историчара.
Као и у цругим државама источне Европе, пад Берлинског зида и распад
СССР, односно, политичке и друштвене промене које су наступиле након

1991/92.

године, омогуlшле су критичко преиспитивање и ревалоризовање ис

ториографског наслеђа претходне епохе. У том погледу, што се бугарске ис
ториографије тиче, карактеристична је појава читавог низа синтеза које се баве
целином бугарске историје или неким од њених делова. Међу важнијим и заним
љивијим синтезама бугарске историје посебно треба нагласити следеће радове:
Иван Божилов, Вера Мутафчиева, Константин Костев, Андрей Пантев, Стойчо
Грнчаров, История на Бълlария. През поiледа на историците, София 1994.;
Стайко Трифоиов, Истории на Бъл'iарии 1878-1944, б.м. б.г.; Милчо Лалков,
Бъл'iарско минало 1878-1918. Познато и непознато, София 1997.; Любомир
Огиянов и др., Очерци йо бъл'iарска истории (1878-1948), София 1992.; потом
обновљено издање синтезе Николе Станева, први пут објављене разних
четрдесетих година, током Другог светског рата, Никола Станев, Историл на
нова Бъл'iарии

1878-1941,

София

1992.;

као и превод синтезе британског ис

торичара Ричарда Кремпотона, Ричард Кремптън, Кратка история на нова
Бъл'iария, София 1994. У том погледу веома велику пажњу, поготово наше
стручне јавности, може да привуче и објављивање осмог тома историје
Бугарске, Бугарске академије наука, који обухвата период од 1903. до
године, Истории на Бъл'iарии, Том Vlll (1903-1918), София 1999.

1918.

Велики интерес и важност имају и новообјављене тематске збирке ис
торијских извора, и то на првом месту ( за сада) двотомна тематска збирка
докумената о савременој историји Бугарске, Величко Георгиев, Стайко Три

фонов, Истории на Бъл'iарите 1878-1944 в доку.менши. Том Ј (1878-1912),
София 1995, н Величко Георгиев, Стайко Трифонов, История на Бъл'iарите
1878-1944 в документи. Том II (1912-1918), София 1996. Такође је значајна још
једна збирка извора коју је приредио исти ауторски тим, Величко Георгиев,
Стайко Трифонов, Гръцката и сръбската пропаганда в Македонии (краит на
XIX и началто на ХХ век). Нови документи, София 1995.
Од осталих наслова пажњу привлачи, на пример, прво бугарско издање
мемоара Косте Тодорова, писаних на енглеском језику током Другог светског

рата, Коста Тодоров, Изповедта на една луда балканска глава, София

1994.

Док су, од студија и синтеза, посебно занимљиви радови: Андреја Пантева о
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феномену национализма, Андрей Пантев, Рицар или чудовище. Из политичес
ките пъти~ца на модерния национализъм, (Витез или чудовиште. Из путева
развоја модерног национализма), София 1993.; Ивана Еленкова о
профашистичким покретима у Бугарској тридесетих година 20. века, Иван
Еленков, Родно и Дясно. Принос към историята на несбъднатия "десен
проект" в Бъл'iария от времето между двете световни войни, София 1998.;
потом рад Љубомира Огњанова о државно-политичком систему Бугарске након
Другог светског рата, Любомир Оrнянов, Държавно-политическата система
на Бъл'iария

1944-1948,

София

1993.;

или студија групе аутора о националном

идентитету у Бугарској у прелазном периоду, Майа Грекова, Лиляна Деянова,
Снежана Димитрова, Милена Якимова, Андрей Бунџулов, Мартин Канушев,
Националната идентичност в ситуация напереход: исторически ресурси,
София

1996.;

као и студија Румјане Коневе о култури и изазовима ратова,

Румяна Конева, Голямата среща на бъл2арския народ. Културата и предиз

вшсателствама на воините

1912-1918,

Софня

1995.

Неколико значајних наслова, у којима се на различите начине третирају
одређени nробnеми важни за нашу националну историју, посвећено је историји
ВМРО-а. На првом месту је свакако зборник изабраних радова Ивана-Ванча

Михајлова, Иван Михайлов, Изабрани произведения, София

1993.;

потом

студија Деча Добринова о ВМРО-у, Дечо Добринов, ВМРО (обединена), Софня
1993.; као и зборник радова, 100 zодини Вътреита Македоно-одринска
революционна ор'iанизация, София

1994.

Изузетно занимљив рад, на жалост ослобођен научног апарата, представ
ља и књига Кирила Божнлова о дуелима у Бугарској, Кирил Божилов, Дуелите
в Бъл2арил. Бълlарските рицари начестта, София

1997.

Од неколико радова

посвећених економској историји посебну пажњу, чини се, привлачи историја

Народне банке Бугарске, Н. Лазаров, История на Бъл2арска Народна банка,
София 1998.
Последњих година појавило се и неколико нових студија о руској
емиграцији у Бугарској које су ослобођене ранијег, идеолошки искључивог,
стереотипног приступа овој проблематици (Г. Черњавски и Д. Даскалов, Ј.

Митев ... ). У првом реду реч је о две студије: о раду Донча Даскалова у којем
је ревидирао неке своје раније ставове (из 1964), Данчо Даскалов, Бялаша
еми'iрация в Бъл'iария, София 1997.; и о изузетно доброј истраживачкој студији
Људмила Спасова о Руској армији у Бугарској, Людмил Спасов, Вран'iеловата
армия в Бъл'iария

(1919-1923), София 1999.; као н о веома занимљивим и
опсежним мемоарима кнеза Александра Ратијева (који су објављени у
оригиналу, на руском), Князь Александар Ратиев, Мемуары, Софня 1999.
Веома занимљиви радови, и са становишта наше стручне јавности, објав
љивани су у различитим зборницима радова, од којих можемо истаћи ю1р. два
зборника о женама и женском питању: Вре.мето на жените, София

1997,

као

и зборник радова у коме су сакупљени радови о женском питању истакнутих
интелектуалаца прве половине

20.

века (Г. Бакалов, С. Русчева, Р. Бојаџијева ... ),

Ош сянката на историята, София

1998.

Потом зборник о новој бугарској јав

ности, који је саставио Иван Еленков, Нова публичност. Бл2арските дебати

1998.

Съставител Иван Еленков, Софня 1999.; или зборник радова водећих ин
19. и почетка 20. века (К. Глбов, К. Петканов, К. Хрис-

телектуалаца с краја

Мирослав Јовановић, ЈуZославија, рейарације,
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тов ... ), о "потрази" за бугарским културним идентитетом, Защо сме такива? В
търсене на бъл'iарската културна идентичност, София 1994, Изузетно су
занимљиви и зборник о вођењу ,,другог" на Балкану, Представата за "дру'iия"
на Балканите, Софня 1995.; као и зборник о бугарским уџбеницима историје
за гимназије, Пренаписванията на 1-ювата бълlарска историл в учебнищите
за 'iимназията, София

1995.

