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Austrian Images of the Slavs:
From the Habsburg Monarchy to
N ational Socialism
In 1819 the Austrian poet Franz Grillparze1· visited the crownland of Styl'ia, which
in the soutl1 was populated Ьу Slovenes. Leaving the Geпnan pai·t of the count1y, he wrote
iп his journal:
,,The beatнfiul, cheгeefнl region of the German Styrians ends and that of the Slovens begins.
[... ] The landscape is ban·en and unplesant more and more, the cottages in all of tl1e Slovene
Styria are bad and filthy; the people is looking poor, the children are running some half miles
along with the coach begging for money." 1

Grillparze1· is only опе of many Austrian intellectuals who assumed anti-Slav attitudes.
These attitudes сап Ье tшced from the early 19111 century until the pe1·iod of Ње Third Reich
in Austria (1938-1945). So, еvеп if inconvenient, one has to pose the questioп, if t11ere is а
continuity between the anti-Slav attitudes of Grillpat-zer's time and the racist policy of the
National Socialists, especially the Austrian National Socialists, а century later.
Anti-Slav paradigms are not restricted to the last two centuries, 2 and hostile attitudes are not the only ones expressed Ьу Austrians towards the Slavs. But а specific
Austro-German discourse оп the Slavs developed during the 19 111 and 20 th centuries,
which influenced Ьу the perception of cultural boundaries. So it seems practicaЫe to
concentrate оп two paradigmatic nations: the Slovenes, located within а cultural frontier
which marked the German "core lands" of "Southeastern Centi-al Europe", and the
Serbs of the Кingdom of Sel'Ьia. SerЬia was а neighbor of the Habsbшg Monarchy,
Ьнt it was considered part of the Balkans separated from "Southeastern Central Europe"
Ьу а second cнltural frontier. 3 It was outside the national, but not the imperial interests
of the German elites.
Quoted after Ge!'hai·t Reckzeh, G1Шpшzer und die Slm•e11 (Weimar 1929) (Fшschungen zur neuren Literaturgeschichte LIX) р. 24.
2

See КШI Petkov, /11.fidels, Тurks, and 1vome11: Т/1е Sout/1 Slavs i11 tlie German mind, са. 1400-1600
(Fiankfшt/Мain 1997).
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I. Widespread anti-Slavism? The Habsburg period
1. Tlie tradition

ој liomogenization

А feeling of othemess asciiЬed to Slavs was common among the Geiman elites of
the Habsburg monarchy already before the rising of national movements. 4 This неw
awarenss came into being when the monarchy underwent а mнltiple process of state-building and modernization. Siвce the 18 th century one can observe the development of а central
state. It comprised all the different premodern communities and subjected them to the
"social division of labor" of an amerging class society. The course of this development
neverthelees affected nation-building, since the diffeient nations and nationalities would
take shape pмtly in confir'ffiation and partly in opposition to these tendencies towaids
homogenization and standмdization in а multiethnic state. 5 lt is true that the homogenization was directed against German and non-German national sentiment alike, bµt it nonetheless contained an implicit hierarchy. AccOidingly, Germans weie Iepresented as missionaiy propagators of culture - this implicitly und explicitly. Non-Geimans, and Slavs in
particular, were гeduced to the IOle of objects. 6
Since the Slavs of the Monarchy were considered to Ье in number superioI to the
Iest of the population, why were they so much underrepresented in this process? And why
not call Austria а Slavic state?7 In 1801 Balthasar Hacquet relates that empero1· Joseph II
had asked his ministers which language shoнld Ье generally introduced into his monarchy
- Slavic or German. 8 An anaonymous reviewer concludes:
If this anecdote was also true, however, so it could liave been only а rash idea; for, at the fil-st
;erious examinatioп of the issue, aside from the oppositions of а\\ German officials, the gentlemen
9
would have encountered intrinsic obstac\es with respect to the language."

The anecdote reveals the ethnocentric Ьias of the modernization which took place
and would push the German language and population into the leading role. But, on

3

See in gernal Maria Todorova, Imagining the Balkans (New Yorkc-Oxford 1997).

4

Larry Wolff, Jnventing Eastem Europe, Т/1е тар ој civilization оп the mind ој the Enlightenment (Stanford,
California 1994) р. 107.

5

SeeMoritz Csaky, Jdeologie der Operette 1111d Wiener Modeme. Ein kulturl1istorischer Essay zш·osterreicl1iscl1en
Jdentitiit (Vienna-Kбln-Weimar 1996) рр, 179-180. In general Ernest Gellne1·, Nationalisnшs 1111d Modeme

6

This can Ье proved Ьу the variety of statistical, topographic and ethnograpl1ic works on the differeвt regions and
peoples ofthe Habsburg monai·chy, ,vhich would find а late aвalogy in the famoнs "Кronprinzenwerk",

7

Anton Thomas Linhart, Versuc/1 einer Gescl1icl1te 1>оп Krain imd der iiЬrigen siidlichen Slaven дste,-reiclzs, Vol.
II (LaiЬach 1791) Vorrede.

(Berlin 1991) (German edition of "Nationalism") рр, 14, 21, 38,

8

9

Balthasar Hacquet,Abblldung und BeschreiЬung der siid1vest-und ostliclzen Wenden Шуге,- иn1 S/aven (Leipziвg
1805), quoted after Alfred Fischel, Der Pansla1vismus bls zит Weltkгieg, Ein gescl1iclztlicl1e1· UbeгЬ/ick (Stutgal't
-Berlin 1919) рр. 232-233.
Аппа/еп der Literatur 1111d Kunst, in dem osterreicblscl1en Kaisertlщm (August 1811), р. 197, quoted afte1·
Gertraud Marinelli-Konig, Die Siidslm1en in с/еп Wiener Zeitscrbljten und Almanaclzen des Wormiirz,(180~1848). Versuch einer k1·itischen Bestandsauufnahme der Beitrage iЉе1· Bosnien, Bulgarien, Dalmat1e11, d1e
Herzegowina, Istrien, Krain (Karnten, S\~ierma.rk), _Kroatien, das ~iistenl~nd, die Militargr~nze, M?nten~g1·0,
SerЬieн und Slawonien (Vienna 1994) (Osterre1sch1sche Akadem1e der W1ssenschaften, Ph!losoph1sch-h1storische Кlasse, Sitzungsberichte 603/Veroffentlichungen der Kommission fiir Literatшwissenschaft 14) р.
419,

C\1ristian Pl'omitze1·, Aust1·ia11 Images

ој t/Je

Slaves
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the otheг hand, it Ieveals also а superficial image of the existing Slav varieties, since all
the diffeгent Slav peoples were coшprised as one homogeneous people witћ а single language. ю The Ьias was also поtiсеаЬ!е in а review on Slovene literature in 1844: ,,In the
sciences, like mathematics, jнrisprudence, medicine, philosophy and so on, we can not
soon expect Slav woгks, 01· even translations [Into а Slav language], for who needs them,
if one has known Ge1man for а long time." 11

2. Upsurge

ој

nationalism(s) - tlie Slovene example.

The tшdition of homogeпization, lюwever, less and less corresponded with the political reality of the monarchy wblch in the second half of the 19 th century was increasingly
shaken Ьу а national trench war.
Compai·ed to the political field, where Geгma11 nationalists already in the l 860s had
to соре with the Slovene national movement, an explicit German national discourse on
the Slovenes appeared rather late amoвg scholaгs. This time lag had to do with the official
ideology which for а long time successfully prevented nationalistic manifestations in the
academic field. The final adoption of а nationalist аррюасh in the social sciences and
humanities began at the turn of the century and was а di1·ect consequence of the increasing
influence of Slav elites in the political field.
The revolution of 1848 had already shown that the programs of the embryonic national elites of the non-German peoples were different from that of the German national
elites. And afteг the exclusion of the Habsburg Empire fюm the Geгman Bund in 1866,
the German elites had to learn that they were only а p1·ivileged minority. They obstinately
tгied to ргеsегvе their seizin (Besitzstand), primarily in Bohemia, but also in southern
Cai·inthia and in Lower Styгia wheгe the Germans were а urban minority while the Slavs
dominated the countryside. То defend theii' Besitzstand the Geгman elites had to draw а
virtнal boundary betwee11 their own nation and the Slavs. This boundary was not only
determined Ьу national affiliation, but also Ьу the pe1·ception of backwмdness and underdevelopment which would supposedly characterize the Slavs. 12
In Lower Styria the Slovene parties demandes parallel Slovene classes in the German
secondary school of Cilli/Celje. This issue finally toppled the Austrian government in 1893
and resulted in an overwheling solidai·ity between Slovene and Czech political organizations
on the one hand, and in the notion of "this far and not furtheг" on the German side. 13 In
this situation, Richard Fo1·egger, а deputy to the Reicl1smt, who was already known f01· his
saying "Fiat justitia Slavica, регеаt Austria!" (If Slaw law predominates, Aнstria will
perish!), 14 wгote а popular pamphlet, which descriЬed the Slovenes as а nation without
culture and without а histo1y of their own. The missionary role of the Germans as pгopagators
of civilization and the cynical invitation to the Slovenes to abandon their "artificial" national
10 See alsoJoseph Rohre1·, Vemscli

i/Ьerdie

slmvisc/1en Be1vol111erderosterreicliisclien Monшcl1ie (Vienna 1804) р. 1.

11 дsterreic/1iscl1e Bliitter fiir Literatur und Krmst 40 ( 17. 8. 1844), р. 320, quoted afte1· Ge!'truad Mariпelli-Konig,
р.114,

12 Janez Cviш, The Slovenes from the German perspective, in: Slovene Studies, 15. (1993) No. 1-2, рр. 51-62,
13 See in detail: Janez

Cvirп, Вој za Се/је.

Politicka 01·ientacija celjskega nemst11a 1861-1907 (LjuЫjana 1988).

14 Hugo Suette, Der nationale Kampfin der Siidsteiermark. 1867 Ьis 1897 (Muнich 1936) (Veroffentlichuнgen des
Instituts'zur Ei·forschung des deutschen Volkstt1ms iш Siiden uпd Siidosten in Miinchen und des Instituts fiir
ostЬairische Heimatforschung in Passau 12) р. 52.
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conscience and to participate in the Ge1man nation-building constitнted of the ideological
basis of the Ьooklet. 15
Some ten years later the statistician Richa1·d Pfaundler presented an interpretation
of the national relations in Styria. Laconically it is stated that in the Slovene part of
Styria "the industrial development lags": Statistical docнmentation was presented that
,,the industrial companies are not only mainly located in the German part of the country,
Ьнt also the popнlation, employed in indнstries, is overwhelmingly German." Pfaнndler
further states that the higher fertility in the Slovene part of Styria was а conseqнence
of bad social circumstances and of great poverty connected with а lack of education
and of снltше. The "lower cultural level" of the Slovenes resнlted in more frequent
marriages than among the Germans. Внt the nнmber of Slovenes had not increased,
instead, ,,the economic power of the Geimans" and "theiI higheI indнstiial development" had led to а "Iapid immigration", to assimilation, and conseqнently to the enlaigement "of the Geiman element." 16
The sources and the langнage of Pfat1ndle1· seem to Ье objective. It is only а
matteI of the ar1Ћngement and of anotheI point of view which exludes cнltural, national
and mOial Ьiases which leads to anotheI, more contempoiai·y Ieading: AccOiding to
Miroslav Нt·och опе can obseive diffeient coшses in the development of national identity depending нроn the actнal size and power of а nation. А peison in the inte1·iOI
aiea of а nation, - like the German in the cOie lands of the Habsburg empire - has
по otheI option than to become а participant in that nation's evolнtion. Nation building
was а linear p1·ocess of diffusion. Внt in the case of smalleI nations which - like the
Slovene nation - developed in the neighborhood of greate1· ones, а person has two
options: he may join eithe1· the greateI Ol' the smalleI nation. AccOiding to Љ·осh piocesses of national differentiation always reflect the poweI relations between the two nations
in question, particulary if one of the two developing natioпs (e.g. the Geiman) is politically and economically dominant. 17
Also in geogшphy а пеw approach became popнlar which coпcentrated иров the
coпstгuction of cultural bordeis between Ceпtral and (South-) Easterп Europe. Erwiп
Haпslik орепеd this discoшse Ьу postulating that the Slav-German liпgнistic boideI was
а cнltшal bOideI between "civilization" апd "backwai·dпess". Не tried to prove his
hypothesis with various statistical data concerпing different economic апd edнcatioпal
developments. 18
Physical aпthropology was the third discipline: Since the 1870s attempts were made
to use somatic characteristics iп oider to differ Geгmans from Slavs. But the Iesнlts showed

Christian Promitzeг,Austгian lmages oftlle S/m,es
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that it was difficult to use somatic chatЋcte1·istics as ethnic markers, althoнgh this did not
from pursuiпg iпvestigations iп the same direction. 19 But this academic approach,
which still did поt conпect somatic characteristics with meпtal attriЬutes, was differeпt
from the increasing пumbe1· of racist pamphlets in the political field wheie it became
popular to reiпforce cultural argumeпts \-Vith the mythic argumeпt of "Ыооd" iп order to
designate the cultural i11fe1i.ority of the "Slav race" with гespect to the "Germaп master
race" .20
Since it was possiЫe to puЬlish coпtriЬutioпs which served Germaп пational policy
in official periodicals, а gradual chaпgeover in the official educational politics iп the decade
before World War I has to Ье coпsidered. Noticing the inc1·easi11g fragility of the Habsburg
Moпarchy the aнthors of these contriЬutions wanted to preserve the privileged position of
the German nation withiп а new fiame, which was still more Ьiased than the older t1Ћdition.
They acted in а spheгe of divided, even schizophienic loyalty to the olde1· tradition of
homogenization (апd to the dynasty), which had put its maik 011 all of them, and thei1·
inCieasing Geiman national identity. But the latter would Ье the decisive one апd confirm
the aigumeпts for а пеw tt·adition which орепеd а path towards National Socialism.
preveпt

3. Se!'bla and tlie Se!'bs

Compared to the wholesale academic production of Austriaп Germans on Slavs, the
output of academic works on the principality of Sel'Ьia, а пеw neigl1Ьor of the monarcl1y,
was realatively small. 21
Siпce the Serb iпsurrections of the early 19 111 century, in which Serbs from Austria
also participated, were directed against the Ottoman Empire, the ancieпt adversary of the
Habsburg monarchy, there was sympathy amoпg the Austriaп puЫic for the iпsшgeпts
who "had st1ffe1·ed апd aie still suffe1·iпg for liЬeration." 22 Iп the period ft·om the first Serb
insurrectioп uпtil the revolutioп of 1848 the iпcreasiпg strengtheпiпg апd moderпizatioп
of Sel'Ьia was met with iпteiest апd sympathy, Ье iп the implemeпtatioп of cultural iп
stitutions, the developmeпt of the educatioпal system of the adoptioп of Europeaп civil
law. 23 Внt the viewpoiпt Iemaiпs patemalistic, as опе of а "civilized" people observiпg
апd other опе, workiпg hard to аЬапdоп its "barbarity" iп ordeI to meet Europeaп staпdaids.
The Sel'Ьs were gепе1Ћlу sееп as:
"А well-shaped, shai-p-witted and brave people, inte1·ested nature in all arts and sciences like
any other European nation, but that, since it had endured so long under the Ottoman yoke,
became ignorant, and sнperstitious, and seemed to lag behind the other luckier European
nations and to Ье halfway degenerated Ьу the Ыооd of its fatheгs" .24

15 R[ichard] Foregger, Zur Zillier Gymnasialfrage (Vienna 1894).
~

'

Pfaнndler, Die Grundlagen der 11atioпalen Bevбlkerпgseпtwickluпg Steiermarks, iп: Statistiscile
Monatssclli,ft, NS, vol ХП (1907) рр. 560,561,571,574,591. А congeпial successo1· to Pfauнdler was Wilhelm

16 Richard

Hecke who coпcentrated оп the assimilation of Slav minorities which had migrated to the developing ul'han агеаs
in the Aнstrian part of the Habsbнrg moпarchy, see Wilhelm Hecke, Volksvermelm111g, Binnemvanderung und
Umgangsspracile in den listareicblscilen Alpen - zmd Siidliindem (Brilnп 1913) (Offprint from the Statistische
Monatssch1·ift), Wilhelm Hecke, Die Verscl1iede11!1eit da cleutscilen und slшviscilen Volksvermelm111gi11
дsterreicil (Stнttgart 1916).

19 See е g. Goehlert, Vincenz, Untersuchungen ilЬer die Augen- und Haarfai·ben der Schulkinder in der Steiermark, in:
Statistiscl1e Monatsscilrift VI (1880) рр. 407--416; Emil Zuckerkandl, Physische Beschaffenheit der Bevбlkerung, in:
Die listerreicflisclie-u11garisc'1e Mo11arcl1ie i11 Wort ит/ Bild. Steiпnark (Vienna 1980) рр. 238-244.
20 See Brigitte Hamann, Нitlers Wie11. Lel1rja!ire eines Diktators (Munich 1998) рр. 285-333.
21 The discourse оп the Serbs living as а compatriot nationality witl1in the Dalmation and Hungarian parts of the
Habsburg Monarchy is not considered in this paper.

17 Miroslav Hroch, Social reconditions of National Re11il'al in

22 Vater/iindisclie Bliitter fiir den listerreicblsc'1e11 Kaiserstaat 4 (15. 5. 1810) р. 41, quoted after Marinelli-Kбnig
ор. cit., р. 252.

18 Erwin Hanslik, Kulturgeographie der deutscl1-slawischen Sprachgrenze, in: Viatelal1rssclufit fiir Sozial und
Wirtscilaftsgesciliclzte 8 (1910).

23 Marinelli-Kбnig, ор. cit., рр. 244-247, 289,334,340,354.

Еш·оре. А Compal'fil'e Analysis of tlze Social
Composition of Patriotic Gl'Oups among tile Sma/ler European Nations (London et. al. 1985) р. 10.

24 ArflivfiiгGeograpble 52 and 53 (1. 5 and 3.5.1811) р. 230, quoted afterMa1·inelli-Kбnig ор. cit., рр. 370-371.
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Among the travelers from the Austria11 Monarchy the geologist Ami Boue, Fi·e~ch
of origin, who had Ьее11 in SerЬia in 1836-1838, and Heinгiclz Georg 1юп Halm, Austrian
consul in Thessaloniki, who in 1861 puЫished а book desaiЬing bls "Travel from_Belgrade
to Thessaloniki" (Reise von Belgrad naclz Т/1essaloniki) аге notaЫe. But the most 1mp01tant
authority was the journalist Felix Philipp Kanitz, who сате to SerЬia i11 1859 апd stayed
there uпitl 1876. His descriptioпs became the most imporaпt source for the geogi-aphy,
ethпography, and history of SerЬia iп the secoпd half of the 19 th ceпtury. Kaпitz opposed
the Austro-Huпgariaп Ausgleiclz of 1867, siпce it reduced the autonomy of the South Slav
peoples. Не became member of "Matica srpska" and was ti-eated as а "Sei-Ьian authш".
Kaпitz received the highest order from the kiпg of Sei-Ыa. 25
•
•
The general sympathy towards SerЬia de~reased after _the Coпgress of. Berlш. ш
1878 wheп Austria occupied the Ottoman provшce of Воsша and Herzegovшa wh1ch
was ~lso claimed Ьу SerЬia, since thei-e was а relative Orthodox majo~·ity amb?g the
populatioп. After its exclusion from th_e Germa_п Bund tlle ~absbu_rg Еmрп·е h~d d1rect_ed
its interests towards the soutl1 where 1t саше шtо compet1tю11 w1th the Russiaп Emp1re
апd with SerЬia. So, aпalogous to the internal boundary betweeп Ge1·ma11s an? Slavs
within the monarchy, its outer border Ьесаше а secoпd liпe of coпfrontatioп w1th Slav
peoples. In this period, а couple of journalistic _PUЬlicatioпs о? SerЫa b_ega? to s~ow
those attitudes of arrogaпce апd seпse of power wh1ch would domшate Austriaп Journal1sm
in the period before World War I. 26
• ••
•
•
•
In the social scieпce апd the humaшt1es th1s new lше of сопfrопtаtюп was поt
as yet preseпt. Here the traditioпal sympathy, mixed with pat~rnalism a~d the missioп
ary spirit of propagating culture from the West t? the E~st st1~l pi-edomшated. Iп 1887
the statisticiaп Hugo Bach stayed some moпths 111 Serbia, wlнch !1е fouпd а "pleasant
disappoiпtmeпt" to his expectations. Не explains the Austriaп. uпderestimation of _t~e
iпtellectual life iп SerЬia Ьу lackiпg command of language and 1g11ora11ce of the Cyr1l1c
alphabet iп Austria. Не ascriЬes the high leve_I iп scieп~e in Se1·Ьia to the. fact that
most experts had studied abroad. The low raпkшg educatю~al syst_em, th~ w1d~spread
illiteracy, the low social positioп of womeп iп the пеw Serbiaп regюпs g~шed 1~ 1878
he coпsideres а coпsequeпce of the loпg lastiпg Ottomaп rule. But, еvеп 1f Serbia was
011 the "borderline betweeп Occideпt апd O1·ient" there was пoпetheless а "push toward
of Western culture" ,27
"If [... ] the promotion of national education in Sе1-Ыа has. to ~~ asci-i_bed primarily _to the
influence of the adjacent Monarchy, so the number of Sе1-Ьшn c1t1zens ш 1874,_ born ш Austria-Hungary, directly demonstrates that the historical mission to bear cultUl'e шtо the East
28
· d on Serь·шп s01'1 ."
has been fully accompl1she
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of books, which were exclusively orieпted towards archeology and liпguistics, however.
The archeologist Carl Patsch, director of the Institution fiir Balkanforsclzung (,,Balkaпistic
Institute") in Sarajevo, started the series Zur Kunde der BalkanlzalЬinsel (,,Оп the Lore
of the Balkaпs"). But most of the puЫicatioпs focused on Bosпia апd Herzegoviпa and
АЉапiа. Only the "ReЬirth of the SеrЫап State" of Stojaп Novakovic, who had served
iп several miпisterial posts апd Ьесаше prime minister of Serbla for а short time iп 1909,
was translated into German in 1912. 29 МауЬе it was of the few attempt to transcend the
increasiпg gap betweeп Austria-Huпgary and Serbla after 1908. but it did not have апу
successoi-s.
At that time the relatioпs with Serbla had already seriously worsened. Siпce the
regicide апd the dyпastic change of 1903, SerЫa had defiпitely freed itself from the Austriaп
tutelage. Ву aпnexiпg Bosпia nad Herzegoviпa iп 1908, Austria-Huпgary confroпted SerЫa
with а fait accompli. In the meantime, the Serb.s in the Moпarchy had emaпcipated themsel ves from the Croats iп а пatioпal seпse апd from the Magyars in а political sense. The
South Slavs discussed Yugoslavism, first withiп the framework of the Moпarchy, but the
youпger geпeration was also thinking further. In this situation the historiaп Heinrich Friedjuпg, puЫished documeпts which tried to prove alleged coпspiratorial activities of Serb
politicains in Croatia-Slavoпia against the Moпarchy in collaboratioп with the governmeпt
in Belgrade. 30 Iп а trial iп Zagreb dozeпs of Serb politicians were accused and convicted.
But it was s0011 proved that the documents were only bad forgeries, апd the accused had
to Ье pardoпed.
Some expoпtes of the German natioпal camp remaiпed пeutral and emphasized that
te expansioп to the Balkaпs was in contradiction to the interests of the Moпarchy which
should avoid а conflict with SerЬia. The Austrian liпguist Karl Hron еvеп suspected а
clericalist апd Christian Social coпspiracy of Austriaп Germaпs апd Croats. Не showed
some i-espect f01· Serb politicians, but поt without warпing about the danger of revolutionary
Paпslavism which would arise as result of а false Austriaп policy in the Balkaпs. 31
But the Gei-maп press propagated а radical anti-SerЫsm, which dominated the yeai-s
prior to World War I. As an incarnatioп of this kiпd of p1·ose, Leopold Mandl, а Vieneese
journalist, puЫished sevei-al books on Austro-SerЫan i-ealtions. 32 After the First Balkan
Wa1· Maпdl wamed the Austi-iaп рпЫiс that the Sei-Ьian kiпgdom aimed foi- ,,the liЬe1·ation
and reuпification of all laпds which are inhaЫted Ьу Serbs". After haviпg outliпed the
"civilizatioпal backwardпess" of the SerЫan state, he gave some characteristics of the
SеrЫап people. Не emphasized the "Austro-phoЫc putrefaction in the пation", which had
become the fouпdatioп of SеrЫап foreign policy. In his argumeпtatioп Mandl пoted that,

The iпcreased interest in the Balkan led to the estaЫishmeпt of а special "Commission on the Balkaпs" (Balkankommission), at the ti.Irn of the ceпtury. The Commission
worked within the framewoi-k of the Austrian Academy of Scieпces and puЫished а number

29 Stojan Novakovic, Die Wiedergeburt des serblsc/1e11 Staates (1804-1813) (Sarajevo 1912) (Zur
Ba\kaпha!Ьinses 2.3).

25 Оп Kanitz see Zoran Konstantinovic, Deutsc/Je Reisebescl1reiЬ11ngen iiЬer Serblen und Mollfenegгo (Muпich
1960) (Stidosteuropaische, Arbeiten 56) рр. 94-107.

31 Karl Нrоп, /11 zivolfter St1111de! Die Wallr/1eit ilЬer die Wie11er Orie11tpolitik Ein Ма/Јп - 1111d Warmmgsruf ап die
fi·eilieitliclie11 De11tsc/1e11 йsterreic/is gegen die Macliensc/iaften der Clzristlicllsozialen (G1·az 1909). Нrоп had
already \Vritteп а book оп the Macedoпian question Karl Нrоп, Das Wolkstlium der Slaven Makedoniens Ein
Beitrag z11r Кliirung der Orientfrage (Vienna 1890).

26 See ibld., рр. 122-124.
27 Hugo Bach, Die Bevolkerung des Konigreiches SerЬien und ihr Bildungsgrad, in: Statistiscl1e Monatssc/JifXIV
(1888) рр. 1-24, here рр. 1, 7, 19.
28

IЬid., р.

22.

Kuпde

de1·

ЗО Heiпrich Friedjuпg, Aktenstilcke zur groj3serblscl1en Beivegung i11 йsterreicll-U11gam (Vienпa 1909).

32 Leopold Mandl, йsterreicli-Ungarn 1md Serblen, Ein Beitrag zщ· Erkenntnis de1· Jierrsclze11de11 politisclzen ldeen
tmter de11 Serben (Vienna 1911); Leopold Maпdl, йstareicll-U11gam und Serble11 пас/~ dem Balkankriege.
Materialie11 zum Verstii11d11is der Bezie/umgen Serblens zи йsterreicli Ungam (Vienna 1912); Leopold Mandl,
Die Habsburger und die serblsc/ie Frage, Gesc/1iclite des staatlic/ien Gegensatzes Serblens zи йsterreicli-Ungam
(Vienпa 1918).
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fat· from flourishing, the towns in Serbla were degene1-ating. Не felt that "the state - rнn
expansions of Serbla is neithe1· conditioned Ьу the increase of population nor Ьу lack ~f
space, and therefore is without а staЫe national foundation." Concerning the national myth
of Kosovo polje, he stated: ,,There is no other European people where imagination is of
such а great importance as among tlle Serblan nation." The Sel'Ьs of Kosovo polje had
fled from the Turks in 1389 but subsequently from the "щcial more potent people of the
AlЬanians" later on. Now the AlЬanians ћаd to fear, to "being exte1·minated again with
fire sword" 33 • For Mandl the reason for that was а racial one:
,,One can clearly discern that here one of tl1e most enoгmous racial processes is taking place.
It had already started under [the medieval SerЬian dynasty of] the Nemanjici and will, since
it is necessarily carried out at the cost of the one or the other of the participating peoples,
make both nations mortal enemies. The A!Ьanians ш·е the racially more potent, the Serbs the
softher element." 34

If Serbla ћаd only stayed under Austt-ian tutelage, Mandl concludes, its cities would
now Ье flourishing. But its turning to Russia ћаd made it depended on the ambassador
of this Europe, in а way wћich is marked in Europe: ,,Tћus small SerЬia became а
labш-atory where in the last years all kinds of poision ћаvе been produced which are
directed toward the South Slav lands of the Monarchy." 35
Тћеsе quotations distinctly sћow that the plausiЬШty of in singular facts, is not the
issue. It is the arrangement of the facts that counts, or, with other words, the performance
of the discourse, and not is reference. This was the way Ьу which the wai· against Serbla,
wћiсћ would become а World War, was prepared.
The radicalization of this discourse сате in the wake of the declaration of war, in
wћiсћ also some scholars, like Friedrich Saloman Кrauss, wћо had dопе some ethпography
on the sexual life among the South Slavs,36 were deeply involved. These images and
stereotypes were partly revised Ьу the reports of Austrian writers and officiers which сате
to SerЬia, after it had been occupied Ьу Austro-Hungarian troops at the end of 1915. 37
Also scholars, ethnographers, geograpћers and statisticians сате into the newly occнpied
lands and began to condнct investigations. Theii- main focнs was not so mнch 011 Serbla
proper, ћowever, Ьнt on Montenegro, Kosovo and AlЬania, maybe Ьесанsе these regions
promised to sћow somewћat more of the ai·chaic cћarcater of the Balkans. Thus the ethnographer Arthur Haberland, who conducted extensive stнdies in these regions, states that,
even if particular elements of cнlture wei-e of different ethnic origin, they still were alЬу

33 Leopold Mandl, Osterreic/1-Ungam 1111d SerЬien пас/1 dem Balkankl'iege ор. cit., рр. 8, 12, 26, 34, 35,
34

IЬid., р.

35.

35

IЬid., рр.

Зб

Friedrich Salomon КI-auss, Vош serblschen Volkstum, in: Siidde11tsc/1e Monatshefte 12 (1915) рр. 986-991; for
а more differenciated point of view see also Alexander Brticker, Da Welkl'ieg 1111d die Slaiven Rede ат 5. Miirz
1915 (Berlin 1915) (Deutsche Reden in schwerer Zeit, herausgegeben von der Zentralstelle ftir Volks\vohlfahrt
und dem Verein ftir volksttimliche Kurse уоп Berliner Hochschullehren 21); Alexander Brtickner, Die Slaiven
1md der Weltkrieg. Lose Skizzen (TUЫingen 1916), Brticker was pюfessor for Slavic stнdies in Berlin, but actually
was an Austrian German from Galicia. On the attitнdes in German puЫic see Milan Ristovic, Slika nep1·ijatelja:
Srpske teme и berlinskom satiricnom casopisu "Кladdeшdatsch" 1914-1915", in: Godisnjak za drustve1111
istoriju, Vol. З (1996) рр. 23-29, also on internet: <http:/www.udi,org.yu/Annual/96/l-2/S!ike nepl'ijatelja.htm.>.

39, 40, 54.

37 See Mechthild Golezewski, Der Balkan in deutschen .und бsterreichischen Erlebnisberichten 1912-1918 (Wiesbaden 1981) (Quellen und Studien zur Geschichte des бstlichen Europa XVI); Konsta11tinovic, ор, cit., р. 164.
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together entangled into а mixed fabric whicћ is charactei-ized Ьу patriarhcal attitнdes. If
the Slavs had reacћed cнltural sнpremacy, апd this mostly in Ње desolate highland, then
only Ьесанsе of the cнltural power of the orthodox сћurсћ as Byzantine legacy, and Ьесанsе
of Western inflнence comiпg from the Aнstrian regions nortћ of Ње Danbнe. 38 Like Haberlandt, other Austrian scholars pнЫished гesнlts of their researcћ in the first post-war years.
Внt since tћeir knowldege was co11fi11ed Ьу Ње short period of their work on the Balkans
duriпg war, it was soon exhaнsted.

4. Tlie "guilt" of Panslavism and tlie end of а period
The demise of the Habsburg Moпarchy was а traнmatic experience for many Aнstro
German intellectнals, especially for tlюse ones wћо foнnd tћemselves as inћabltants of
new Slav states like Czecћoslovakia of Yнgoslavia. So it was evideпt tћat Њеу soнgћt the
reasons for the decline of Ње Monarchy in а joint Slav assault. The German Boћemian
Alfred Fiscћel, lawyer, historiographer and politiciaп, in 1919 tried to give this approach
legitimization iп а historical overview on Panslavism. Не posed that the fнsion of different
Slav peoples was а coпstrнctions which was oгiginally introdнced Ьу German aнthors
Aнgнst Lнdwig von Schlozer and Johann Gottfried Herder. According to Fiscћel tћeir
labor, like Ње missionary propagating of Westem culture to the Slavs Ьу varioнs German
intellectнals, remained unrewarded: Thus, in Ње case of the Slovenes or Czecћs Ње German
engagement for tће Slavs were answerded Ьу Slavic separatism iп Ње revolution of 1848.
Fiscћel нsed the same paradigm - imparting of culture, ingratitнde Ьу the Slav "novices"
апd their final tнrn to Panslavism and Russia - to descriЬe the relationship of Ње Кingdom
of Serbla towards the Monarcћy. Не applied the argнments which had been used already
Ьу Mandl, altћough in а more academic way. So his overview is а unconscious comprehension of the predominant Austro-German image of the Slavs until 1918. 39

11. The German "Siidostforschung" and the Slavs

1. Border and race - two ways towards "Sйdostforscliung"
In fall, 1918, the RepuЫic of Aнstria, Ње Кingdom of tће Serbs, Croats and Slovenes
(S.H.S.) and other new. states emerged on tће territory of the former empiгe. Since the
two formeг crownlands of Styria and Carinthia had а mixed population of Slovenes and
Germans and there were no clear linguistic boнndaries which separated ћomogeneoнs ethnic
territш·ies, both p1·ovinces became contested zones in the years 1918. In Lower Styria
wћiсћ otherwise was predominantly Slovene thei-e were three cities witћ а considei-aЫe
Geгman population. Finally, Ње international реасе confeгence in Paris decided to give
Lower Styria as а whole to Ње Кingdom of S.H.S., while in Ње southem parts of Cai·tinthia
а pleЬiscite was implemented in 1920. Although soutћern Carinthia was populated mostly
Ьу Slovene speakers, like pleblscite favored incorporation within Austria.

38 See Arhtur Haberlandt, K11/t11nvisse11schaftlicl1e Beitl'iige ZIII' Wolksk11/t11rvo11Mo11te11egro, А/Ьа11iе111111d Serblen
(Vienna 1917) (Zeitschrift ftir Volksunde, Erganzнngsband 12) рр. 162-163.
39 See Fischel, ор. cit., рр. 31, 41, 55, 125-126, 211-217, 504,549, 576-581.
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In the Federal Province of Styria the drawing of tl1e border was perceived as а
This was the title of а then popular pamphlet Ьу the historian
Arnold Luschin-Ebengreuht. 40 Luschin-Ebengreuth repeats the story of the Germans who
had taught the Slovenes culture and subsequent Slovene ing1-atitude. But the circumstances
are пеw: The setting is not апу more the Habsburg Monarchy, therefore, imagining the
Slovenes became а matter of fol'eign policy, of national teпitories, of bo1·der drawing and
of ethnic separation. The purpose was not апу mOl'e to legitimize the subordinate l'Ole of
the Slovene population, but to disprove the Yugoslav p1·etensions which had been realized.
Ву nobody else this could Ье better done than Ьу histol'ians. So - and this is Ње s~cond
important circumstance - histOl'iography finally joined the other disciplines in the imagining
of the Slavs. The historical approach seemed at the more approp1·iate, since the long pe1·iod
of living together had ended.
_
If the Slavs had become а matter of "foreign policy", however, what shoџld Ье .,_
done with the Slovene minority which had remained in southern Carinthia af~r tЪle plebiscite? А classification, already used Ьу Luschin, was supposed to guarante~h.t:;:.11eglect
of this minority in the long run: the separation of the pro-Ge1·man "Windisch"- people
from the "real" Slovenes with а Slovene national identity. This approach, which worked
according to the principle "divide et impera", was elab01-ated Ьу the histOl'ian Martin Wutte
in his principal work Deutscl1-Wi11discl1-Sloweniscli (,,German-Windisch-Slovene"). 41 According to Wutte the Carinthian Slovene language differs from the Slovene standard language. Therefor, the Carinthian Slovene minority hardly understands the Slovene standard
language. Due to geographic separation from Slovenia, consanguinity of the Carinthian
Slovenes with the German Carinthias, and the peculiarity of Carinthian history and culture,
а "natural" assimilation was conjшed up. The term "Windisch" designated those pe1·sons
which were ready to become incorporated into. the German minOl'ity. The "Windisch" language people and the German Carinthians were claimed. 42 The proЫem with the theory
of the "Windisch" people is not the fact that this approach reflects the two alternatives
..'in the course of nation building of smalle1· nations as descriЬed Ьу Hroch. This р1·0Ыеm
·· ls that the "Germans", unlike the "Slovenes", are considered ап eternal nation and the
historical construction of а German nation is simply denied.
Тће approaches of Luschin and Wutte were jointly present in the puЬlications of
the "Dбutscher Schulveiein Siidmark", а society fol' the protection of the German nation
in Austria and the German minorities in the successor states. In the puЫications of this
society the Slavs were represented either as suppressers of the autonomy of the German
diaspora in their countries or as protagonists of а national infiltration of Austria. The activities of the cultural associations of the Slav migrants and of the Croatian and Slovene
minorities in Austria were regularly investigated and puЫicized. Since SerЬia, in the borders
of 1914, was not settled Ьу Ge1·mans, it was not trated in these puЫications, while the
notion of Yugoslavia as а Greater Serblan state was present all the time. 43
'teшing арагt ој Styгia'.

40 See Amold Luschin-Ebengreuht, Die Zerreij3u11g der Steiermark, Zwei Dei1kscrblfte11 (Graz 1921).
41 Martin Wutte, Delltscli- Wi11disch -Slиvenisc/1 Zum 7. Jailrestag der Kiil'ter Volksabstimmung

(Кlagenfurt

1927).
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ln this climate, physical anthropology and "racial science" came closer to each other.
Physical anthropologists, like ViktOl' Lebzelter, who conducted investigatio11s оп the South
Slavs in particular and 011 the peoples of the Balkans, but still restricted themselves to
somatic ch~1-acteristics, would remai11 ан exception. 44 Не was maybe the only Austгia11
anthropolog1st who also puЫished in Yugoslav periodicals. The new 01·ie11tation of physical
anthropology was mudh more characterized Ьу Gustav Kraitschek's Rassenkunde of 1923
where he discussed the dolichocephal (loнgheaded) character of the Nordic or Germa~
race анd the_ brachycep~al_ 011 of the Dinaric гасе, in which the South Slavs were placed.
Now, somat1c charactel'1St1cs are co1111ected with mental ones. Placed at the top of all
Europea11 races was, naturally, the Nordic master race. But also the Dinaric race is characterized as "superior" even if "we cannot prove an iнdividual culture". The Dinaric race
is distinguished Ьу, ,,energy and uprightness", ,,courage sense for heroism, reliabllity, earthy
humor, and Ьitiнg wit." The mixture with the Nordic race, which took place on the territory
of the RepuЫic of Austria, produced "а fine, efficent and talented stock". Comparated to
the Slovenes, who are allegedly sprinkled with the cultural inferior "Eastern race", the
Croats анd Serbs are repiesented as more authentic brands of the Dinaric race.45 The fact
that Кraitschek gave а relatively positive image of the Croats and Serbs is related to this
romantic admiration of the "archaic".
'
The physician Rudolf Polland had а different point of view: In Styria due to
"mixture of races", а dominance of "brachycephals" had developed: ,,At the border
of the Slovene territory we сан find the Eastern (eastern Baltic) type, which in
everyday usage also is named the 'Slavic type." Hence the assumption that "the
culture of ош· German people is endangered in its survival" and "that the cultural
values of the German people in general and the Styrian homelaнd in particular
have to Ье yroteced against decay and degeneration." 46 Some years later, the
anthl'Opolog1st Robert Routil examined the 11ational distriЬution of somatic chaiacte~isti~s of the C~ri~thian population: While Germans and Slovens possessed equal
Dшапс chaiacter1st1cs, Nordics features were more often present among the Germans, анd the ~astern (еаstегн Baltic) type was found more often among the
Slovenes, Rout1l also coнnected somatic cha1-actel'istics with mental ones:
,,Carinthia's German is hoнest, simple-minded, warm-hearted and partly seнsuos.
:ље Slovene, оп the other hand, particulaily stands out for his modesty, undemandшgness and g~od-naturednes." 47 As in later investigatio11s during the Nazi period,
these mental d1ffeiences wei·e not supported Ьу any documentary evidence. But the

44 Vikto_l' Leb~elte1-, -~eitrage . zur _Phrsischen Antrhopologie der Balkanhalblnsei I. Zur physischen
A?th1opolog1e der Sudslaven, ш: м_ше1/иgе11 der A11thropo/ogisc/1e11 Gesellsciiaft in Wien 53 (1923) рр. 1-48;
V1ktor Lebz~Jter, Rasse uнd Volk ш Stidosteuropa, Eine pal1io-ethnographische Studie, in: Mittei/1111ge11 der
Antliropo/og~sclie~1, Gesel/scli~Jt ifl ~ien 5? (~929) рр. 61-126; Viktor Lebzelter, Beit1·age zur physichen
Anthropolog1e der Balkanha!Ьшse1 II, ш: M1tte1l1111ge11 der A11t/1ropo/ogisc/1e11 Gesel/cllaft in Wien 63 (1933)
рр. 233-251.
45 Gustav ~atische½, Rassenkunde mit _besondere Baйcksiciltigzmg des deutschen Vo/kes, vo1· al/em der
Ostalpenlander(Vienna 1923) (Urgesch1chtliche Volksbilcher) рр. 38-41, 44, 59-60, 112, 114.

42 See in detail Tom Priestly, Zш Rechtfertigung des Unentsфuldbaren: Politische ~anip~la_tionen ethnicher
Bezeichnungen in Gebleten mit slowenishcen Minderheiten in Osteпeich und Ungam, ш: Chr1stian Stenner (ed.),
S/01ve11isc/ie Steirmark Verdrii11gte Mi11daheit in дsterreichs Sйdosten (Vienna - Kбln - Weimar 1997) (Zur
Kunde Sildosteuropas П/23), рр. 322-328.

46 Polland, Rudolf, ,,Die rassiche
(1929)рр. 16-17.

43 See e.g. the monthly periodical Gre11zla11d Zeits/1rift des Deutsclien Shulvereines Siidmark, Volg 1-14 (1925-1938).

47 R~bert Rc,util, Vo/ker tmd Rassen auf dem Boden Kiimtens
Karntes) рр. 52, 57, 75, 76.

Zusammeнstetzung der Bevбlkerung der Steirmark, in: Vo/k und Rasse Ј No 1
'

(Кlafenfurt 1935) (Schriften zur Geistesgeschichte
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point needs to Ье made that the pI"Ocess of cra11ial measшement has no value and no role
in cuпent physical anthropology any longer.

2. Т/1 е Jnstitutionalizing ој Gemian "Siidostfoгsclumg"
111 Austria nюst of the i11vestigatio11s after World War I wer~ 01iented towa:ds the
border alld borderlands. But the decisive initiative to deal w1th the vast reg1011s of
~~:theastern Europe came from Germany, w?ere allia11ce of politics and science would
reach its culmi11ation in the wake of the Naz1-takeover.
. .
The foulldations of the so-called "Si.idostforschung" were laid ш _1930. when ~he
German government created the "I11stitute on the Soнtheast" (Si.idost-Inst1tut) ш Мншсh
in order to illvestigate the Germa11 "eth11ic and cultшal territory at the soнtheastern border" 48 Ethnic territories, Volkshoden, were descriЬed as "those areas sett~ed Ьу. German,~,
whe;e one could heat· German spoken and see the resнlts of German шdu~~r10us11ess •
They comprised the RepuЫic of Aust1·ia, the 11orthern part of Lower Sty11a, Ger~an
enclaves in Hнngary, the Ba11at region, which was now un?er ~ugoslav_ a11d Rumaшan
rule, alld а part of Tra11sylvania. The Kultuгboden m~rked t~~~ш~d ~~g1011s of German
ltural influence. They were considered "а great frontter of c1v11lzat10n between the East
~~d the West and comprised the whole of Slove11ia and surroundings of German enclaves
in Southeastern Europe. 49
.
. h
After the Nazi-takeover the institute started а se1;1es ?f boo~s: In 1935 the geogra~ er
Doris Кraft puЫished her doctoral dissertatio11 011 а i-eg1011 1mme~шtely south of the Aust1ra11
border il1 Lower Styria. Тhе Slove11e popнlatio11 there was descпbed as" а groнp of German
settlers who were "Slavicized" duri11g the Middle ages, while the "real Slovenes ha~. b_een
slaves" of the Avars.5o Кraft treates the region as "German borderla11d". She sharply cr1t1~1zes
i~s incorporatiol1 il1to Yugoslavia a11d, with respect to the Slove11es, she poses that_ ,,natюnal
feelings are awakened 011 1у amo11g а small leadi11g stratнm, the commo11 peoR~ still follows
their 0w11 instinct of attachme11t to the German Volksboclen and Kultuгboden. . .
.
А differel1t view was prese11ted Ьу Hugo Suette, member ~f !he SA, 111 h1sth doctoral
dissertation. Нis topic were the national struggles i11 Lower Styпa ш the late 19 c_e11t~ry
which he desriЬed as а "fight betwee11 Germa11dom and Slavdom, the latte1· опе pressш_g
forward with all its migllt". The sloga11s of the Slovene party had been "much m_o~e
electrifyil1g sweepi 11g and pнg11acious" than those of the Germa11s. The German bourge?1s1e
had not i-eaiized that he success of the adversary was а i-esнlt of his "at~a.ch~e11t to teп1to?
al1d Ыооd". Suette el1ds with an appeal: ,,Мау the Germa11 bourge01~1e ш Lower St~11a
al1d ill the whole give way to the Gei-ma11 Volks~emetnschaft, t~ avo1d our great natюn
evei- again losing German people a11d Gei-ma11 territoi-y." 52 Suette шtroduced two new ele-

7

11 1
1 Nehring Geschichte des SUdost-Institнs, in: Siidost-l11stitut Mii11chen 1930-1990. _Ma_tllias Bemf'\~ ;
ar
'
(М • h 1990) РР 21 31 here р 21 The original name ofthe шst1tнte was" ns 1 не
i~~b~:s{~~e~~:~~~~aif th;~~rman N~tio~ali~y t~ the S~нth and the Soнtheast" (lnstifllt zur Erforsclнmg des
dellfsl1ce11 Volkstmns in Siiden und Siidostem).
See Michale Bнrleigh, Germany tums easмards. А study ој Ostforschung in tlle Third Reic/1 (Cambridge
49
University Press et а!. 1988), рр. 26-27.
S Doris Кraft Das untersteirische Drauland De1шclies Grenzlancj z,visclien Unterdrm{~~r1~~ld Mm·burg
50
(~нniсћ MUnch~n нnd des Institнs filr ostbairiscћe Heimatforschung ш Passaн 10) рр. 95,
•

48

К

0

51

IЬid., р.

138.

52 Hugo Sнette, ор. cit., рр. VI, 13-14, 125.
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ments: the National Socialist Volksgemeinschaft and а пеw feeli11g of "respect" fш the
methods of the enemy which ought to 1·e11der him moi-e da11gerous. The study imagined
the power of Slavs, in oi-dei- to legitimize the Natio11al Socialist appI"Oach which would
fi11ally overcome them. Therefore it reaches beyo11d the older discourse of "mourni11g"
about the disloyalty of former compatriots. 53
In 1936, the historia11 Fritz Valjevec, origi11ally а German from Hungary a11d editor of
the journal Siidostdeutsche Foгschungen, outlined Germa11 Siidostfoгsc/1ung. It should Ье
focused 011 the Germa11s and their i11fluence i11 Southeastem Europe. Тhе "intellectual and
eco11omic superiority of the Germa11 settlers i11duced 11ot 011ly а cultural, but also 11ational
influence 011 the suпou11di11g peoples, so that especially in the Southeast ап extremely strong
interactio11 betwee11 Volksboden a11d Kultuгboden took place." Valjevec co11ceded the Southeast
Europea11 peoples "i11alienaЫe values of their ow11" ,54 but this has to Ье seen in the same light
as the ,,respect" Suette showed for the Slovenes as national adve1·sary.
Тhе Institute in Munich and also the Siidosteumpa-Institut as the University of Lepizig,
which was founded in 1936,55 were 011ly the first steps towards а closer cooperation between
politics and academia. 56 Тhе 11ext step was taken in Austria which had been annexed to the
Тhird Reich i11 1938. Soon the so-caled Siidostdeutsc/1es Institut was founded i11 Graz. This
institute was part of the Nazi governme11t and not of the university. It sought to equip the
political authorities with backgrou11d knowledge 011 Southeastern Europe.57 But actually, the
Institute focused on Lower Styria, in шder pla11 the re-co11qнest of this regio11.
The director of the institute was Helmut Carsta11jen, who is considered the mai11
propagator of the National Socialist moveme11t among the German minority i11 Slovenia. 58
In 1935 he puЬlished his doctoral disse11ation оп "La11guage a11d Natio11ality in Lower
Styria". The thesis may Ье see11 as one of the "highlights" of the National Socialist discourse оп the Slovenes: In the historical part he proceeds from Luschin. In the statistical
part he tries to go into detail like Pfaundler some twenty years before. But the decisive
part of his thesis is the application of Wutee's theory on the Windisch people in Lower
Styria i11 order to state that the majority of the Slovene population, Ьу its racial and cultural
affiliation, is pro-Gei-ma11, even if it speaks another language. So, Carstanjen could claim

53

Кraft and Suette were not the authors pЬ!ishing in German-Slovene relations within the series of the institute in
Munich. There have to Ье also шentioned two othe1· books: Rнdolf Касћеr, Die Mitteisteiermark (Mнnich 1937)
(Veroffentlichungen des lnstitus zнr Bгforscћнng des deнtschen Volkstums in Siiden und Siidosten in Miincћen
und des Institues filr ostbayerische Heimatforschнng in Passaн 15); Giinter Glaнert, Die Siedlungsgeograpllie von
Oberkrain (Munich 1943) (Ve1·offentlichungen des Siidost-Institus Miincћen 32),

54 Fritz Valjevec, Wege und Wandlungen deutscherSiidostforschung, in: Siidostdeutsche Forscliungen, vol/(1936)
р.Џ.

55 See Hans А. Miinster, Das nене Leipziger Siidosteuropa-Institut, in: Leipziger Viertelja/irsschrift fiir
Siidosteuropa, Vol. I (1937) рр. 76--87. Since Germans frшn Austria very rarely participated in this institнte,
special attention coнld not Ье given to it in this paper.
56 While Valjavec was member of the SS, the edito1· of the ,,Leipziger Vierteljahresscћrift fiir Siidosteuropa" was
in tће SA, see: Karl Nehring, Zн den Anfagen der SUdost-Forschнngen, Der Briefwechsel von'Fritz Valjavec mit
Gyнala Szekfii 1934--1936, in: Sildost-Forschungen, vol. L (1991) р. 5.
57 See Robe1't Mayer, Das SUdostdeнtsche Institut in Graz, seine Aнfgaben
Geograpblsclie11 Gesellsc/iaft in Wie11, vol. 86 (1943) рр. 277-279.

нnd

Arbeiten, in: Mitteilu11ge11 der

58 See Tone Ferenc, Nacisticna raznal'Odavalna politika v Sloveniji v leit/i 1941-1945 (МariЬor 1968) (Knjizica
NOV in.POS 35) рр. 85-91; Arnold Sнppan, Jugoslawien und дsterreich 1918-1938-Bilaterala A11j3e11politik
im e11ropilisc/1e11 Umfeld (Vienna-Mнnicћ 1996) (=Veroffentlichнngen des бsterreichischen Ost - нnd
Siidosteuropa-Institнts XIV), рр. 1002-1004.
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that the whole region was German Volksboclen and а German borderland. 59 This new aг1-angment of seveшl parts of the Ge1·mai1 discursive ш·chive 011 the Slovenes is captivating.
It was the Mephistopheliaп character of "sophisticated" Natioпal Socialist wгitiпg which
gave tl1e ideological foundations for geпocide.
The 1·esearch of the German Volksboden Ьеуопd the borders ought to serve for the
"
· h'1ps Ь ~tween ~еор1es. " 60 Wh. а t d'd
improvement
and reiпforcemeпt of the re1atюns
1 th'1s
cynical principle of the Siidostedeutscћes Institu~ m~an ш Rr~ct1c~? ln 1940, 1t шde1·ed а
secl'et study on "the Southern B01·der of the Re1ch ш Styпa wh1ch was meant to serve
as ideological foundation for the military 1·econquest of Lower Styгia. 61 In the sam~ year,
just for case, the institute elaborated а catalog of Germaп names of all towns and vlllages
in this region. 62
•
The institute reached its climax fl'om 1941 to 1943: After the defeat of Yugoslavш
in April, 1941, Lower Styria was incorporated into the Third Reich. The SS organized t~e
deporatation of some ten thoнsend Slovenes from Lowe1· Styira and othel' parts of Sloveшa
under Nazi-шle. These persons, intellectuals, those, which after 1918 had been settled
a!legedly to "Slovenize", the region, and the whole population of the southern margi~ of
Lower Styria, were deported to Serbla, Croatia, and Germany propec 63 Slovene orgaшza
tioвs were dissolved авd Slovene place вames were replaced Ьу Geгman ones, thus followiвg the suggestioнs of the Siidostdeutscћes Institut. The Sloveen langнage was fшЬidden
64
in puЫic авd iв the churches, and Sloveвe children had to attend Germaв schools.
А statement of а commissioн of the Retcћskommissm·fiir die Festigung des deutsc/1en
Volkstums reveals the dеерег 1·easo11s fог the deportatioвs:

The essence of this cynical statement refers to the fact that the leaders of the Third
Reich had !'ealized the need for additional manpower for its far-reaching imperialistic
project whicћ coнld not Ье covered Ьу its own population. So Germanizing colonized
peoples who were willing to fulfill the needs of the German leadeгship was also а consequence of economic inteгest. An economically oriented population policy provided tl1e
concl'ete foнndation f01· racional policy: ,,Full Germans therefшe do not distingнish themsel ves primal'ily Ьу а particнlal' exte1·ior, Ьнt Ьу efficiency and adaptabllity". 66
In 1942, on behalf of the Siidostdeutsc/1es Institut, the geogгaphe1· Wilhelm Sattle1·
puЫished а study on popнlation policy and economy in Lowel' Styгia whicћ shows the
close connections between p1·ocedures of Ge1-manizi11g and deportations with Nazi
economic interests. The demog1-aphic part of the study is not so nшch focused on national
categories Ьнt on populatioв density, age structнre, tће relationship between· town and
coнntry and occнpational and social categories. The second part contains а detailed listing
of the economic resoнrces of Lower Styria. The conclнsion is revealing: The пеw German
administ1-ation had abolished the previous: ,,Sel'Ьian mismaпagement", and "tће failure of
the government in Belgrade" in agricultнre, in ordel' to "produce mol'e and consume the
prodнcts mше economically!" 67
Helmнt Cмstanjen, who had also become responsiЫe for the natioпal policy of tl1e
civil administration in Lower Styria, wrote the introduction to Sattlel''s book: Even if it
was tгне, that there we1·e linguistic differences in Lower Styl'ia, а racial border coнld not
Ье d1-awn in this "ancient German land", Carstanjen stated. The German population and
tl1e Slovene speaking one wеге diffel'ent from the:

"When we take measures of апу kind, under no circumstances must we Ье seduced t_o рнt
the Slovenes on the same level with the Poles, the Slovaks 01· the Serbs. The Slovene 1s not
а proper Slav - neithe1· Ьу his ~xternal appearance no1· Ьу his cнltural or civilized achievements".

"1-acial types, wiЊ whoш they had to live togethel' tшder Yнgoslavia. [... ] Also the Se!'bs
с!еаг!у felt that а wшld separated Њеm fl'om the people of Lowel' Styгia. Thei1· use of the
disparagiпg deпominatioп of 'Schwaba' ..ya's eпcouraged Ьу the feeliпg that the people of
Lower Styria, attached to tl1eir home cotintry, does поt beloпg to the cultшal sphe1·e of the
Balkaпs but to that of the Gеrшап people."

First of all it is necessary to thin out the Slovene population Ьу removing the iвferior
elements. Furthermore an additioвal indispensaЫe thiвning out can take place Ьу transfering
one part of the rural proletariat, iвto urban occupations within the Altreicћ (Germ~ny
proper). But а large portion of the Sloveвes will withstand а re~oroнs process of sele_ctю?.
They have to Ье left iн the new areas and have to Ье Germaшzed Ьу а ca1·eful pollcy ш
the long run which does not allow for brutal solutions." 65
59 Gerhard Werfner [i.e. Неlпшt Carstanjen], Sp1-ache und Volkstum in der Untersteiermark (Leipzig 1935)
(Forschungen zurDeutschen Landes-und Volkskunde XXXI, 3) р. 161.
60 Mayer, ор. cit., р. 278.
61 See Herman IЬ!er, Des Reiches Siiclgrenze in der Steiermark. Verge1valtigtes Se/ЬstЬestim111ungs1·echt (Graz
1940).

the last barl'ier had to Ье broken in order to make the popнlatioп
111 addition, the colonization of Gennans resettled from Soнtheastern
in Lower Styria was thoнght to provide impгoved economic efficiency. 68

Now,
really

langнage,

"Geгman".

Енrоре

3. Yugoslavia and t/1e Sabs
The Nazi discourse on the Serbs cannot Ьу easily summal'ized, since it was embedded
into two othe1· discourses, namely tl1at one on Southeastern Europe generally and that one
on Yugoslavia in particular. Southeastern Europe as а semi-colonial supplier of agгicнltural
pгoducts was conside1·ed an important part of the National Socialist Ergiinzungswirtscћaft
(supplementary есовоmу). 69 This relationship was estaЫished in the · first years of Nazi
шlе, and its was enforced in the early phase of World War 11, particнlarly afteг the Vieпna

62 See Ferenc, ор. cit. р. 732.
63 Helmut Carstanjen, Die U11tersteir111ark. Eine politisclze Aufgabe ап der Siido_stgrenze_des G~ojJde11tsc/1e11 R~ic/1es
Nur fiirden Die11stgebra11c/1 (Marburg 1943/44) рр. 10-11. On the deportatюns see 111 detail Ferenc, ор. c1t., рр.
174-416.

66 Gбtz Aly/Susanne Heim, Vordenkerder Vemichtung, Aussclпvitz 1111d die пеиеп Pliinefiir eine пеие e11ropiiisclte
Ordmmg (Frankfurt/Мain 1993) (Fischer Taschenbuch 11268) рр. 140-141, 289.

64 See in detail Ferenc, ор. cit. рр. 731-813; Horst Seiderl/Anreas Rett, Rassenlzygiene. Ein Weg in с/еп Natio11alsozialismus (Vienna-Munich 1988) 201-212.

67 WiЉelm Sattler, Die Untersteiermark, Ei11e Derstellung der be11olkerungspolitisclte11 und 1virtsc/шftliclten
Grundlagen (G!'az 1942) (Schriften des Siidostdeutsche11 Institut Graz 8) рр. 70-71.

65 American Historical Associatioп: Americaп Committee for the Study ofWar Documents, Records ?f the Nati?n.al
Socialist Labor Party (NSDAP) [Natioпal Archives Microcopy No. Т.-81] (Washington 1956) Natюnal Arch1ves
Microcopy No. Т-81, Roll No. 284, VOMI/267-293 (Deutsches Ausland-Institut), VOMI 279, рр. 4-5.

68 Ca!'stanjen, Untersteiermark, ein deutsches G1·enzland, in: Willzelm Sattler,

ор.

cit., рр. 10-12.

69 See e.g. Hugo Hassinger, Lebens1-aumfragen der Vбlkei· des europaischen Siidostens, in: К. Н. Diezel/0.
Schmider/H. Schmitthenner (ed.), Lebe11sra1111ifrage11 e11ropiiisc/1er Volker, vol. 1 (Leipzig 1941), рр.611-612.
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Award of 1940 on Transylvania, when Gel"man political influence on the Balkans became
apparent. It culminated aftel" Ap1·il, 1941, when, after having s_mashed Yugoslavia, the. German Welumacht was present in the Balkans. In 1940 the Naz1 government had estaЫ1shed
the Siidosteuropagese!lschaft, which would coordinate the ecoпomic policy vis-a-vis
Southeastern Europe, form Vienпa.7° These few hints already show that а пеw interest in
the Balkans and therefor in Yugoslavia and the Serbs was iшfolding, ап interest which
was reflected within journalism and academic ai·ticles. But in toto, the discourse of Germans
from the former RepuЫic of Austria compared to that one of those from the Alt1·eicl1 was
unimportant, and it only was an overtone which relied upon the Austro-G~rman ~i~cursi~e
archive on the Slavs. Since this discourse was dependent on the respect1ve pol1t1cal Cll'cumstances, it is useful to study the puЫications before April, 1991, separately from those
afterwards.
а) The Serbs as supporters ој tlie state: the sl10rt and treacl1erous fiiгt witli
Yugoslavism (1938-1941)
"Each people honors itself, if it honors the history of an other people, because for each people
its history is in praise of honor, liЬerty and fatherland.

Fшtheпnore, for each people, studying the history of а strange people, it is use;~1 to keep
to the proven saying: 'Dont't do others what you don't want to Ье done to you.'

This maxim is the starting-point for GilЬert In der Maur's history of the Yugoslavs,

puЬlished fl"om 1936 to 1938 .. ?iIЬert In der Ma~r, an illegal_ A~striaп _Nazi, was а_ WiiteI
of several articles on the pol1t1cal development ш Yugoslavia ш the шterwar perюd. Iп
the introduction to his history he tries to fight stereotypes of Balkan "rascial peoples and
the mutton-thieves" and reagards Yugoslav unification as а mirror of the German unification. In his accouпt, the Serbs play а prominent part and are treated with more sympathy
than the other Yugoslav nations: The history of the Serbs had two highlights - the empire
of Czar Dusan апd the regaining of freedom in the 19 th century. The Croats had опlу one
72
climax at the turn of the millennium, while the Slovenes were а people without history.
This approach included а critical approach to the Habsburg monarchy and its policy against
Serbla uпtil World War I. In der Maur furthermore considered the fusion of the Yugoslav
peoples into one Yugoslav nation irreve1·siЫe. After the annexation of Austria he wrote:
"Like the Yugoslavs had to struggle for their freedom from the Habsburg Monar~h, we
Germans from the Ostmark will gain our freedom from the 'strait-jacket' of the d1ctated
state of 'Austria' - our belief was not disappointed." 73
А feeling of German-Yugoslav friendship was also present iп Walter Pochlatko 's
travelogue of Serbla and Macedonia, written in 1940. Pochlatko was а sculptor Ьу profession. Нis poitrayal of the countryside is affected Ьу the perception of underdevelopmeпt,
symbolized Ьу bad pavement and Ьу views of dirt and garbage. Нis writing also focused
70 See Aly/Нeim, ор. cit., рр. 232-242; Milan Ristovic, Nemacki "noviporedak" i Jugoistocna Evropa 1940/411944/45 (Belgrade 1991).
71 Gilbert in der Maur, Die Jugoslawen einst und jetzt, Vol. 1: Aus der Geschichte der Siidslmven (Leipzig Vienna
1936)р. XIII.
. 72 IЬid., рр. XIII, 23.
..
73 Gi\Ьert in der Maur, Der Weg zиr Nation. Jugos/awiens lnnenpolitik 1918-1938. Stojadi,юvic a/s Vollstrecker
(Berlin - Wien-Ziirich 1938) р. 607 ..
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on tlle evocation of romantic landscapes and on the at"chaic mentality of the rural populatioп. The political skill of the Serbs gets special attentioп:
,,The Se1·bs we1·e docile adepts of the philosophy of the Byzaпtiпes апd of their methods.
This people of mountain peasaпts was s0011 seized Ьу Byzaпtiпe worldly wisdom and Ьу the
iпdoшitaЫe Byzaпtiпe ht111ge1· fог роwег. Wheп the Byzaпtiпe eшpire collapsed iп 1204, the
Serbs kпew to take hold of the "philosopher's stone", i.e. the State Chuгch. [... ] The sei-vaпts
had made-themselves mateгs, Serbla had devoшed the Byza11ti11e Empiгe the Byzaпtiпe heritage, this slow-acting poison of пever satisfied hнпgei- fш· роwег, where the siпgle inteгest
as always шше importaпt thaп the coшmon iпterest, all too soon destгoyed this шagnificence
апd all the пеw lнхшу." 74

But the modern capital of Belg1-ade stands up against historical defeat and rural
backwardness, а city which 1·emi11ds Pochlatko of Paris. Since France iп 1940 was at war
with Germany, the sепtепсе on tlle Serblan citizens was amЬiguous: ,,In Vienпa the Sel'h
studies, Be1·Iin brings money to him, Paгis, lюwever, Paris is tlle dгeam and his desire ... " 75
The academic discourse was led Ьу more piosaic inte1·ests: Iп 1939, Camillo
Morocutti gave an outline of Yugoslavia. F01· him, Yugoslavia, of all the states artificially
founded Ьу the Western powers after W01'1d War I, had the best preconditions for suгvival:
The will for unification of the Yugoslav peoples emanated from Belgrade. The SerЬian
people, main sпppo1te1· of the state, had its шigin in Germanic remпaпts of the Goths, iп
the "prime Slavs" апd in the Dinaiic 1-асе. Because of Ottoman dominatioп, lasting for
centuries, а pronouпced class distiпction could поt develop, поt even after the sпccessful
пprisings of the 19н, сепtшу. At the time, ,,country апd people wеге poor, exploited unde1·
the Turkish п~!е; of tl1e cпltural assets оп!у the folk songs weie left, with whicl1 everyoпe
was familiar апd wl1icћ recalled the memoiies of а great past. What counted as an impOl'tant
value was their fame as fighters. ,,This valпe had maгked the political cпlture of the Serbs
which was determined Ьу self-help, Ыооd feнd, mцгderers апd conspiracies. 76 On the otheг
hand, Moгocпtti also пoticed that modernization had grasped Yugoslavia; the Yugoslav
fot"eigп policy was pro-Germaп, more than two tl1irds of the Yпgoslav foreign trade was
with Germany, and the fпsion of Serbs, Croats and Sloveпes into а Yugoslav natioп was
пnderway. 77

But why this surprisiпgly positive image of the Seгbs? The aпswer lies in the Nazi
conception of liist01y: Afteг the victoгies agaiпst France апd Gieat Britain in 1940, ,,the last
hour of tlle democracies has соте" and nations are tlle "supp01te1·s of а new order". 78 Since
tlle Habsburg Monarchy had not fitted into this frame, the Se!"bs we1·e not to Ыаmе for the
breakdown of this mпltiпational state. As а historical nation they were the main agent fог the
fusion of thгee South Slavic peoples into one Yнgoslav nation which was only а reflection of
tlle German unification. Consequently, the Nazi discourse was in favor of а Serb led centralism
and against any federalism or even separatism of Croats Ol' Slovenes.

74 Walter Pochlatko, Jugos/awien -Das Tor zиm Orient (Vienna- Leipzig 1940) рр. 73-74.
75

IЬid,p.14.

76

Caшillo Moюcutti,

77

IЬid, рр .. 204-206,

Slidsla\Vien, in: Walter Schneefuf3 (ed.), Des Reiclzes пеие Nachbam (Salzburg - Leipzig
1939) рр. 265, 176-177, 191-193.
.
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78 [Felix] K[raus], Siidosteuropa an der Schwe\le de1· neuen Zeit, in: Vo/ksturm im Sildosten. Vo/kspo/itische
Monatsschrift, vo\. 2 (1940) р. 117.
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But this positive image was only а varnish which hid the deeper conception of а
homogeneous Yugoslav space (,,Raum") to Ье penetrated Ьу German political and economic
interests. In March, 1941, the Nazi leadership tried to staЬilize this conception Ьу the
incroporation of Yugoslavia into the Axis. If that would not work, it could Ье easily replaced
Ьу an other option Ьу dividing the Yugoslav "Raum" in order to regain economic and
political control. The precautionary lаЬщ done Ьу the Siidostdeutsches Institut in Graz
for Lower Styria, had shown that the second option was not started without preparations.
But unprepared, virtually ovemight, сате the shift of the Nazi discoнrse on the Serbs.
Ь) Оп tlie "nature ој the Serbs" ([941-1944)

The brutal consequences of the German attack on Yugoslavia on April 6, 1941 are
well known. They formed the background of the radically changed Nazi discoнrse on the
Serbs. This turn consited of: (1) а general revision of the above descriЬed discourse of
the years 1938-1941, (2) а new and positive discourse on the Croats which conditioned
а negative one on the Serbs, (3) а revival of the discourse on cultural borders, and (4)
1·ecourse to the Austro-Hungarian discursive archive on the Serbs in the period before
World War I.
(1) Since 1939, the monthly Volkstrum im Siidosten had been reporting on German
minorities and other nations in Southeastern Енrоре, and also about Yugoslavia. In the
issue of March 1941, Felix Кraus, the chief editor of the journal, wrote that the decision
of the Yugoslav government to join the Axis "expressed the will of the Yugoslav people
to finally eliminate the criminal policy of England and to participate in the reorganization
of Europe, side Ьу side with the 'young nations"'. Only "the affirmation of Volkstrum as
79
the supporter of national Ше" would lead to reconcilation among the South Slav triЬes.
th
Only one month later, after the attack of the 6 of April, the same Felix Кraus
wrote that "elements of chaos from the Balkans had attempted to distнrb 1·eorganization".
Now the former Yugoslav state was considered а state which had been dominated Ьу а
Serb minority. The centralism of Belgrade had tended to distort the new State of the Serbs,
Croats, and Slovenes into а Greater SerЬia. Now Кraus spoke of а "Croat space", which
the Middle Ages was incorporated into the Central European cultural and political field
of force. The Yugoslav idea could not Ье realized, since "the historical and intellectual
development in regions, which were isolated from each other thorugh centuries, and the
religious split had prevented cultural development-gaps, which could not Ье biidged in а
few years." 80 "The superficial ideology of а Slav comrnunity based upon linguistic relationship was Ienounced, aftel' it had been realized that the diffeiences between the individual
Slav speaking nations are greater than was formerly thought." 81 - ,,'Yugoslav' had become
only another world for the Serb who had advanced as far as the rivel' Drava" in Lowe1·
Styria. 82
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In 1939, Heiпz ScheЉenpflug puЫished а Ьооk on the Daпube апd the DaпuЬian region.
It is useful to compare it with the second editioп of 1943. After the engagement of the Welmnaclit
in Southeastern Ешоре апd the German attack оп the Soviet Union the book was completely
revised. In the 1939 editioп the Serbs are treated Ьettel' thaп the Croats. The author draws special
attention to the fouпding of the medieval Sel'Ьiaп state апd admires the purity of the Dinaric
гасе to which they Ьelong. Since the Croats are related to the Serbs, the aпtagonisms Ьetween
the two peoples are explained Ьу cultural differences: They Ьoth speak the same laпguage, SemoCroatiaп. The only diffe1·ence is in the characters, since the Sems write with Cyrillic апd the
Croats with Latin letters. 83 In the revised editioп of 1943 the order апd also the evaluation of
the two peoples is reversed. The author deals with the foundation of the medieval Croat state
which was not even mentioned in the first edition, while the emergeпce of the Semiaп state was
desc1-Љed as ,,mше difficult and more tedious". Besides that the author stressed that iп SeIЬia
each successioп to the trone was accompanied Ьу dynastic conflicts, murder of relatives and civil
war. 84 So the author concludes:
"In almost all European conflicts with intrigue and inte1·vention, SerЬia гemained а disruptive
element on the continent until very recently. This was so, since England and France had
harnessed Sе1-Ыа to their political apparatus and Sе1-Ыа also used its power to subjugate the
Cгoats and Slovenes. These peoples all too soon 1·egretted their decision to form а joint state.
But the clique of political adventurers fгom Belgrade exceeded all bounds and consciously
set itself against а Euгopean Ol'der!" 85

What remained of the former positive image of the Sel'Ьs? The "heroic strнggle of
the peasant" against the Ottoman Empiщ the admiration of patriarchal values and "the
historical memory" whicl1 was reflected in heroic and epic songs, in othel' words, all those
aгchaisms whicl1 belong to the gene1-al imagination of the Balkans. 86
(2) Since in Croatia а fascist satellite regime, wl1ich was closely connected with the
Nazi leadership, was in power, а пеw Nazi discourse on the Croats was the consequence.
This discourse not only Шled the empty position left Ьу the demise of the Kingdom of Yugoslavia, but also put а special focus on the racial 1·elationship between Germans and Croats. The
relationship was based on the assumed Aryan, either Gothic or Iraпian, roots of the Croats
which included the hypothesis of а diffeгent origin of Croats and Serbs. This hypothesis was
developed Ьу Croat scholars before 1941, but it gained popularity among German scholars
only afteг the estaЫishment of the new political framework in Southeastern Europe. 87
83 See Heinz ScheiЬenpflug, Do11a111111d Do11a11rau111. Der Scl1icksa/s.veg ei11es Stromes (Vienna - Leipzig 1939
(Reihe Siid-Ost 16) рр. 35, 38-39.
84 See Heinz Sc!JeiЬenpflug, Donau und Do11a11raum. Landscliaft, Vo/ke1· u11d Staate11 Siidosteuropas (Vienna 1943)
(Кleinbнc!Jreihe Sildost 16) рр. 41-42.
'
85

IЬid., р.

42.

А!Ьегt. Кlein,

Vom inneren Reic!Jtum der "Balkaniet", in: Vo/kstum im Siidoste11. Vo/kspolitiscl1e
4 (1942) рр. 184-188; Walter Wiinsch, Volkstum der sla\vischen Ваuеш and Hirten auf dem
Balkan, and: Die slawisc!Je Volksepik in Siidosteuropa, in: Deutscbla11d a11d Siidosteuropa. Die 11atiirlic/1e11
i 1o/ksclze11, kulturelle11 1111d 1virtscllaftliclze11 Beziellu11ge11 des Deutscl1t11ms mit den Volkem im Siidosten (Gra~
1942) (Schriften des Siidostdeutsc!Jen Institutes G1-az 7) рр. 96-102; N. N., Vom alten Rascien, in: Vo/kstum im
Siidosten. Volkspolitiscl1e Monatssclirift, vol. 5 (1943) рр. 204-209; [Felix] K[t-aus], Kosovo, in: Vo/ksfllm im
Siidosten, vol. 6 (1944) рр. 38-39.

86 See

Monatssclirift,

79 Felix Кraus, Der Neuordnung entgegenl, in: Vo/kstum im Siidostell. Volkspolitisclle Monatsscllrift, vol. 3 (1941)
рр.~5.

80 Felix Кraus, Das Ende der siidslawischen Idee, in: Volkstum im Siidosten. Vo/kspolitisclle Mo11atsscllrift, vol. 3
(1941) рр. 73-75.
81 E[gon] Lendl, Wandiungen des GeschichtsЬildes siidosteuropaicher Volker, in: Volkstum im Siidosten,
Volkspolitisclle Mo11atssclirift, vol. 3 (1941) р. 156.
82 F[elix] K[raus], RiickЫick, in: Volkstum im Siidoste11. Volkspolitisclle Mo11atssc/Jrift, vol . 4 (1942) р. 58.
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87 Walter SchneeЉB, Politisclie Geograpllie Kroatie11s (G1-az 1942) рр. 99-106; see also: [Felix] K[raus], Vom
Wesensb(lde de1· S~rben, in: Volksfllm im Siidosten. Vo/kspolitisclie Mo11atsscllrift, vol. 4 (1942) р. 18; Heinrich
von ~ozшak, Um dte Abstammung der Кroaten. Neue Forschungen zum ProЫem des iranisc!Jen Ut'Sprunges des
kroat1sc!Jen Volkes, in: Volksfllm im Siidosten. Volkspolitisclle Monatsscllrift, vol. 5 (1943) рр. 132-138.
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The geographer Wilhelm Sattler wrote two books on the German minority in Croatia.
The first one was published in 1941, perliaps before the Ge1-man attack on Yugoslavia, since
the danger of absшption of the minority was attriЬнted to the Croats апd the Croat catholic
chнrch. 88 The secoпd book was pнЫished in the sei-ies ot· the Siiclostdeutscl1es Institut in Graz
and expressed warm feelings for the "Indepeпdent State of Croatia". Consequeпtly, the
derogatory reference to the pe1iod of the Yнgoslav kingdom, addressed as the "Serblan period"
and the "Serblan yoke", became ап often нsed rhetorical formula in the discoнrse on Croatia:
"In the Yugoslav state Croatdom fонпd itself betrayed because of the Serblan demaпd for sole
rule." 89 Since the Serbs are not the focus of the stнdy, the author does not need to explaiп
anti-Serb stereotypes which are nonetheless indispensaЬ!e for the iпtrinsie cohesioп of the text.
Considering the absшption of Ge1-mans Ьу the Croats, Sattler notes that а similar process did
not hарреп to Germans in tlюse areas whe1·e the Serbs make up the majority, since "their
different religous confession and their сопsidешЫу infe1ior cнltнre impede шcial approximatioп". The Croats, on the other haпd, had leamed from history:
,,Like the Hungarians, the Croats were аЫе to absorb stшnge ethnic groups within their аЈеа,
and they appeJently weJe vегу successful, particularly at the tuш of the centшy. Under Serblan
шlе in the Yugoslav Кingdom, however, they had to st1ffe1· the same treatment fo1· 23 years,
and it is apparent that they, having had such experiences, no9'< judge the existence of the
German ethnic group in а different way than in eai·lieг times." 0

The geographer Walter SсhпееЉВ, on the other hand, dealt with the political geography of Croatia. Нis image of the Serbs is outlined in а manuscript, which was already
w1·itten in 1942. But it was not hectographed Ьу the Siidostdeutscl1es Institut until 1944.
Не also notes that "Yugoslavism, determined Ьу SerЬia", was ап historical option which
coнld not Ье realized, since it was contшvened Ьу the Croat strнggle for an independent
Cl'Oat state which had already existed in the early Middle Ages. And SchneefuB is eager
to transfe1· the image of modern national strнggles into that period: Ву the 10th century
the Serbs, from their base in Bosnia, had tried to reach онt fш the Croatian heartland.
But the Serblan wedge formation had been defeated and outflanked Ьу the Croats. 91 Tl1e
Serbs had been incorporated into the Ottoman empire and consequently suffered ,,for centшies an inteпuption of their historical continuity", while the Cl'Oats experienced "the full
continuity of their снltше, and this culture was essentially richer and superior to the Serb
one." А common language was founded, but Volkstum rested not only upon а joint language,
as the SerЬian propagators of Yugoslavism believed, but "the community of Ыооd and
fate, which is expressed Ьу а specific history and culture, also belongs to Volkstum. Since
that was missing, there was little reason to belive in uпification." Already the alternate
notation of the Serbo-Croat language, either in Су1·Шiс or in Latin letters, indicated the
afiliation to different civilizations. 92 One lias to point out how easily the original ai·gument
88 Wilhelm Sattler, Die s/mvo11isci1e Drmmiederung als deutsclte Volksinsellandscltaft (Leipzig 1941) (Deutsche
Schriften zur Landes - und Volksforschung 11).
89 Wilhelm Sattler, Die deutsclle Vo/ksgmpe im U11abbli11gige11 Staat Kroatien (Graz 1943) (Schriften des
Siidostdeutschen Iвstitutes Graz 9) рр. 7, 38, 57.
90

IЬid., рр.

45, 48.

91 SchneefuB, Politisclte Geograpltie,
92

IЬid., рр.

ор.

cit., рр. 12-14, 23.

111, 116. The next step was to adopt iвterpretations, piedominating iв the ,,Independent State Cюatia", and
to state that htere did not exist any commoв Yugoslav language, see: F[elix] K[raus], Einheitliche siidslawische
Schriftsprache?, in: Volkstum im Sйdosten. Vo/kspolitisclie Mo11ats.rcl1rift, vol. 5 (1?43) рр. 140-142.
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of ScheiЬenpflug of 1939 could Ье turned around, and how much this revision reminds
опе of the formation of the actual discourse on Yнgoslavia after its fall in 1991. 93 SchneefuB
accepted mass murder, expulsion, and compulsшy conversion of the Serb population in
the "Independent State Croatia" as "Croatizing, respectively Re-Croatizing of all disputed
citizens". Не only observed that а similar fusion into а Yugoslav Volk had failed some
years before. Не did not consider, however, that this process had not taken place within
а criminal framework. Being а "dispassionate" observer of the technology of powe1· he
rather deals with the question if this fusion, which in the "Independeпt State Croatia" is
marked Ьу terгor, geпocide and reeducation, will only shape а common Croat nation, or
result in а wlюlesale Croat Volk. 94
(3) А special discoшse on cultнral borders was already present with the use of the
terms German Volksboden and German Kulturboden. The geographer Hugo Hassinger d1·ew
а cultural border between "Southeastern Central Europe", which comprised Croatia, on
the one hand, and the Balkans, which included Serbla south of the Danube, on the other
hand. So, in the case of Yugoslavia "the cultural borders cut through the body of the
nation." 95 (After the Ge1-man attack on Yugoslavia, the notion of а Yugoslav "nation", of
сошsе, was obsolete.)
In June 1941 the geographer Norbert Кrebs concretized the cultural border, which
was "more than а thousand years old", Ьу naming the river Sava and the lower reaches
of the Danube on the territory of former Yugoslavia as markers between Ceпtral Europe
and the Orient. The foundation of Yugoslavia was seen as the short-term triumph of Serblan
"Dinarism" which had imposed an inferior culture on the peoples living north of the cultural
border. 96 Belgrade, the capital city of both Serbla and Yugoslavia, ,,was at the Southern
bank of the Danube, not at the Northern bank, in the Balkans, not in Central Europe",
Walter SchneefuB concluded in his book on "Danube Areas and Danube Empires" ,97 Не
included also Bosnia, which was south of the river Sava, into the Ge1шan Kulturboden,
since it had been under Austrian, i.e. German administration from 1878 until 1918. So

93 See Milica Bakic-Haydeв, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, in: Slavic Revie1v, vol. 54
(1995) рр. 917-931, also on interвet: <http://www.econ.uiuc.edu/-s1avrev/upenn/winter95/milica.html>
94

IЬid., рр.

124-135.

95 Hugo Hassiвger, Lebensraumfrageв der Volker des europaischen Siidostens, in: К. Н. Dietzel/0.
Schmiederer/Н. Schmittheвner (ed.), Lebensraumfragen e11ropiiisci1er Vo/ker, vol. I: Europa (Leipzig 1941)
рр. 594, 600. See also: Hugo Hassinger, Mitteleuropa, Donauseuropa, Siidosteuropa, in: Vo/kstum im
Siidosten. Volkspolitisc/1e Мonatssclirift, vol. 3 (1941) рр. 173-176. On the whole discussion about the term
"S?dosteшopa" see Karl Kaser, Siidosteuropiiiscile Gesclzicilfe and Gescllicilts1vissenscliaft. Eine Einfйlmmg
(V1enнa- Koln 1990) рр. 99-100; Todorova, ор. cit., рр. 27-30; Milan Ristovic, The Birth of "Southeasterп
Europ~" and th~ ,,Death of the Balkans", in: Tlietliis. Ma1111/ieimer Beitrage zиr Кlassicllen Arcbliologie 1111d
Gescli1cilte Gn_ecl!enlands und Zypems, vol. 2. Mannheim (1995), рр. 169-176, also on internet
<http://www.ud1.0rg.yu/Founders/Ristovic/Birth.htm>. On Hassinger, who had all'eady applied the concept
?f Vol~sboden _an_d Kultш·boden in 1931 see: Siegfried Mattl/Кarl Stuhlpfarrer, Angewendte Wissenschaft
1m Nat10nalsozialismus GroBraнmphantasien, Geopolitik, Wissenschaftspolitik, in: Gernot НеiВ et. al. (ed.),
Willfiil1rige Wissenscliaft. Die Universitlit Wien 1938 Ьis 1945 (Vienna 1989) (Ostel'reichische Texte zur
Gesellschaftskritik 43) рр. 292-298.
96 See Norbert Кrebs, Die geographische Stшktttr der sUdsla\vischen Lander, in: Geograpltisclle Zeitsclirift, vol. 47
(1941)рр.242,255-256.

97 Walter SchнeefuB, Donattraume und Donaureiche (Vienвa - Leipzig 1942) р. 44; see also: Egon Lendl, Der
Belgrade1· Raum, еiв Tor Mitteleuropas nach dem Siidosten, iв: Volksfllm im Sйdosten. Vo/kspolitisclle
Monatssclirift, vol. 5 (1943) рр. 88-93.
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Bosnia-Herzegovina and the former Habsburg Military Border, both now part of the "Independent State Croatia", would shape the natural border against Serbla. 98
(4) The new context also implied а revision of the image of the Habsburg Monarchy.
This can Ье seen in the case of the Muslim population of Bos11ia, which had been а bone
of conte11tion between the Croats and the Serbs: ,,Croat and Muslims were the pillars of
the Austria11 regime, in spite of all complaints анd of all the awkwardness of the administration; both of them joi11tly led the resistaпce against Serblaп i11te11tions of conquest,
against South Slav egalitariaпism." 99
111 an essay on the historic role of the Germaпs in Southeasteш Europe, the historia11
Mathilde Uhlirz emphasized the importaпce of the Habsburg Moпarchy as fro11tier guard:
The "msh of Paпslavism against the Danube Monarchy" in the 19 th century meant "the
clash of Slavdom against the Germaп world апd its thшst into the Central European space".
It was the fault of Emperor Franz Joseph not to grasp "tl1e histш·ical importa11ce of the
proЫems in the Southeast in its meaning for the whole Germaнdom." 100
Co11seque11tly, the archivist of the state archive in Vienna, Fritz von Reinohl, Ьу
order of the German ministry of foreign affairs, edited а collection of sources of the years
1900 until 1917 on the Greater Serblan machiпations agai11st the Austro-Hungarian Mo11archy. Не tried to show that Serb propagators tried to detach those pai·ts of the Monarchy
which were populated Ьу Serbs iп order to incoporate them iпto the Кiпgdom of Serbla. юt
So the Nazi discourse on the Serbs explicitly referred to arguments which were raised in
the final years of the Mo11archy, namely, that the authorities of the Monarchy did поt have
the necessary energy in order to fight the Greate1· Serblaп machinations adequately. 102

111 Instead of

а

Conclusion

Finally, two questions have to Ье aпswered: (1) Why did I concentrate 011 Slovenes
and on Serbs, (2) Is there any relation between Grillparzer a11d the Nazis?
(1) Among the Slavs, Sloveпes and Se1·bs were selected because it would have been
almost impossiЫe to outline the whole discшsive complex of Germans on all branches
of the Slavic family. So I concentrated upon two South Slav nations which were paradigmatic objects of the German Siidostforschung, while the other Slav 11atio11s were objects
of Germaп Ostforschung. Апd Germaп Austrians were much more concerned with
Siidostforschung. The selection was also determi11ed Ьу the fact that Slovenia is located
south of the overwelmingly German speaking area of the RepuЫic of Austl'ia. It was disputed (and after te second demise of Yugoslavia is agaiп) whether Slavonia is part of
Ceпtral Europe or of Southeastern Europe. The Sloveпes shared common territory with
98 SchneefuB, Po/itiscl1e Geographie, ор. cit., р. 168.

99

IЬid., р.

120; see also: N. N., Zum

MohammedanerproЫem

in Bosnien und der He1·zegowina, in: Volkstum im

Sildosten. Vo/kspo/itiscl1e Monatsschrift, vol. 5 (1943) рр. 103-112.
100 Mathilde Uhlirz, Das Gesamtdeutschtum und der Stidosten von dem Eiпbruck der Ttirken Ьis zu_m Begin? des
Weltkrieges, in: Deutscbland 1111d Siidosteuropa. Die 11atiirliclie11, viЛkisclien, kultш·el/en 1111d 1virtsclzaft/~cl1e11
Bezieliungen des Deutschtums mit den ViЛkem im Siidosten (Graz 1942) (Schriften des Stidostdeutscheп lпstttutes
Graz 7) рр. 39, 43.
101 Fritz von Reinohl (ed.), Groj3serblscl1e Umtгiebe vor und nach Ausbntch des Eгsten We/tkrieges. /, Der Fal/
Jeftanovic-Sola-Gavri/a (Vienпa 1944) (Veroffentlichungeп des Reichsarchivs Wien 1).

102 See Ludwig Bittner, Geleitwort, iп: Reinobl, ор. cit., р. IV.
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Styria апd still ai·e sharing it in Carinthia. So, similar to the Czechs, they
became а main taгget of German nationalism. Еvеп if the Ge1·mans of Austria afteг World
Wаг II have undeгwent а second process of 11ation building which made them Austrians,
there are гesidues of that conflict in Cai·i11thia, where the local Slovene minority is still
treated as а th1·eat for Germandom and 11ot as Ьilingual Austrian citizens.
SегЬiа is not only part of Southeastern Europe, but also of the Balkans. Here the
conflict between the "West" and the "East", betwee11 "civilizatioп" and "barbarism" is
con11ected with the issue of Balkaпisms. ln the Austro-German miпd Serbla was the reason
for World War 1, анd in the Nazi miпd Serbs were the reason fo1· the Germaп attack 011
Yugoslavia in 1941. In this case, residнes can also Ье found in the actual Austrian discourse
on the Serbs after the fall of the seco11d Yugoslavia. So the ideological co11stшctio11 of а
Greate1· Serbla, which would lead to massacres анd mass flights iп Bos11ia-Herzegovi11a
from 1992 till 1995 анd 1·ecently in Kosovo, was met with а неw нpsurge of a11ti-Serblan
in Aust1·ia. This populai· a11ti-Serblsm did 11ot help to u11mask the respo11sibllity of 11atio11alist
elites i11 general, but rather rei11forced old patterns of xenophobla анd confirmed ан image
of the Balka11s as а powder keg of barbarian peoples, wheгe the Serbs are allegedly the
extreme.
(2) Was Gгillparzer's aпti-Slavism pai·t of а tradition which led to the Nazi discourse
on the Slovenes анd on the Serbs? Grillparzer, i11deed, нsed some discursive а prioris
which were developed i11 the late 18 th анd early 19tl1 century, wheп nation building amoпg
the peoples of the Habsburg Monarchy was proceediпg. But, since Grillparzer was а representative of the older tradition, his anti-Slavism was first of all part of а general aveгsio11
against any nationalism, inclнding German natioпalism. This oldeг tadition, however, was
11ot i11teiested in questioning the traditional distгiЬution of power in the Habsburg Monarchy
which favшed Ge1·ma11 preponderance in the cultural and political fields. А disregard of
11on-German peoples of the Empiгe, who were considered peoples without culture and
history, was an essential part of this tradition. At the turn of the century а пеw generation
of scholaгs abandoned the old discourse and estaЫished а new one which was marked Ьу
common aпti-Slavism. Afte1· Woгld War 1, this пеw discursive formation would lead towards
the fouпdations of Siidostforclnmg and lateг towards the Nazi-discourse on the Slavs. So
we have to realize а discursive fracture at the tuш of the 20tl1 century. The older tradition
Iemained ан arhive from which some statemeпts could Ье borrowed to strengthen the пеw
discursive formation.
While the discourse оп the Sloveпes completely fits into th1s scheme, the discourses
оп the Serbs wеге more amblguous апd had several ruptures which were conditioned Ьу
the respective political constellations. Imagi11ing the Seгbs was ratheг а matter of daily
politics. Si11ce the political constellations changed nюre than once, there existed positive
and пegative archives 011 the Seгbs which could Ье used according to respective need. But
all the different discursive formations which dealt with the Serbs wеге embedded into а
meta-discourse оп the Balkans which had its Ioots in the age of enlightenment and coпsisted
of several fixed eleme11ts which appeared in every discourse on the Serbs, Ье it "underdevelopment", ,,backwardness", ,,heroic culture", or "pat1·iarchalism".
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Кристијан Промицер

Бојан Б. Димишријевић

УДК

329.7-055.2(497.11)"1944"

Аусй]ријс!(а слuтщ Словена: од Ј(абзбурише .лtонархије до
национал-соцщализ.лш

Резu.лtе

Женска равногорска организација у
Србији 1944. године

У чланку се о~исуј.е развој немачког дискурса о Словенима у оквиру
Хабзбуршке монархиЈе и Југоисточне Европе. Основна тема је путоказ да се
"Германска култура" покаже као супериорна у Хабзбуршкој монархији да би
се тиме легитимисала водећа улога немачких мањинских елита у политици и

култури. У другом делу се истичу основни аспекти јужно-словенске парадигме

које су аустријски ~аучници развијали до Првог светског рата. Главни циљ је

Айсйlра!(йl; Овај рад UJ.ta намеру да у utupol(oM йойlезу, !(ОЛU!(О ию

да се покаже како Је анти~словенска парадигма постала окосница нове интер

дозвољава сачувана архивс!(а 2ра9а, йроiПумачи йосйlав!(е и аюТtив

дисциплинарне ориЈентациЈе, немачког "Sudostfшsclшng", који се заснивао на ет

носйl женс"е равноzорс!(е орzанизације, !(Оја је уzлавном била йойl

ноцентризму и расизму и постао идеолошка алатка национал социјализма. У

йуно зайосйlављена йlема исйlорије Дру202 свейlс!(оz рата на йо

овом раду су обрађени Словенци и Срби као парадигматичне нације за тај кон

дручју о!(уйирање Србије.

цепт.

Југословенска војска у Отаџбини (ЈВуО) под командом генерала Драгољуба
Драже Михаиловића, премда сматрана легалном војском Краљевине, није у свом
саставу имала жене као активне учеснике. У оквиру равногорских јединица није

било жена

-

бораца као код, рецимо, њихових противника

-

партизана. Поједини

изоловани случајеви потврђују то правило. )Кене су третиране као део логистичке

базе у оквиру територијалних равногорских органа (а касније и посебних, женских
одбора), rде су биле задужене за све послове који су се сматрали женским. Све
време окупације жене су често коришћене као курири на релацији село-варош. 1
Српске жене остајале су углавном ван ратних догађаја. То је било јасно
и у Врховној команди ЈВуО која је на прелазу из 1943. у 1944. годину предузела
кораке да установи женску равногорску организацију. У више наређења, разних

командних нивоа, констатовано је, да су "српска жена' мајка и девојка, остале ...
ван учешћа у равногорском народном устанку до данас2 •

Зато што немачка војска није контролисала жене, (на пример око Чачка), Живко Топаловић,
Србија йод ДражоЈ,t, Лондон 1968, 105.

2

Једини изузетак од стереотипног женског учешћа у рату на страни ЈВуО и равногорске ор
ганизације, био је прилично контроверзни "одред црних шамија", којије наводно још 1942. године

озваничен као "припадајући одред ЈВуО", п којије оперисао на терену Шумадпјске групе корпуса.
Тај одред састављен "искључиво од родољубивих Српкиња ... од почетка је одговорио својој
родољубпвој замислп". Командант Шумадпјске групе, потпуковник Смиљнпh, пах.валио их је 4.
јуна

1944.

за "многобројна дела", истичући да чланпце групе нису жали!lе ни своЈе жив.оте, нп

време, нп труд. Чланице тог одреда, коме не знамо ни састав, ни начин деЈста~а, требало Је у том
периоду да дају по једну своју чланицу за поверенпке женске организацi!]е по шумадиЈским
бригадама ЈВуО. Сачуван је податак да је и у децембру 1943. једну чланицу тог одреда -ученицу

учитељске женске школе ухватио окупатор у Јагодпни, али је у спровођењу до затвора са још

двојицом заточеника успела да побегне у шуму. Ипак, касније установљени женски сеоски органи
у овом подручју, изгледа нису симпатисали ове, нама непознате, националне раднице, па су о

њиховој појави извештавали као о појави "неких дама које се представљају као Црне шамиЈе".
Архив Војноисторијског института у Београду, Четничка архива, (у даљем тексту: АВИИ, Ча),
к.

131, 8/1.
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Прокламовани равногорски идеал жене: ,,Опаљена планинским сунцем и

фашизма и хитлеризма, као срамног спутавања слободе св_аког чо~ека и

ветром, здрава, јака духом, са заврнутим рукавима, она у болници, куhи, пољани

лежи и тиме ублажи болове које му је непријатељ задао", у ствари није постојао!

његових права". Чување традиција је такође било у национално] ф~нкциЈИ, пре
свега обележавањем славе, али тако да се дом не оптереhуЈе великим
трошковима. Слобода и отаџбина су биле тековине чији је "пла~ен ваљало
одржавати од непријатеља (,,комунисти, хитлеровци и фашисти ) КОЈИ су на њ~х

У равногорском покрету жене су учествовале "само посредно", утолико,

кренули. Равногорке су имале и политички задатак да бране "велике идеЈе

уколико је и неко од њихових укућана учествовао у борби. Планског, повезаног

федеративне Југославије и Балканске уније" прокламоване у више наврата као

и масовног женског учешћа није било и закључено је да је то "недостатак нашег
трећег српског устанка" 3 •
Примери женског учешћа у војнама из прошлости од Косовке девојке, па

циљеве и организације ђенерала Михаиловиhа 5 •

и планини указује помоћ изнуреном рањенику. Не снебива се и не устеже да
својом мушком снагом подигне и намести рањеника, како би угодније могао да

до хероина из Првог светског рата, навођени су у смислу објашњења потребне

женске улоге у времену о ком говоримо. Али је

и апеловано да је "данас ...

задатак жене тежи" и стога "не сме ни наша женска омладина остати пасивна

и посматрати безазлено шта се око ње збива. Оставимо мало забаву и разоноду

Тачка

2,

•

са називом "васпитање деце", прокламовала Је васпостављ~ње

новог човека. Равногорска жена је ту имала главну улогу, пре свега као маЈка,

а затим и као учитељица. Указивало се да је жена "комуниста злоуп_отребљ~на

и спуштена на најнижи ниво". И стога је испољено веровање да "ниЈедна маЈка

не жели да њена кhер пође тим путем" 6 •

•

•

И текст "Значај српске жене", од 15. фебруара 1944, васпитно] функцији

на страну, а њу заменимо радом и пожртвовањем за оне који се као дивови,

српске жене

веh три године боре противу толиких непријатеља". Констатовано је много пута

био је изграђивање "нове жене" и "нове мајке" која је требало на смерницама

_

равногорке дао је значајно место. Циљ женског равногорства

имало ефекта у чињеници да су жене већином по страни догађаја. ,,Нужно је

равногорства да васпитава "чеда наша _као узданицу и понос Отаџбин.е". Пример
жена у другим државама коришћен Је за анимирање и поређење. ,,У савез

да српску мајку васпитачицу генерација, са улице, из клубова, из политичког и

ничким земљама, жене играју видну улогу у изграђивању .и стварању, кроз

да је међуратни живот довео до деградација вредности друштва, и да је и то

да у њену душу унесемо оне вечите вредности, које су српски народ носиле

породицу, једног новог човека спремног за жртве и ~ерете коЈе намеће потреба
државе и народа" и, како каже писац овог текста, ,,Југословенска би жена без

кроз векове", а те вредности су биле "идеал хришћанске цркве

и српски

мало изгубила битку" у поређењу са њом. Прворазредна уло~а равног~рке,

слободарски дух". Носиоци те активности требало је да буду "наше родољубиве

стога, била је посвећивање породици и куhи. ,,Васпитним путем требало Је да

јавног живота, вратимо њеном породу и домаћем огњишту ... Нужно је, даље,

...

учитељице и наставнице - које морају свим својим бићем узети учешћа у нашој
ослободилачкој борби и све снаге још данас под окупацијом посветити морал
ном препороду српске жене, мајке и девојке". 4 Подаци говоре да су и конкуренти
из партизанског покрета рачунали на исту групу женске популације: учитељице,

се изгради "добра и здрава" породица, ,,уздићи дом на н~во културних домо~а
цивилизованих народа, црпсти из њега само оно што Је позивитно, шт? Је
саобразно духу и потребама нашега народа; завета и светк?вина; развиЈати
домаће радиности, створити култ брака, отклањати празноверје, уводити здрав

које су имале да врше исте задатке, само са другим идеолошким садржајем.

породични живот и поредак, изграђивати милосрђе и душебрижност; сачувати
куhу од разорне пропаганде, неговати високоморалне вредности код сваког
члана; сузбијати пороке: кажњавати и жигосати лењост, одстрањивати

Прокламоване равноrор1{е постав1ш женске равногорске организације
Организација армијског генерала Михаиловића кренула је, стога,
почетком

1944.

у формирање Југословенске организације равногорки (ЈУОРА),

која је требало да изгради читаву мрежу женских секција, удружења и

подружница, пре свега уз асистенцију оперативних јединица или територијалних
органа ЈВуО, који су се у то време издвајали у посебне саставе. Ранија женска
удружења, као Коло српских сестара, морала су да буду укључена у те актив
ности. То је било озваничено упутством бр.
су дефинисани упутством бр.

1.

Делатност и задаци ЈУОРА били

2.

Тачка 1. првог упутства носила је назив "Придизање националне свести".
Равногорке су то имале да чине "активним сузбијањем свих тежњи комунизма,

оговарање и бригу шта други раде, посветити се себи, породици и Отаџби~и,
стварати светле и честите карактере, стварати гвоздену вољу код СВОЈИХ

задругара". Прокламована Српкиња - равногорка би, водећи се тим
препорукама, ,,учинила велики допринос Отаџбини, олакшава народу патње и

честито се одужила Држави" 7 •

"Побољшање социјалног положаја и придиза~е друштвене правде" била

је трећа тачка упутства за делатност ЈУОРА. У ЊОЈ се ~езимирало ~редратно

стање и констатовано да тадашњи друштвени живот "ниЈе био здрав (,,тежња
за лаким и лепим животом", ,,неодговорна штампа" која је стварала_ ,,завист и

мржње", а све то је водило "поремећају потребне равнотеже") стога )е требало
радити да се српско друштво препороди. На том трагу равногорка Је требало
да "сваког дана и у свакој прилици" истиче ове циљеве и да указуЈе на чињеницу

да је равногорска организација "дала своју реч" да
5

3

Исто, к.

131, 18/3.

Исто, к.

131, к. 131, 8/1, 20/1, 13/3.

6

4

Исто;к.

131, 18/3.

Исто, к.

131, к. 131, 20/1.

7

Исто, к. 131, 20/1.
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су били "темељи друштвене правде". За испуњење тих циљева потребна је била

лободимо, и после рата, организоване жене нека наставе започети посао, подижуhи
болнице, дечије домове, здравствено хигијенске станице и др._ ... тако he се _дати

сарадња целог српског друштва, ,,а у првом реду наше жене".

могуhност да се жене, деца и људи, и у најзабаченијим краЈевима, упозн~ЈУ са

препородити и државу "поставити на нове и здравије темеље". У првом реду

Тачка

4.

,,сестринска помоh", говорила је да је сестринска улога и помоh

жене благотворна у сваком погледу, а тачка

5.

тумачила је "држање пред

непријатељем и улогу жене". У овом смислу равногорка је имала посебан

задатак да својом речју сузбија непријатељску пропаганду. Та тачка је обраhала
пажњу и на оне жене које су "пошле другим путем" - одржавале контакте са
окупатором. 8 Веhина потоњих летака на посебан начин је тумачила проблем.
Један од таквих летака (,,Жена на пољу ... ") истиче: ,,Презирите и бојкотујте
жене кукавице, окупаторске шпијуне и издајице, јер су оне из буди којих разлога,
пошле другим путем, а најмање да помогну своме народу и Отаџбини". 9 У јед
ном сачуваном реферату, потписаном са "Lary", вероватно спремљеном за неки
од састанака женске равногорске организације, уочава се настојање да се жене
из градова оптуже за "колаборацију" са окупатором. (Овде се поставља питање:
Шта би било да су окупаторске трупе гарнизонирале по селима, да ли би

критика била тако оштра?).

,,Lai·y"

пише:

,,Hehy

да уопштавам кад говорим о

женама из града, има и тамо жена правих Српкиња ... али

xohy само да пребацим
оним женама које срамоте српско име. Оним женама које се забављају по
градовима које иду са непријатељем и тако му олакшавају живот и дижу морал.
Многе од њих је веh постигла правда шуме а и друге јој неhе умаhи. Нека се,
проклете да су, угледају на оне жене које заборављају себе у овим данима, које
знају да је част народа и на њима колко и на војницима четницима - и које
знају да је чувају." 10 Судбина ових жена "које су пошле другим путем" требало
је да буде послератно изопштавање из нове равногорске средине. И то су леци
сведочили својим убитачним речима, када су се обраhали овој женској
популацији која је требало да зна и пази да "никад више неhе моhи бити чланице
равноправне, нашег честитог друштва". Стога, ,,кад окупатор пође, нека иду и
оне са њим, јер њима место неhе бити међу равногоркама". 11

Будуhи положај жене у слободној Краљевини био је доста честа тема
летака и других докумената женског равногорског покрета. У летку

"Мајка и

српство" Врховне команде ЈВуО обеhано је "Српкињи мајци": ,,Учиниhемо за
њу много, али не данас. Нисмо у стању. Српкиња то разумије. Верује нам.
Храбро и стрпљиво чека боље дане. А ти дани he доhи. У то верујемо сви.
Она највише ... " 12 Једна непозната равногорка изложила је општи циљ своје
борбе овако: ,,У тој новој држави за којом тежимо ми, Равногорке, поштоваhе
се права сваког појединца 13. Летак ,,)Кена на пољу хуманости и народне културе"
овако је гледао у послератну будуhност када се обраhао Њој: ,,А када се ос-

8

Исто, к.

131, 9/1

9

Исто, к.

131, 5/3. Равно'lорац, бр. 15, апрпл 1944, 8. Институт за савремену историју у Београду, Н.

и

18/3.

1603.
lO
11

АВИИ, Ча, к. 131, 8/3-2.

Исто, к. 131, к. 131, 18/3, 5/3 и Равно'lорац, 15/1944, 8.
АВИИ. Ча, к.131, 17/3.
13 Исто, к. 131, 9/3-3,4.

12

сестринском и лекарском негом и лечењем, са саветима и давањем инициЈативе

за грађење хигијенских куhа ... Тако hемо у сарадњи са школом подиhи народну

културу. Тиме hемо успети да смањимо богаљство наше деце; т~1ме hемо повеhати
наталитет и здравствено стање народа, а у здравом телу здрав Је и дух, посл?вица

вели. Па зар је то мало што сте, ви жене, ставиле себи у задатак? Не, НИЈе. Ви
hете урадити оно што сада, нажалост, није нико урадио. Жене с~ села и ~з градова
су узеле тај посао у своје руке и раде предано на њему. А ви, КОЈе нисте ЈОШ н~шта
урадиле за народ и отаџбину приђите њима, па нека вас сестр~нски посаветуЈу да

и ви радите. Тиме hете ускоро када дође ослобођење, а о~о Је на видику, м~hи
уздигнуте главе, корачати заједно са њима у слободн?Ј отаџбини, достоЈне

поштовања и дивљења. Јер hете тиме показати да сте, заЈедно са вашом браhом
·
равногорцима, извоЈевале
сло б оду свом народу. "14
.
ЈУОРА није била стандардизована организацИЈа ни по стварању на терену

ни по називу. Поменути назив алтернирао је са терминима: ,,Женски рав
ногорски покрет" (а онда је из женске перпсективе сам Равногорски покрет,

добијао одредницу "мушки - како сведоче сачувани д~кументи), затим Ор
ганизација југословенских жена и сл. 15 Задаци тих секциЈа били су ~ироки и У
склопу женских могуhности. У једном од наређења о~и су поброЈ~Ни овим
редом: Пропагирање равногорског покрета, сузбиЈање н~приЈатељске
пропаганде, буђење и подизање националне свести према родноЈ груди, краљу
и краљевој војсци, културно повезивање села и градова, затим "васп~стављање

породице као основне hелије друштвеног живота", враhање нациЈИ и вери,
подизање и одржавање морала, развијщ--ье љубави према Српству, потпомагање
јединица ЈВуО и стварање санитетских установа.

Потреба за санитетском организацијом постала је очигледна веh после

првог пролеhног таласа борби 1944. године. За планирану Михаиловиhеву
ОйшШу акцију, устанак је на окупаторе за време искрцавања савезника или У

процењеном тренутку окупаторове слабости, било је потребно развити ш~о

више санитетских средишта која he прихватити очекиване рањенике. Стога Је
на прелазу из пролеhа у лето 1944. почело Ф?рмирање ~енск_е равног~рске
организације санитета (ЖРОС). Та организацИЈа сматрана Је ВОЈНОМ и таЈНОМ,

а била је потчињена начелнику санитет~ Врховне команде ЈВуО. У ЖРОС с~
улазиле девојке од 15 година па навише, коЈе су морале да буду "некомпромитоване
и да нису "сарађивале" са окупатором. Та организација је означена као чисто женска
14

Исто, к. 131,513.

15

Како је било предшфено укључивање различптпх предратнпх женских друштава, то суп њихови
називи ушли у употребу, али уз потребно прилагођавање нумеричким спстемима, карак_терис

тичних за војну организацију ђенерала Михаиловпhа. Одбори формираних на бази секцi!ја (!ш~~
чланица) друштва Коло српских сестара" пмалисуозанку ЈУ ОРА 101. Следплису "Српска маЈка
(ЈУ Ор А 201), ,,К~;rпња Зорка" (ЈУ ОР А 301), женска секција "Фндака" (ЈУОР А 501), академски
образоване жене (ЈУОРА 601), ,,Мајка Јевросима" (ЈУОРА 701), жене лекари (ЈУОРА 801),
професорке (ЈУОРА 901), учитељице (ЈУОРА 1001), телефонисткиње и радниц~ У пошти
(ЈУ ОРА 151) п чланице Црвеног крста (ЈУОАРА 251). Beh у јануару 194~. широм Србије команде

бригада п срезова разаслале су наредбе да се успоставе организације ЈУОРА са наведеном

нумерацијом по могуhностима на терену. Исто, к. 131, 5/1.
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"и у исту се могу примати и мобилисати само исправне жене и девојке. Изузетак
су само мушкарци лекари који долазе као инструктори". Чланице ЖРОС-а су
у тренутку активирања на својој одећи носиле су ознаке Црквено крста, а
требало је да имају и бере плаве боје. Свако село је требало да развије своје
органе ЖРОС-а да координише своје активности са рефератима санитета
матичних бригада. Секретарица сеоске секција ЖРОС-а, требало је да буде

Бојан Б. Димитријевић, Женс1<а равногорс1<а организација у Србији

1944.

године
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Национални карактер био је доминантан у прокламованом моделу рав
ногорке. Национално држање је посебно сугерисано и захтевано као модел за

понашање код равногорки. Јер ... ,,све добре и свесне Српкиње су уједињене у
женском равногорском покрету". Према једној тврдњи, тај покрет је "сакупио
све што српски дише, осећа и мисли!" Штавише, ,,име равногорке поносно носе

наше жене и девојке како у граду тако и на селу", а "рада у равногорском пок

"паметна и млада девојка", уз то и "апсолутно поверљива". Чланице ЖРОС-а
требало је да негују "сестринску блискост". Та блискост ваљало је да буде
изражена у "највећој мери" и то тако што чланице организације "једна другој

рету има за сваку жену и девојку која жели да убрза слом непријатеља". Такође
таква широка активност била је потребна да жене, посебно младе, не дођу у

морају бити отворене, блиске и поверљиве. Не подсмевати се оној која је

често сугерисано у оваквим упутствима и лецима: ,,Патријархални живот
породице треба стално подизати", сажетак је многих максима које афирмишу

.. .

случајно или несвесно погрешила ... " Дужност чланице ЖР ОС-а била је пре
свега санитетска служба, затим подизање кутлуре и националне свести. Посебно

је наглашено да чланице ЖРОС-а "према свакоме своје организације и
Отаџбине буде резервисана и да му ни мало пажње не посвети". Интриге,

оговарања и подметања су најстроже били забрањени, јер "не доликују
чланицама ЖРОС-а". Искуства са формирањем претходних женских секција,

искушење и рецимо прикључе се "синовима мрака". Патријархално држање је

традиционално. Тврдило се тако, без много зазора, да је женски равногорски

покрет "синтеза свих женских друштава и организација које су деловале у
прошлим ратовима и после њих". 18 Идеално представљено, али показало се
тешко остваривим у пракси.

али и познавање ситуације на терену, утицало је да у правилник о формирању
и раду ЖРОС-а уђе и ставка да ако се "родитељ успротиви" локални рав

Активне равногор1,е

ногорски органи треба да га убеде "да тако не мисли". У колико би такав
родитељ и даље спречавало своју женску децу у ангажовању у ЖРОС-у, на
команданту бригаде било је да пресуди. 16

Делатност женс1шх равногорс1шх организација у

Један од летака који је позивао на чланство у ЖРОС-у занимљиво је апеловао
на потенцијалне чланице, указујући на жене из других земаља као пример: ,,Зар
има још по нека жена, која не увиђа ову стварност?! На жалост има још по која.
И тај мали број жена, или из страха за сопствени живот, или буди којих разлога,
изналази оправдања и стоји по страни. То је егоизам и ако нећемо рећи некултура,
а оно бар недораслост за век у коме живе. Па зар могу Енглескиње, Американке,

па и жене наших непријатеља Немаца, да раде предано и пожртвовано за своју
отаџбину, а наше не могу?! То ти, женска омладино, не смеш дозволити. Одмах
ћеш ,приступити и доћи у везу са нашом организацијом, па ћеш се организовати
и показати целом свету, да смо ми нација културна и способна за живот. Ви ћете
жене то урадити, јер ћете заменити мушкарце. А сматрамо, да сте за тај посао
способније, само ако се ради без устезања и лажне стидљивости. Није стид показати
женама на селу како се кува, како се негују деца, како се одржава чистоћа и чему

она служи, како да се жена у бабинама сачува од последица, како да се боримо
противу заразних болести итд. То све није стидно. Тиме је жена помогла својој
нацији и отаџбини, јер је дала основ за народну културу." 17

Србији

1944.

године

О раду различитих женских равногорских удружења, секција и
подружница говори слабо сачувана документација из разних области Србије
које је контролисала војска генерала Драгољуба Михаиловића: Качера, Левача,
Тамнаве, Источне Србије ... Распрострањеност женских секција и удру)~<ења
поклапала се са тадашњом ситуацијом у којој је ЈВуО доминирала Србијом без већих градова. Централна Србија била је тако жариште женских рав

ногорских организација. Њих је било у селима, првенствено, али и у појединим
слободним среским средиштима или мањим варошицама, као што су били
Мионица, Рековац, Белановица ...
Учитељице и образоване жене по селима биле су основ за фомирање

женских секција ЈУОРА и доцније формираног ЖРОС-а. За ту организацију
било је потребно у сваком селу наћи по једну "окретну, бистру и поверљиву"
чланицу којој је добродошло да има и какав санитетски и болнички курс. ,,У
обзир могу доћи и удате жене са смислом, вољом и вре:-1еном за рад." Оне с_у
у ЈУОРА имале задатак да држе предавања "српским мајкама, женама и девој

Исто, к. 131, 20/3 и 42/1.
17 Исто, к. 131, 5/3. У наставку се наводило: ,,Ти, женска омладино, разби те заблуде, па предано

16

прихвати правац и циљ Женске Равногорске Омладине Санитета. Угледај се на твоје сестре, које
скоро веh три године деле добро II зло са својом браћом, по нашим дивним и слободним планинама.
Ви не морате све иhи у планине. Вп можете и на своме дому урадити много за свој народ. Нећете
ваљда чекати, да вам дођу Енглескиње и Американке и да вас виде у вашој заосталости за
мушкарцима и да вам се насмеју. Сматраће вас заосташш, некултурним и ненапредним. Реhи he
вам да сте служиле окупатору, Реhп he вам: 'зар ви дозвољавате да ми, савезничке жене, пређемо

преко мора и океана и дођемо до вас да негујемо ваше људе и вашу децу, А ви, седите у кућама
својим и ништавилу проводите време. Вас је време прегазило и ви нисте ништа урадиле да будете
слободне, као ми. Останите и даље у тами, а ми hемо неговати вашу децу и ваше људе'.

кама". Тамо где нема локалне учитељице требало је да се ангажује нека из
суседног села. ,,Сасвим разумљиво да оне учитељице које су сумњиве због свога
морала или комунистичког држања да не могу доћи у обзир". Једно наређење
команданта Рамске бригаде од

29.

фебруара

1944.

открива да се, осим на

учитељице, рачунало и на супруге локалних свештеника, а затим и на "све

поштене жене". Апострофирано је да оне треба да имају водећу улогу, али да
треба да буду укључене "уколико су подесне за ову секцију, односно уколико

18

Исто, к. 131, 9/3, 3,4.
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Слично томе текло је и формирање Женске ~авногорске организ~ције

су национално потпуно исправне". 19 Негде у време око Светосавског конгреса

у селу Ба, Милицу, супругу Живка Топаловиhа, једног од челних људи тог

санитета у каснијим месецима

догаlјаја и самог Равногорског покрета, контактирала је бивша председница

ганизацији, није било страно то што су на вишим организационим нивоима

Кола српских сестара. Она је желела да појача рад свој и својих чланица
"слободних и угледних жена" из Београда, тако да се посредством Недиhевог
Српског црвеног крста боље и обилније кријумчарио санитетски материјал за

ЖРОС-а при корпусима и касније окрузима - били мушкарци. На нивоима село

јединице генерала Михаиловиhа 20 •
Према наређењу команданта Тимочког корпуса потпуковника Ј овановиhа,
предавања у оквиру ЈУОРА на његовој територији требало је да почну од 1.
фебруара 1944. године. Предвиlјен је следеhи ритам предавања: једне су недеље
слушаоци биле мајке, а друге девојке и жене без деце. На тај начин би се избегао
"застој у куhним пословима". По том нареlјењу ниједна од учитељица за те
територије није смела да изостане из активности "равногорске ослободилачке
борбе". 21 Други леци су сугерисали женама: ,,Ако у вашем месту није извршена

била је докторка Зора Туцовиh са Уба). У списк~ секције ЖРОС-а ~ел~ Зукве

организација жена равногорки, обратите се вашем команданту среза или коман

повереништвом. 23
.
Редовна активност женских друштава била Је спровођена на недељним сас-

дату бригаде који he вам дати обавештења и упутстава за рад."
Оснивачке скупштине састојале су се од представљања присутних и гостију
- локалних команданата и виђенијих личности. Затим би организаторка, обично
учитељица, изложила значај и потребу женског окупљања. Читале би се поруке,
уз пригодан уметнички програм. Тако је, на пример, одбор ЈУОРА 701 "Мајке
Јевросиме" на свом скупу у селу Секуричу 12. фебруара 1944. поручио: ,,Од
вајкада је код нас жена била запостављена од ових власти тако да је жена
сматрана за неко ниже биhе и да је она нижа од човека. Зашто то? ... са одушев
љењем смо поздравили позив чика Драже да и ми жене једном станемо на

1944.

године. Како Је реч о санитетској ор

срез места су и даље била резервисана за жене. (На пример, повереник ЖРОС-а
за Колубарски корпус био је мушкарац, а његова поверен~ца у тамнавском срезу

у Тамнави, од

20.

априла

1944.

године, наведено Је

40

жена

-

од КОЈИХ Је само

уз седам стајала одредница "писмена". Писмене жене су биле на челу сеоског

одбора у две подгрупе, док су само две писмене чланице биле у сеос~сом
чланству. у качарском срезу је организација ЖРОС-а успостављана тек У ЈУ~У
1944. године "захваљујуhи повољном стању на терену", где су престале акциЈе

Љотиhевих добровољаца из Љига и партизанских групица са Рудника. У том
срезу су брзо успостављане женске секције, закључно и са самим среским

танцима или путем тематских активности. Неки пут би састанци били

одржавани и са "мушким" равногорским одборима (као у селу Малешеву).

Уобичајена места састанака биле су сеоске основне школе (на пример, У
Лепојевиhу) или црквене зграде (у Секуричу). На редовним састанцима читали
би се и тумачили леци, писале и читале песме (песма седам сестара равногорки

"На дан Хитлеррвог свршетка и новог европског поректа") писала пригодна
писма (па чак и честитке британској Краљици или супрузи америчког председ

ника Рузвелта). Прослављање црквених празника су такође биле д?бре прилике

браник Отаџбине али не са пушком у руци веh речју и саветима нашим

за активност женских секција. Почевши од Св. Саве, од када Је отприлике

синовима." После читања порука, уследио би избор назива секције и бирање

отпочела активност, па све до краљевог роlјендана 1944, када је активност
женских равногроских секција била у зениту. 24

руководеhих чланица: управног одбора и других тела. На једном оснивачком
скупу је пред око

100 жена у школи села Опариhа 27. фебруара 1944. формирана
- ЈУОРА 201. Председница, потпредседница, благајница

Основне активности ван састанака биле су сваковрсно помагање активних

секција "Српска мајка"

јединица ЈВуО. Најчешhе, то је било у виду израде рукавица, чарапа, ,,шалчета",

и две чланице управе биле су "домаhице", а на место секретара секције била
је изабрана учитељица која је била иницијатор, организатор и главна личност
скупа. У селу Превешту је 29. фебруара, пред 105 жена, месним учитељем и
командантом села, формиран одбор, (ЈУОРА 251), са учитељицом на челу, и
још 10 чланица надзорног одбора. Првог марта формиран је и срески рав

џемпера, блуза, везења амблема, крпљења одела и "св~ оно што долази У женски
посао".25 Виши степен активности укључивао је организовање санитетских,

ногорски женски одбор у Рековцу и послата је порука: ,,Извршили смо ор
ганизацију у читавом срезу." У Лепојевиhу је 5. марта формирано друштво

"Косовка девојка", уз предавање пред око '100 жена о дужностима жене "за свету
идеју Равне Горе, Краља и Отаџбине". Рамска бригада је извештавала команду

свога корпуса да до краја фебруара 1944. године на њеној територији - рамског
среза - нису формиране женске секције, али да је за март наређено њихово
формирање по селима и у Великом Градишту. 22

болничарских и "самариhанских" течајева, као што је током лета чињено У
левачком или качерском срезу. Пропаганда је вршена на различитим нивоима

редовних активности, а одржаване су и пр~ред_б~ за ~тановништво. У
Белановици је ЖРОС имао "дилетантску секциЈу , КОЈ а Је 15. Јуна 1944. одржала
приредбу у својој варошици 26 • Прилог од 29.220 динара скупљен том прилико;:1
предат је 1. сталној војној болници Рудничког корпуса "Краљице Алекс?ндре ,
која је организована у једној напуштеној вили у Белановици. Та болница Је осим
једног доктора - управника, имала два помоhника и 20 болничарки и на терену

23

Исто, к. 131, 43/1, 17/2.

19

24

Исто, к. 131, 21/1, 49/2, 21/3.

20

25

Исто, к.

26

Приредба је била у складу са ратним окружјем, и изведене тачке су биле: Косовка девојка,
Рањетщи, Ocmajme овди; рецитал: Смрт Мај1<е Jy'ioвuha, хумористичка тачка Пис.мо Јовице,

Исто, к. 131, 8/1, 26/1, 27/1 и 6/2.
Др Живко Топаловић, Србија йод Државом, Лондон 1968, 53.
21 АВИИ, ЧА, к. 131, 8/1.
22 Исто, к. 131, 18, 22, 23, 24, 26, 30 и 32/1.

коло

...

131, 13/1, 37/1, 5/2, 13/2 и 29/2.
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девет екипа, с·а 86 сестара "самарићанки" - оспособљених на курсевима. У тој

У својој жалби Јелена Ђорић је поменула да рад )КРОС-а има и тешкоће

болници, са 20 кревета, уведено је и дежурство по листама чланица. 27
Рад женских секција није протицало без тешкоћа. Сметње су долазиле са
свих страна. Почевши од самих чланица, па до окружења: родитеља девојака
или (мушких) равногорских органа. Командант Левачке бригаде је већ 1. марта
1944. оценио да се на његовом терену при избору чланица женских секција није
поклањала "свесрдна пажња". Већ је то одређивано мање више с рамена или
пак из шале." 28 Страх од окупатора и његових среских сарадника био је велики
у првим месецима 1944. године. У неком селу у левачком срезу једна "виlјенија"
жена рекла је једној чланици ЈУОРА: ,,Па не мораш uhu јер he ши Љошиhевци
уйале куhу". 29 Председника Организације југословенских жена у Лазаревцу
претрпела је оштру критику из команде Рудничког корпуса што је на једном
од скупова рекла сабраним женама и девојкама: ,,Сваке F!едеље од сада држаће

са неразумевањем старијих људи, али и са саботирањем рада девојака које су
имале везе са комунистима. Посебно је командант

1.

шумадијског корпуса

капетан Музикравић означен за своје негативне поступке према ЖРОС-у који
се иначе, на речима залагао за женску активност. Он је на место председница

сеоских секција постављао своје љубимице. Једна од њих је, према речима
Јелене Ђорић, раније хапшена као "комунисткиња" у жичком срезу. За другу,
Београlјанку, ,,жене су ми причале да пије, пуши, и ради све оно што не приличи
једној жени". Назначена је претила непослушним девојакама шишањем или
слањем код команданата корпуса. Жене су почеле затим да је избегавају и рад
женске организације је тако доведен у питање. 34
И саме чланице - без оваквих утицаја са стране

-

често су биле разлог

стагнације у организацији или неспоразума. Било је ту разних тешкоћа: једна

се ради предавања скупови а по наредби шумаца." Критика је била оправдана,

повереница, из Ломнице, имала је проблем слања две своје изабране ак

јер она као челна активисткиња у месту није смела да дозволи да легалну војску
Краљевине назива изразом "шумци". Да ли је ту било страха од окупатора присутних у Лазаревцу или неосећање припадности организацији, тешко је
просудити. 30 Једна бригада је 21. априла 1944. извештавала да у Црљенцу још
нема никакве секције југословенских жена, ,,јер са истом није (се) упознала ни
заинтересовала ни једна учитељица иако их има три". 31 Командант 1.
шумадијског корпуса капетан Музикравић је 15. јуна 1944. констатовао да
поједини команданти општина ометају рад ЖРОС-а на његовом терену. ,,Многи
родитељи не пуштају девојке на састанке који се одржавају само недељом и
празницима, а упућују их редовно на игранке. Објасните (команданти бригада

тивисткиње на санитетски курс на нивоу среза, јер "нису биле упућене у значај
течаја". Да те две равногорке не би биле изложене подсмеху, и тако нарушен
углед саме председнице одбора у селу, одобрена јој је идеја да њих две пошаље
у групу од десет девојака, како би се њихова неупућеност сакрила у маси. 35

Неодазивање појединих истакнутих чланица (на пример, управница женске
занатске школе у Рековцу) на састанке или курсеве такође је знало да ремети
планиране активности. Командант Левачке бригаде је у једној ситуацији
приметио: ,,Добио сам податке да се поједине женске држе гордо које су на

положају, а друге, пак, које нису на положајима служе се старим интригама и
смицалицама, а све то шкоди угледу женског равногорског покрета." Он се зарад

и срезова - Б. Д.) опет кроз народ да је ово насушна потреба јер кроз подизање

оздрављења организације одлучио да нареди: ,,Забрањујем сваку гордост и под

жене подићи ћемо здрав, васпитан, националан свестан подмладак."3 2 Тhавна ак

метање, јер то не доликује једној Српкињи." Он је даље апеловао: ,,Главу горе,

тивисткиња ЖРОС-а за левачки срез Јелена (Калабић) Ђорић је почетком јула
добила задатак од Врховне команде ЈВуО да са групом својих изабраних
девојака пропутује Србијом и рашири идеје ЖРОС-а. Иако су у народним
ношњама и са "највећим еланом" кренуле на пут, одржале неколико приредби,
певале на радију, већ ихје у Јежевици, на свом терену, зауставио капетан Музик
равић и прекинуо им даљи рад, сменивши госпођу Ђорић својом кандидат
кињом. Испоставило се да је тај командант имао намере да "злоупотреби"
девојке, али када се Ђорићка успротивила, одлучио је да заустави ту групу. У
каснијој њеној жалби открива се да је "некоректног понашања" према девојкама
било и код неких од официра Врховне команде, па је њихова предводница имала
проблема да их одбрани од наоружаних насртљиваца. 33

слога, љубав, узајамна помоћ, с вером у Бога за Краља и Отаџбину." Њихов
командант левачког среза је у селу Секуричу
дотадашњи одбор женске секције ЈУОРА

701.

25.

марта

1944.

сменио целокупни

Она претходно није саставила ни

месец дана рада, а већ су искрсли проблеми: ,,Апелујем на грађанке равногорке

села Секурича

...

да се престане са тим зађевицама и интригама јер томе није

сад време већ све прегните на посао и покажите шта вреди Српкиња у овим

данима." 36 Оптужбе на рачун чланица женских равногорских организација
упутио је и један неименовани командант среза у свом говору 18. јуна 1944.
речима: ,,Сестре равногорке! - Поносите се што се називате равногоркама, јер
та реч значи много. Заборавите све ваше домаће

-

приватне

-

личне интриге,

зађевице и рекла-казала за посла рата, а данас је време када морате неминовно
да се сложите." 37

Како је то изгледало у пракси, показује случај поверенице ЖРОС-а за

27
28

Исто, к. 131, 16/2, 26/2 п 4/3.
Исто, к. 131, 29/1.

Исто, к. 131, 29/1.
о Исто, к. 131, 49/1.
31 Исто, к. 131, 41/1.
32 Исто, к. 131, 2/2.
33 Исто, к. 131, 14/2 и 15/3.

срез качерски, госпође Вукосаве Јакшић. Она је као врло агилна чланица пос

тављена на место претходне поверенице која је у јулу

29
3

34
35
36
37

Исто, к.

131, 15/3.

Исто, к.

131/, 10/2.

Исто, к.

131, 35/1.

Исто, к.

131, 4/2.

1944.

смењена под

Годишњак за друштвену историју

232

VI/3, 1999.

Бојан Б. Димитријевић, Женска равногорска организација у Србији

1944.

године

233

оптужбом да је "комунисткиња". Њена претерана активност или лежерност
других чланица произвешhе касније неспоразуме. Она је у једном извештају

потврђују и примери болничарке Новаковиh из Градца код Ваљева, али и друге
жене које су биле заробљаване уз равногорце или друге "народне непријатеље",

свом претпостављеном на нивоу Рудничког корпуса, резервном капетану

па је тако ликвидирана и сестра самог генерала Михаиловаиhа 42 •
Последњи сачувани документи женских секција датирани су од 27. и ЗО.
септембра 1944. и потичу са територије левачког среза - бригаде. Они сведоче
о сасвим нормалним активностима, баш као да партизани нису били на домак43 •
Не знамо да ли је још која активисткиња ЖРОС-а победила трагичну судбину
јединица у ЈВуО у повлачењу кроз Санџак и Босну, као што је то учинила Јелена

Баошиhу (професору Друге београдске гимназије), крајем августа послала алар
мантан извештај: ,,Побеснеле су ми у последње време и веhина њих не слушају
и нису уредне." У свом писму од 29. августа 1944. она је са очајањем писала:
,,У редовима чланица ЖРОС-а влада сваким даном све веhа недисциплина,
несавесност и неозбиљност са којима је више не могу да владам ... " На исту
адресу сутрадан је стигла и притужба на Јакшиhку од њене две чланице из
Белановице. Наиме, у то време локални/срески одбор био је у јеку припрема
за обележавање краљевог рођендана (6. септембар), па је она држала своје
чланице дуже него обично, а посебно две сестре које су се писмом жалиле.
Агилна председница одбора није се освртала на молбе да их пусти куhи, јер
родитељи се љуте када би се оне враhале "доцкан", поготову у ноh". На ове
речи Јакшиhка је викала, говореhи им да је "она ту Бог" и да морају да раде
како им она нареди. Сестрама су родитељи забранили сваки даљи одлазак и
рад у ЖРОС-у док је Вукосава Јакшиh на челу организације. 38
Образовањем ЖРОС-а долазило је и до појединих трзавица и неспоразума
ако је на терену био формиран и одбор ЈУОРА и ако рад обе организације није
био координисан или ако одбори нису спајали у једне. Тако је, на пример, коман
дант 1. шумадијског корпуса, морао да такве неспоразуме решава арбитражом
у корист ЖРОС-а 39 • Не занмо да ли су личности које су на челу поједине ор

Ђориh. Њу налазимо, усред Босне у фебруару

1945.

похваљену од команданта

Шумадијске групе корпуса: ,,Она и сада јуначки и мушки издржава све муке и

напоре на нашем тешком путу и поред овога попут Косовке девојке неуморно
помаже сваком болесном, изнемоглом и рањеном брату равногорцу."4 4
Женске секције равногорске организације пропале су заједно са сломом
ЈВуО у Србији, после свега осам месеци постојања. Партизани су одмах после

учвршhења своје власти у Србији почели са оснивањем одбоrа своје женске
организације (АФЖ-а), са сличном основном наменом, суочаваЈуhи се са истим
изазовима као и њихови претходници.

Bojan Dimitrijevic

ганизације имале утицаја, како би могло да се закључи из жалби на рад овог

Women's Ravna Gon1 Oгganization in Seгbla in 1944

команданта по женском питању.

Summary

Женска равногорска организација поделила је судбину целокупне ор

ганизације ђенерала Драже Михаиловиhа после уласка партизанских снага из
Босне у простор преко Мораве и совјетских снага на територију Краљевине, у

септембру 1944. У току одсудних борби које је ЈВуО водила против
непријатељских партизанских снага, активиране су и женске (санитетске) ор
ганизације. Посебно у оквиру болница ЈВуО које су организоване у северозапад
ној Србији. Рад ЖРОС-а био је отежаван присуством Љотиhевих добровољаца
као што је извештавала женско повереништво из Великоорашког среза. 40 Пад

-

-морала, опште расуло и страх у становништву Србије у очекивању исхода борби
такође су неповољно утицали на рад равногорки. Ипак, женске организације

су биле активне на терену докле год је било снага ЈВуО у близини. У другом
делу септембра, у кључном тренутку, када су партизани заузели Ваљево (18. 9.
1944) и избили скоро на границу Округа београдског, ранвогорке ЖРОС-а су
показивале "своју самарјанску и хришhанску дужност" према рањеницима ЈВуО
у Другој хируршкој болници у Бањанима, у тамнавском срезу. 41 Партизани често

In the first part, the text presents the proclaimed theses of the Women's Ravna Gora
Organization, organized as а specific segment of the Ravna Gora movement and of the
General Dragoljub Draza Mihailovic's army. The second part brings ап account of the
work of women's Ravna Gora committees and sections in occupied Serbla during 1944,
оп the basis of preserved arhive materials. The focus is on the manner of estaЫishment,
composition, activities and proЫems faced Ьу women's Ravna Gora organizations in the
field. The author states that the women's Ravna Gora 01·ganizations shared the fate of the
ai·my and the movement from which it originated, after partisans took control in Serbla
in the fall of 1944.

нису имали милости према заробљеним равногоркама, па су у тренутку

заузимања северозападне Србије многе побијене после заробљавања. То

Исто, к. 131, 36/2, 37/2 и 3/3; к. 76 17/4 (објављену Зборнику НОР-а 14-3, 865).
Исто, к. 131, 20 и 22/2.
40 Исто, к. 131, 39/2.
41 Исто, к. 131, 44/2.
38
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Исто, к. 261, 29/1.
Исто;к. 131, 46, 47/2.
44 Исто, к. 131, 48/2.
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године, а своје утиске су објавиле у оквиру књиге о њиховом

путовању кроз словенске земље. 1 Иначе, имена и дјелатност тих дама добро су

RESEARCHES

познати научној јавности, а оне су аутори већег броја књига и чланака о
балканским земљама. Поменута књига је, у дјелу о Црној Гори, илустрована
сликама Боке Которске, Жабљака, Цетиња, и упечатљивом сликом која

Саша Кнежевић

UCK 316.728(=1.497.16),,18"

представља Црногорце након битке на Грахову. Макензијева и Ербијева су
иначе дошле у Црну Гору онда када је догаlјај са Грахова био непосредно жив
код Црногораца, као и недавна смрт кнеза Данила. Млади господар се тек
суочио са својим дужностима, а водећа личност у држави био је његов отац
војвода Мирко.
Када су кренуле из Котора према Цетињу, двјема Енглескињама је дата

Енглези о црногорском начину

)Кивота
Када су средином
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вијека енглески путници и путописци знатније

почели посјећивати Црну Гору, оно што их је највише заинтересовало био је
за њих необичан црногорски начин живота. Обичаји, навике, карактер, меlјусоб
на комуникација, привреlјивање, однос измеlју полова и друго што чини живот
једне заједнице, био је предмет интересов~ња и приказ~вања енглес~их пос

јетилаца Црне Горе. Специфичан живот Једне неразвиЈене. и патриЈ~рхалне
заједнице могао је бити занимљив и енглеским читаоцима КОЈИ су о ТОЈ земљи
знали једино на основу њене ратничке традиције. Често су Црногорци у та~а

туркофилској Енглеској представљани као сурови ратници, варвар~: КОЈИ
неумољиво поступају са противницима. Понекад су представљани_ и као Вјечити
пљачкаши којима је та навика уроlјена и чини основ егзистенцИЈе.
Са појавом једног броја књига, углавном путописног карактера, отворила
се слика комплексног и необичног друштва Црне Горе, са изразитим посебнос

тима. Ово друштво и његов начин живота били су последица јединственог ис

торијског развоја, тешке и специфичне прошлости. Енглески пис~и су углав~ом
настојали да прикажу црногорско друштво без предрасуда и што Је могуће ВЈер
није. Иако су неки од њих били више склони Црногорцима, а неки мање, може

се рећи да је код свих приметна велика доза објективности. Свакако да ни тим
људима није било лако разумјети и вјерно објаснити тадашњу Црну Гору. Они
долазе из моћне Енглеске, која средином

XIX

вијека има неколико милионских

црногорска пратња. При том првом сусрету са Црногорцима путнице су
заинтересовали њихова ношња и њихов изглед. Оне описују ношњу Црногораца

састављену од капута не дужег од кољена, отвореног сприједа, са појасом око
струка у виду широке траке и кожним појасом који држи оружје. 2 Сваки од њих,

такоlје, носи дугачку пушку. Панталоне су тамноплаве, налик широким кратким
чакширама. Ту су и беле докољенице и ципеле зване опанци које се праве од
воловске коже, да би биле што чвршће за пјешачење по стјеновитом терену. 3

Отмјена фигура тих горштака, њихове атлетске пропорције и ратнички изглед,
привукли су пажњу странкиња једнако као и њ1Lхово широко чело и интелигентне

очи. 4 Они носе бркове, али не и браде, усне и брада су им чврсто обликовани,
зуби лијепи, нос кратак, али прав, коса тамна, велике очи смеlје, плаве или чешће
тамносиве, а боја лица црвена. 5 Меlјусобна комуникација црногорске пратње

такоlје је била занимљива странкињама, али не и тако пријатна због јачине њиховог
гласа. Говорити тако да се чују миљама далеко једно је од највише вреднованих
постигнућа код Црногораца, закључују Макензијева и Ербијева. 6
После доласка на Цетиње, гошће су упознале главно мјесто и водеће људе
у земљи. У односу измеlју тих старјешина, кажу писци, и њихових сиромашнијих
земљака, што указује на однос господара и поданика. 7 Сваки Црногорац је јед
нак пред законом, сваки има право да носи оружје и гласа у збору. Осим у

породици владара, нема наслијеlјивања служби; и, осим самог владара, свако,

па чак и Мирко, назива се просто његовим хришћанским именом. Престиж на
друштвеној скали може се постићи на три начина: предузетништвом које учини
породицу богатом; мудрошћу или храброшћу којом се стиче избор за сенатора,
војводу или судију; и европским образовањем, које је sine qua non у кандидатури
за трон. 8 Лако је знати, кажу писци, ако је Црноr:орац богат, јер он добар дио

градова, у сиромашну камену Црну Гору, без путева и градова. Боравак у Црној

G. Mui1· Mackenzie and А. P. lrby, Trm 1e!s in ТЈ1е Sla\lonic Prol'inces ofTurkey i11 Еиrоре, London 1862. second
edition London 1877. Користили смо друго непромјењено издање ове књиге.

Гори је за ове истраживаче био скопчан са многим неугодностима, од начина

путовања до одговарајућег смјештаја и др. Све то није сметал~ упорним
Енглезима да у својим путописима оставе антрополошку и историјску слику
деветнаестовјековне Црне Горе. Пошто те књиге код нас нису преведене, осим
једне, остале су мање познате и слабо коришћене у нашој литератури. Начин
на који енглески аутори описују црногорски живот покушаћемо представити на
основу пресјека неколико најзначајнијих књига.

4

првим енглеским посјетиоцима Црне Горе биле су познате
1861. и

7

Meljy

списатељице Макензи и Ерби. У Црној Гори су боравиле крајем
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свог богатства носи са собом у виду оружја. Такође, испод беле тунике он носи
гримизни прслук извезен златом, а изнад тунике капут без рукава, лијепо урађен

и украшен крупним дугмадима. Осим тога, прстен или огрлица од сребра и, за
хладног времена, огртач са крзненом капом. Ово је богата одјећа, и због контраста

белог и гримизног, веома је лијепа. 9 И за црногорске свештенике аутори тврде да
носе националну ношњу и оружје, које остављају само док врше службу. Они су

у правилу "добри јунаци", први на збору и вође свога стада у рату. 10
Гошће су посјетиле школу на Цетињу. У погледу склоности закључују да
Словени Црне Горе, и остали њихове расе, показују више жеље за историјским
знањем и брзо уче стране језике, а поетски дар им је заједнички. 11

За куће на Цетињу Енглескиње пишу да већина од њих има горњи спрат,
а да у многима постоји и добар намјештај. Просторије су чак покривене
ћилимима, али највећи луксуз у њима је, ако постоји, пећ. У мјесту има и
неколико мањих локанди и љети странац навикнут на удобност може лако наћи

подношљив смјештај, али зими је то много теж:е, јер недостатак пећи и
загријевања чини већину локанди неподношљивим. 12 Тада је кухиња једини
топао дио куће. У њој, на малом уздигнућу на једном крају пода, може се наћи
не само ватра већ и друштво и, ако се разумије језик, више упутстава и забаве
него било гдје друго. Око кухињске ватре пјевају се пјесме и причају приче о
Србима из свих крајева.13 Када је у питању храна, оно што се може добити у
локанди на Цетињу углавном су риба, сува овчетина, хлеб и сир. Гошће су од
одјеће купиле добру вунену струку од породице која то прави. 14 Највећа незгода
за њих на Цетињу била је улица. Пошто је била зима, улица је била покривена
снијегом, који нико није чистио иако се током зиме ионако ништа не ради. За
ово су мјештани имали два могућа оправдања. Први, што се сваки час вјетар
могао промјенити и очистити долину за пар сати. Друго, становници Цетиња
сами не стријеле од снијега, а током зиме нису навикнути на посјетиоце.
Међутим, питају се Енглескиње, које оправдање је прихватљиво кад неко
клецајући гази из рупе у рупу куда је нечија стопа већ прошла. 15

Шетајући по Цетињу гошће су сваки дан видјеле гужву око војводе Мирка,
који је сједећи испред врата куће, судио и слушао молбе људи. Томе је често
присуствовао и сам књаз. 16

Мекензијева и Ербијева говоре о црногорском четовању као о једном од
начина да се дође до добара. Чете улазе у турску територију и односе плијен.
Црногорци то сматрају природним, јер се тако од Турака силом одузима оно
што су они силом заузели и држе. 17 Иначе за скромну црногорску производњу
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у долинама између планина оне наводе да се састоји од воћа, дувана, вина,
дудових стабала. Вино је по њима боље него било које у Далмацији, а и чауре
за свилу су супериорног квалитета. У већини крајева, међутим, култивисање је
тешко и сасвим мала парчад земље отима се од стијена да би била обрађена. 18
Макензијева и Ербијева наглашавају да су без обзира на старе навике и
традицију, неки обичаји у Црној Гори забрањени најновијим Даниловим
закоником. Крвна освета, која је као обичај увијек привлачила пажњу странаца,

још је жива, али се строго кажњава. Ако неко због освете убије невину особу,
биће сам кажњен смрћу. Такође, неке одредбе Даниловог законика директно
су против четовања. Хајдуковање, крађа и пљачка у вријеме мира биће кажњени
тако што ће сав плијен бити враћен ономе коме припада, а напад ће се

третирати као да је почињен против брата Црногорца. 19
•
Позиција жене у Црној Гори је исто често занимала стране посЈетиоце.
Пошто су и аутори те књиге биле жене, није чудо да су доста простора пос
ветиле том питању. ,,По Даниловом Законику, црногорска жена има, у сваком

погледу иста права као мушкарац", кажу писци, ,,а посебне одредбе обезбјеђују
јој пуни удио у подјели имовине. 20 Када се очев посјед дијели међу дјецом,

кћерке наслеђују као и синови, а кћерка јединица може да наслиједи цјелокупно
власништво оба родитеља. Када се жена уда, она добија мираз који прелази у
власништво породице њеног мужа, али за узврат, уколико би она остала
удовица, има право на мужевљев дио заједничких добара; а, ако би се поново

удала, породица првог мужа јој мора обезбједити одређена стална примања. У
случају породичне свађе, када мушкарац одбија да живи са својом женом, доз
вољено им је да се раставе, али не и да раскину брак. Ниједно од њих не може
се вјенчати са неким другим а муж мора да издржава _жену. Даље, закон ~е
побринуо да се ниједна жена не може удати против своЈе воље. Када, како Је

то уобичајено, младе заруче у дјетињству, свјештенику је з~бр~њено да их
вјенча ако није провјерио да је и невјеста сагласна; и ако се дЈевоЈЦИ не сви~а
младожења којега су јој родитељи изабрали, већ га са,ма иза?ере, ~ородици НИЈе
допуштено да се у то мјеша. Такве парове, гласи изрека, СЈедињуЈе љу?ав.
Жена која убије свога мужа биће осуђена на смрт као и било КОЈИ други
убица, само се та казна неће извршити оружјем, јер је срамно подићи оружјем
на некога ко се не може бранити оружјем. Како he се извршити смртна пресуда
над женом није наведено у Даниловом Законику, али, према старом обичају, у
случају великог злочина каменују је, а први камен баца њен отац. Ова страшна
судбина задесила је сваку преступницу друштвене чистоте; и мада Данило~
Законик предвиђа смртну казну само кад су у питању удате жене, народни обичаЈ
не прави изузетке. Нити је по црногорским мјерилима, злочин мање
понижавајући за преступника јачега него за преступника слабијега пола. Мушки
злочинац једнако губи живот а на част његове породице једнако пада велика
мрља. Отац подузима кажњавање дјевојке, а мушкарца стрељају његови рођаци.
Тако су 'протјерали зло између себе'. Црногорац с презрењем гледа на
друштвену нечистоту као на нешто недостојно његове мушкости, па чак и када
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19
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имају посла са својим мухамеданским непријатељима, чак и у њиховим најдив
љијим четама, са овим 'варварима' жена је безбједна.
Примјеhено је да друштвена врлина Црногораца није мање за дивљење
сама по себи него као доказ шта хришhански прописи могу да ураде за морални
живот једнога народа чак и када је материјална страна његовога живота сведена
на ивицу варваризма." 21
)Кене могу иhи без пратње и носити било шта без страха, наводе писци,
а и најсигурније за било коју особу, био он странац или бјегунац, то је да га
жена прати. Ако жена учествује у одбрани земље биhе високо цијењена и пос
тати предмет народних пјесама. Неки уобичајени поступци мање или више
својствени за велики дио јужнословенске расе, појављују се у понашању
црногорске жене. Њено поздрављање мужа и мужевљевог госта исто је у прин
ципу као према господару, она љуби руку и руб тунике. Још чуднији обичај је
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1864. садржи описе путовања и боравка на источним обалама Ј адрана. 25 У дијелу
о Црној Гори занимљиво су описани доживљаји самог аутора на Цетињу и дате
слике из живота тамошњих људи.

Једна од првих сцена којима је госпођа Странгфорд присуствовала било
је засједање Сената. Чланови Сената сједили би под отвореним небом испод
дрвета или на ливади. Сељаци који су били на суђењу стајали би у средини и
износили своје приче. Обично се суђење завршавало бучним гласом и пресудом

војводе Мирка. Странгфордова је присуствовала суђењу у случају једне жене
која је одбила да живи са мужем, ,,јер је био тако ружан и носио тако ружну

одјеhу". Упитала је књаза шта бива са женом која је била невјерна мужу, а он
јој просто одговорио: ,,Оне то никада нијесу; да јесу, раније би биле осуђене
на смрт; ја бих их осудио на доживотну робију." 26
Сваки сељак у земљи, ма колико био сиромашан, каже леди Странгфорд,

онај по коме је недолично за тек удату жену да се обрати мужу пред друштвом.

има право да лично дође књазу због пресуде; и толико су му привржени да

Муж такође избјегава да спомене жену, а ако не може избјеhи, почиње то са

нико и не помишља да доводи у питање његову правичност. Ако им исправност

Другачији је обичај "призивања". Каже се: ,,Мој брат, или моја сестра у
Господу". Смисао овога је да смо сви Његова дјеца. Због њене природне слабос

његове пресуде није баш јасна, они кажу: 'Он за то има разлог' и hутке се
повинују. Они се задовољавају одлукама Сената само зато што вјерују да оне
долазе од самог књаза. Нема сељака у Црној Гори који не посједује неко парче

ти жена је она која најчешhе прави захтјев ове природе. Други обичај, још на

земље, и ако му пропадне жетва или га задеси несреhа, он одмах долази књазу,

снази у Црној Гори, јесте заклетва побратимства. Тај обичај није црногорски

који му даје све што може. 27
"Они имају још једну врлину уз овај једноставни начин живота", пише

неком врстом извињења.

веh човјечански, свјетски. Оно што је обиљежава Јужне Словене је, по
ауторима, то што и жене праве такву везу. Двије жене се могу тако обавезати
или жена може постати посестрима мушкарцу. Никад се није десио примјер
изопачења такве везе из њеног братског обиљежја. 22
Што се тиче рада жене, на њој почива посао у пољу и куhи, израда одјеhе
и ношење производа на пијацу. Зато велики дио трговине Црне Горе пролази
кроз женске руке, али странци који их сретају од Цетиња према Котору, гдје
иду

на

пазар,

нису

импресионирани

кад

виде

тешке

товаре

на

женским

раменима. 23
Макензијева и Ербијева провеле су Божиh у Црној Гори и посматрале

Странгфордова, ,,то је њихово савршено поштење. Поменула сам једном да сам
изгубила златну наруквицу у Албанији. 'Да сте је изгубили овдје, чак и у
најудаљенијем кутку Црне Горе, за три дана би ми је донијели' казао је књаз.
Сигурна сам да то није била само празна прича, јер сам чула да то потврђују
и непријатељи и пријатељи Црногораца. Често су ми причали о путнику који
је оставио свој шатор, са отвореним вратима, на једној црногорској падини, а
када се послије трогодишњег одсуства вратио, нашао је сваку ствар коју је био
оставио. То је стара прича о привржености простодушнога народа и праведној
управи хомеровскога поглавара

-

којој је тим лакше да се догоди у земљи каква

типичан православни обичај тога дана. Увече, у локанди су присуствовале

је Црна Гора, јер Књаз може да се упозна са својим људима појединачно, и

налагању бадњака, што укратко описују, те јутарњи масовни одлазак народа на

може да им пружи лични примјер који радо прихвата сваки од његових

честитање господару. Нешто касније биле су позване да гледају традиционално
гађање у мету, у чему је учествовао и сам књаз, док га је са прозора посматрало

привржених поданика." 28

"слатко лице мале књагиње Милене". 24
Свој боравак у Црној горзи Макензијева и Ербијева су, судеhи по њиховом

шума, односно дрвета у планинама, а винограда, маслина и смокава у долинама.

запису, искористиле да што боље упознају Црногорце, њихове обичаје и начин
живота. Њихова књига могла је да пружи нека знања о Црногорцима енглеској

чини добар дио исхране страновништва. Књаз настоји да побољша стање своје
земље и народа и отуда његов жал што нема излаз на море, одакле би извозио
производе земље и с тим парама подизао школе и путеве. 29 Књаз је рекао гошhи
да се његови сусједи жале да Црногорци не раде ништа осим што ратују. ,,Али

публици, која је до тада тако мало знала о том малом народу.

Годину дана послије Макензије и Ербијеве,

1863.

године боравила је у

Као главна привредна добра Црне Горе Странгфордова наводи богатство
Осим тога, има доста добре рибе, поготово пастрмке и укљеве, која се суши и

Црној Гори још једна Енглескиња, госпо Странгфорд. Њена књига објављена

21
22
23
24

25

Viscountess Strangford, Tlle Eastem sl10res oftl1e Adriatic in 1863 1vitl1 а visit to Moпtenegro, London 1864.
Исто,

156.

Исто,

157-158.

Исто,

267-268.

26

Исто,

269.

27

Исто,271 ..

28

Исто,

29

277.

Исто, i59.
Исто,

160-161.
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они немају шта друго да раде", додао је он. ,,Када би могли постиhи ишта више
осим стада и жетвеног приноса, они би радили вриједно због тога". 30 Тим
сиромаштвом Странгфордова објашњава и црногорско четовање, јер има оних
који могу реhи: ,,Да нема Турака ја не знам како бисмо живјели.'' 31 Међутим,
Црногорци често иду на привремени рад у Турску, поготово у Константинопољ,
гдје се не либе да тешким радом зарађују свој хлеб. 32
И Странгфордова је присуствовала омиљеној вјежби гађања у мету у којој
је књаз учествовао и, како се њој чини, гађао изузетно прецизно. 33 Леди
Странгфорд је провела доста времена у друштву са књазом. Описујуhи његову
одјеhу и одјеhу Црногораца уопште, она каже: ,,Црногорска ношња најљепша
је и најљупкија од свих које сам видјела у било којој земљи. Књаз је носио
тамно плаве панталоне, скројене квадратно, веома набране и широке, скупљене

око кољена скерлетним подвезицама; мараму од дамастне свиле око слабина,
а око струка огромну тамно црвену кожну траку, за коју је заодјенуто његово
оружје; мада је Књаз једини човјек који га код куhе не носи. Скерлетни прслук,
извезен златом и са златним дугмадима, полу је прекривен уском доламом од
бијеле чоје, такође богато извезене златом; свечано дворско одијело је исто,
само што се тада носи зелена долама. Понекад се оивичава крзном, а сва
господа на двору имају низове крупних сребрних дугмади густо пришивених на
предњем дијелу доламе као да је потребно да се тканина потпуно прекрије, и
добије изглед оклпа; док су неки имали огромне нараменице од чистога сребра
прекривене бобицама, које су потпуно прекривале главу и рамена. Капа је од
крзна, са перјаницом од бијелог платна, извезеном и украшеном киhанкама,
која виси на једној страни. Таква се носи у рату, на путовању или зими. Љети,
или код куhе, Црногорци носе необичну огромну капицу, са црном свиленом
ивицом, и скерлетном средином. Сви Црногорци носе извезене докољенице.
Само Књаз носи високе кожне чизме. Непрестано је носио рукавице, као и сви
други на двору.

Сељачка одјеhа прави се у мање више истоме облику, али од простијега
материјала. Сви додају, када је хладно и кишовито вријеме, један дебели огртач,
звани струка, који је направљен од неофарбане вуне, грубо определе у дуге
3

чупке, тако да скоро подсјеhа на неуштављену овчу кожу.'' 4
Као и други гости у Црној Гори, Енглесюrња је имала прилику да проведе

вече слушајуhи народне пјесме пјеване уз гусле. За њу је било забавно посматрати

са колико је поноса и задовољства војвода Мирко уживао у гуслама. Неколико
људи из књажеве пратње је заједнички и хармонично пјевало. Ова хармонија и
љепота гласа, за њу, превазилази све што је раније чула у многим крајевима. 35
Начин говора који указује на неку врсту побожности, због честог
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ци. Црногорац, каже она, неhе изреhи ниједну реченицу а да је не почне или

заврши ријечју Бог у неком од седам словенских падежа. Када је за вечером
затражила воде, господин до ње јој је одговорио: ,,У име Бога, даhу вам за Бога";
или пошто се неко пожалио да поврhе није довољно скувано, одговорено му

је: ,,За име Бога, није.'' 36
Ово би укратко било основно што је леди Странгфорд записала о
Црногорцима и њиховом животу. Иако она није важила за особу која је склона
Словенима, у политичком смислу, може се реhи да су њена запажања у прин

ципу објективна.
Један од најбољих познавалаца Црне Горе међу Енглезима био је Виљем
Дентон. У Црној Гори боравио је

1865. године. Аутор је више члианака о Црној
Гори које је објединио у књизи о Црној Гори, њеном народу и његовој историји
објављеној 1877. године. 37 Он је најобухватније представио Црну Гору и њене
људе и приказао верну слику њиховог начина живота.

Пошто је на почетку дао основне географске податке о Црној Гори, Ден
тон говори о занимању, производњи и извозу производа из земље. У основне

производе он убраја вина, нар, смокву, маслине, дуван, кромпир, изузетан мед

и др. 38 Од свег дрвеhа у Црној Гори, каже Дентон, можда је највреднији руј,
чије се стабло и лишhе користе за штављење и бојење. Овце и козе гаје се у
великом броју у Црној Гори, а сушена овчетина и сушена риба извозе се и
цјењени су на аустријским пијацама. Укљева, пастрмка и јегуља веома су укусне
било кад се спремају сирове или сушене. 39
Због природне средине и исхране, закључује Дентон, Црногорци су
дуговјечни и често у једној куhи живи неколико генерација једне породице. 40
"Њихова уобичајена храна", пише он, ,,састоји се од тврдог неквашенога
кукурузнога хљеба, качамака, сира, млијека, поврhа. Месо и рибу ријетко једу,
осим у изузетним приликама; а и живина се ријетко појављује на столу, изузев
када их посјета некога странца подстакне да покажу своју гостољубивост.
Љубитељи су вина, мада мало њих може да га пије зато што је скупо. Приликом
неких веhих свечаности, међутим, као што су Ускрс, Божиh или слава Св. Илије,
они пусте себи на вољу у том погледу. Ракија и алкохолна пиhа уопштено су
на цијени, али их сиромаштво нажалост спречава да их пију, осим кад им од
лазак у Котор омогуhи да до овога луксуза дођу по нижој цијени."4 1
Типичну сеоску црногорску куhу Дентон описује као ниску камену
грађевину са само једном просторијом. Сваки крај куhе има неостакљене
прозоре или пушкарницу. Умјесто таванице су греде са којих висе везови лука,
пршуте, сушена риба и папир прекривен јајима свилене бубе окаченим за из

лијегање. Ту су земљани hупови, дрвени кабао за млијеко, груба вунена зас-

помињања божјег имена, примјеhује госпођа Странгфорд, као и други путопис-

ЗО
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тирка, примитивна колијевка и пушка. Сједи се на дрвеним пањевима а на јед
ном крају просторије су простирке за спавање. Пошто нема димњака, дим са
огњишта излази кроз један отвор на крову. 42

"Свако", пише Дентон, ,,кад уђе у куhу, с поштовањем пољуби стари пар
у руку; и док тај обавезни поздрав не обаве не започињу никакав породични
разговор. Онда се сви спремају за вечеру. Најприје једе дјед; онда мушкарци
који посједају око велике дрвене табле која им служи као сто. Потом једу жене
и дјеца. Послије јела почиње вечерње посијело. Сва се породица окупи око
огњишта. Људи пуше, жене шију, плету или раде нешто око дјеце. Онда један
за другим мушкарци причају о својим доживљајима. 43 Ратничка присјеhања
завршавају се обавезно звуком гусала.

Очигледно наклоњен Црногорцима, Дентон хвали њихове врлине,
храброст и патриотизам. Злочин је, каже, риједак, а поштовање које се указује

женама не само својим веh и својих непријатеља - опште је познато. 44 Опште
поштење је такође високо. Постоји платан у центру Цетиња, каже Дентон, који
служи за остављање пронађене робе, и ко год нађе нешто што је изгубљено,
положиhе то под дрво и власник га може преузети. 45 Поштовање према женама

показује се, по писцу, на један изванредан начин. Заштита коју жена пружи
злочинцу или непријатељу даје му најсавршеније обезбјеђење од опасности. 46
Црногорци се не баве занатима, осим што свака породица израђује грубу
тканину за сопствену употребу. Оружје које Црногорци стално носе са собом
израђено је веhином у Призрену, Пеhи, Травнику или Сарајеву. Зидарски и
тесарски радови потребни за изградњу куhа не захтјевају посебно знање, али

ако је потребна веh.а умјешност, изнајмљују се радници из Далмације и Србије. 47
Црногорци живе у куhној "задрузи" и имање и приход користе заједно. Тек
кад отац умре, синови могу да остваре право да дио издвоје из остатка. Међутим,

Дентон пише како му је један Црногорац рекао да лоши људи дијеле земљу и
живе одвојено. Када се земља дијели, сваки син има право на једнаки дио, с тим
што се очева пушка и пиштољ дају најстаријем сину. Ако има синова, удате кhерке
немају удјела у очевој заоставштини. Кад човјек умре без синова, кhерке нас
лијеђују његову земљу и друго власништво, осим куhе и оружја, које постаје влас
ништво његове браhе или њихових синова. Када остане само једна кhерка, она
обично, уз сагласност рођака, носи као мираз читаво очево власништво. 48

Дентон је у свом обимном раду представио актуелне законске норме у
Црној Гори, које се односе на најзначајније моменте из живота. Такође, он је
описао и војну организацију и тактику, политичке установе, финансије државе,
те културне и црквене прилике. Оно што смо издвојили, а што се тиче типичног

42
43
44
45
46
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начина живота, показује да је Дентон добро упознао црногорско друштво и
његове посебне одлике.

Још један енглески путопис онога времена садржи податке о Црној Гори.
Ријеч је о књизи Х. Р. Ричија о путовању кроз Истру, Далмацију и Црну Гору.
Ричи је пошао из Лондона у јуну

1873.

и боравио наредног мјесеца у Црној Гори.

Књига Ричијева, поријеклом Италијана, објављена је у Лондону

штиво које говори о Црној Гори налази се у посљедњем дијелу књиге и код нас
приказује неке особености живота црногорске друштвене заједнице.
Један од догађаја на Цетињу коме је Ричи присуствовао била је народна
светковина уз игру и шенлучење, мада аутор не наводи којим се поводом то
дешавало. На основу времена његовог боравка могло би се закључити да је
ријеч о Петровдану. Странцу се допао изглед народа са љепотом народних
ношњи, али још више беспрекоран ред, иако се на једном мјесту нашло много
људи под оружјем. Једна погрешна ријеч, или мало више пиhа, чинило му се,
могло би бити довољно за озбиљан инцидент. Књаз Никола, пошавши у народ,

поносно је упитао госта: има ли у Европи суверена који може са сигурношhу
шетати у таквој маси, гдје је, по њему, било 20.000 наоружаних људи, а он
уопште није имао полицајца у близини. 50 Сцена која је услиједила била је заним
љива Ричију, јер су људи из гужве прилазили да поздраве књаза. То су радили
на тај начин што су, скинувши капе, пољубили руб његове одјеhе. Неки бољег
положаја љубили су књаза у руку док им је он спуштао руку на главу три пута.
На крају, старјешине и војводе би скидале капе, што је исто и књаз радио, а
онда би се руковали и пољубили у образ. Књаз је дјечаке који се пробију до
њега питао за име и године, у коју школу иду, а све уз неописив понос родитеља

који су то гледали. 51 Било је упаљено стотине буктиња на Цетињу а књажев
оркестар, којим је руководио један Чех, свирао је испред двора. Потом је та
музика замијењена гуслама, док је окупљени народ играо црногорске игре. ричи
је био импресиониран изгледом људи и начином игре док је посматрао класичан
црногорски оро. Књаз који је ишао од једне групе до друге рекао је госту: ,,Наша
игра није елегантна, али је карактеристична; зове се оро и сматра се да је њено

поријекло овакво. Прије много година Црногорци нису имали националне игре
када је један младиh рекао 'Како сви наши сусједи имају националне игре а ми
немамо. Хајде да измислимо игру; и пошто су наше планине домовина орлова,
направимо је попут орловог уздизања са стијена, и вриштимо попут младих

орлова'. И тако су они испружили руке и скочили увис колико су могли играјуhи
њихов оро, који је од онда постао национална игра земље." 52
Још један обичај који садржи показивање снаге, брзине и спретности

задивио је Ричија. То је уобичајено такмичење у трчању. Трка је обухватала
дио по равном терену и дио пењања уз планински терен гдје је био циљ. Аутор
пише како је било занимљиво гледати којом су брзином такмичари, попут
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леопарда, скакли с мјеста на мјесто, прелазили стјене и расцјепе међу њима,
користеhи и руке и ноге да дођу до циља. Неко је пењуhи се из_губио ослонац

страна, која је требало да буде синтеза основних знања о Црној Гори. Зато она

под ногама и остао да виси са рукама изнад главе. Сгално су се МИЈењали изгледи

одређене литературе о Црној Гори. У посљедњем дијелу књиге, на неколико

у највеhем дијелу обухвата историјски и географски преглед, уз коришhење

за побједу, што је трку чинило узбудљивом, јер онај који је био водеhи могао

страна, Кер говори о навикама и одликама људи и о њиховом начину живота.

се несреhом поклизати и други би одмах био испред њега. Послије ове била је

Није познато да је аутор боравио у Црној Гори, нити он спомиње своје утиске

трка по равном дужине једну миљу, око поља. Награда за ту трку, као и за

у књизи. Она нема путописно обиљежје и, веh је више кратко синтетичко дј ело

прву, била је пар сребром украшених турских пиштоља дарованих од књаза. 53

базирано на дотадашњој литератури и знањима о Црној Гори. Тако Кер говори

Осим тих народних игара и забаве, Ричи је видио и тежи дио црногорског

о суровом ратничком карактеру Црногораца, четовању, крвној освети, позицији

живота. Земља је, каже он, неплодна и сува, и свако парче тла међу стијенама

жене, домаhем животу, куhној задрузи и другом, настојеhи да укратко објасни

пажљиво се обрађује и често се доноси земља у малим корпама на ту парчад

те појмове. 59 При том он углавном понавља веh изнесене ставове ранијих

да би се повеhала дубина тла. У том послу не учествују само жене веh и

писаца, не нудеhи ништа ново, и чак понекад дословно преписује одређене

мушкарци. Једина разлика између Црногораца и других је у томе што су

пасусе из литературе.

Црногорци наоружани чак и када раде пољопривред~е послове. Ауто~,

Керову синтезу зато спомињемо више као примјер како су веh заживјела

међутим, побија оптужбу против Црногораца да су лиЈени и да остављаЈу
најтеже послове женама. Он тврди да то није истина, а доказ види у томе што

одређена знања о Црној Гори и да се дјела дотадашњих путописаца узимају
као готове чињенице и основна литература.

постоји радничка колонија од три хиљаде Црногораца у Константинопољу. Они
су тамо познати као готово најбољи и најпоштенији радници. 54 Истина је да

аутори најчешhе и најрадије пореде црногорски начин живота са оним у брдима

Црногорци препуштају женама да раде веhи дио тешког пољопривредног посла

Шкотске, а Црногорце са Шкотланђанима. То је за њих такође необичан свијет,

и носе тешке товаре горе и доље по брдима, али он подсјеhа да су дуго времена
Црногорци, као забрањени кланови Шкотске у прошлом вијеку, били третирани
од њихових сусједа Турака мало боље него дивље звијери. Дуго времена сви

који су познавали због близине, али и зато што је био описан у дјелима великих

Један карактеристичан моменат који је лако примијетити је тај да енглески

писаца. Није зато чудо што је Гледстон писао да би Црна Гора доживјела славу

који се користи за штављење коже и који је једнак или бољи од чувеног

"да је имала свога Валтера Скота да опјева чудеса њене историје". 60
Путописна и друга литература о Црној Гори, која се озбиљније ствара од
средине XIX вијека, ако није донијела славу, оно је сигурно створила одређена
знања о црногорском животу. Због тога што су то била прва извјеснија знања
о тој земљи и људима и услед понављања појединих мјеста и закључака,
створени су одређени стереотипи о Црној Гори и Црногорцима. Без обзира на

сицилијанског. Постоји доста доброг дрвета за експертовање, онда сушене рибе,

наклоност па чак и на дивљење писаца, која се често преноси на публику,

поготово укљева, па сушене овчетине кастрадине, меда, коже и другог. Сви су
производи изузетног квалитета. 56

понуђена слика је могла понекад бити симплифицирана у неколико основних

мушкарци који су могли да носе оружје били су ангажовани у борби, а послови
су пали на старе људе и жене. 55
Узимајуhи у обзир малу површину земље и њену велику неплодност, пише

аутор, има доста производа који се могу извозити. У том смислу он издваја руј

стереотипа.

Ричи ставља у заслугу књазу Николи да чини све што може да рашири

Оно што, због динамичног историјског развоја, није риједак случај је да

знање међу својим људима. Основао је бројне школе и у читавој земљи
образовање је обавезно, тако да he, сматра писац, у другој генерацији неписмени
људи бити феномен у Црној Гори. 57
•
Аутор није дубље залазио у друштвену структуру Црне Горе, иако му Је

усвојени стереотипи о једном свијету увелико надживе његово реално пос
тојање.

чини се, она веh одраније била дјелимично позната. Он углавном описује своје
доживљајем, разговоре и познанства, поготово са књазом Николом, па би због
те занимљивости овај путопис заслуживао да буде у цјелини преведен.

На крају треба споменути још једно дјело енглеског аутора, књигу Виљема

Кера, Монтенегро. 58 Изашла је у Лондону 1884. године. То је књижица од 90
53
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Englisli about Montenegrins' lifestyle in XIX Century
Summary

Seгious travel recoгds about Montenegro appeared in mid-19th century. They gave
the first clear picture about the Montenegrins' way of living. Strange hablts, customs,
relations and structurer of society in Montenegro wel'e the subject of those tшvel l'ecшds.
Since these books have not Ьее11 tra11slated i11to Sе1-Ыа11, they have Ьее11 little used in our
litel'ature. Theil' authol's gave a11thropological апd historical pictшe of Mo11te11egro i11 the
19th century and introduced опе small 11ation to E11glish puЫic. This article p1·ese11ts the
most important tl'avel-recшds Wl'itten i11 English i11 the last ce11tury, especially the way
they descl'iЬed Mo11te11egri11s' lifestyle.

Историја једног доушника
Прилог Томе Павловића исшорији Србије
70-ших и 80-ших година

XIX

века

Айстртаи: Рад је йосвеhен важносиш који за йроучавању исию
рије Србије седамдесетих и осамдесе~иих 'година XIX века може
имати један недовољно йроучен извор - дос~Тtаве Томе Павловиhа
Руса, вшиесlТtрукоz доушника који се налазио у служби рускоz
конзултиа, кнежевскоz намесника Јована Ристића и краља Ми
лана Обреновића. Сйоменути извеиtтаји, захваљујуhи доброј оба

веиаиености њиховоz ау ~ио ра u чињеници да их је мноzо сачувано,
дају йосебан йрилоz uclТtopuju йолшиичттх струја у iйадтињој
Србији, чији је убрзани развој био једна од најзначајнијих одлика
срйскоz друштва.

Извештаји доушника један су од важнијих извора за раздобље које у
Србији започиње са

1868.

и ступањем на власт Другог намесништва. Ново ус

тавно уређење које је тада успостављено увело је у свакодишњи политички
живот институцију Народне скупштине са скученим, али одређеним
овлашhењима. 1 У односима те нове институције и три деценије бирократизоване
власти у Кнежевини тада су започеле бројне и сложене промене. Но, мада је
управо режим Другог намесништва спровео такве реформе, његово време је
остало запамhено као доба невиl)еног полицијског терора. 2 Власт која је гонила
и осуђивала своје противнике, забрањивала новине, а истовремено умереним
реформама настојала да се представи чак и као слободоумна, тешко да је сав-

С. Јовановић, Влада Милана Обре11овиhа !, Београд, 1932; Р. Љушић, Јован Рисй111h и усйlавно
йmТtање 1869. 2од11не; Живот и рад Ј. Ристића: симпозијум о 150-годишњици његовог рођења,
Београд 1981.,

2

Слободан Јовановп\i, исто; Д. Маринковић, Усйо1ttене и доживљају Д11мшУiр11ја Мар11нков11hа,
средио др Драгослав Страњаковић, Београд 1939, у рукопису Усйо.мене Д. Маринковиhа, св. ЈП,
А САНУ: За ово вpe1tte НалtеснщтТtва 111йионажа је сйlртшю 11айредовала, а све йод 11з2оворол1
чувања динасй111је, йосле онако ужасне кайlасйlрофе у Кошуйlњаку. Динасйlичарсйlво 11 ан
й1иди11асй1ичарсй1во које је било леzло йод владом кнеза Михаила, сад се ново!tt силом
йоказало.
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ременике могла да остави равнодушним. Много година након Другог намес

У служби Намесника Јована Ристића

ништва у јавности се расправљало о делу и мотивима намесника-уставотвораца.
Памфлети, забрањене или полузваничне новине, и касније, острашћени
мемоаристи писали су о Намесништву више се окрећући савременим збивањима
него прошлости. 3 Чак су и званични извештаји Владе из времена Другог намес
ништва бивали употребљени у политичке сврхе. 4
Српска јавност је тако од установности и парламентаризма прво упознала

политичку борбу са свом њеном буком и сплеткама. Ипак, постоји једна врста

државних извештаја који нису били јавни, а самим тим ни подложни цензури,
то су биле доставе, 5 извештаји доушника сачувани пре свега у заоставштини
Јована Ристића доступни јавности тек након његове смрти (1899). 6 Број достав
љача, избор личности које прате и тумачење кључних догађаја оновремене ис
торије Србије које преносе њихови извештаји од великог су значаја за њено
проучавање. Описане промене учиниле су да се кнез и потом краљ Милан
Обреновић, доцније укључи у политички живот земље на начин потпуно

различит него што је то био случај са његовим претходницима. И док су се,
ранији српски владари борили само за одржавање своје династије и очување
владарске моћи, он сам морао је још да, у условима парламентарне борбе,
тражећи себи савезника у некој од странака, очува сопствени политички прес
тиж. Пракса да се странке сврставају уз владара тако је за тренутак парадок
сално прекинута, па је владалац у Србији стао иза странке.7 Нашавши се у
политичкој арени заједно са странкама Милан Обреновић се служио сличним
средствима као и његови некадашњи кнежевски намесници. Немоћан да увек
и у потпуности влада људима, он је настојао да господари ситуацијом, те је од
почетка своје владе почео да ствара мрежу доушника.
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~лобода~ Јовановић наводи како су за време постојања намесничког режима
У Србији постоЈале чак тр~ одвоје~е полиције. 8 Прва је била под управом министра
унутрашњих дела, РадивоЈа Мило1ковића, док су друге две контролисала двојица
намеси~~~' Блазнавац и Ристић. Мада се такав закључак намеће, постојање "три
полици~е

у дословном_ смислу извесно не значи да је Србија имала три изграђена

полицијска апарата ЧИЈ~ су се ~адлежности подударале. Полицијски апарат се за

време Намесништва НИЈе значаЈНО изменио у односу на време када је њиме управ
љ~о Никола Христић. Под Другим намесништвом на заштити режима делују од
ВОЈено али усклађено: полиција на чијем се челу налазио Милојковић, војска под
командом Блазнавца ~ читава армија чиновништва коју је строго надзирао Јован
Ристић. Сваки од ЊИХ Је, међутим, имао своје поље утицаја, своју доушничку мрежу,
необраничено располагао полицијом и при руци имао, за тадашње прилике,
позамашан буџет.9 Таква полицијска стега у.мерено'i либерализма одржавала је, и
поред свих супротности у српском друштву, уставну зграду из

1869.

стабилном.ю

~мерени либерализам је, по схватању Намесника, такав режим у српским условима
Једноставно подразумевао.

.
За време Намесништва постојале су две доушничке мреже проистекле
Једна из друге. Прву, широку мрежу доушника стварали су по својим срезовима
срески начелници. До њих је тако доспевало мноштво разних гласова из народа.
Такве доставе су велики значај и пажњу виших власти добијале тек када би се
примакли избори за Народну скупштину. Извештаји које су примали срески
начелници свакако не обилују вестима које би сведочиле о било чему другом
до о расположењу народа. Како је намесничко доба познатије по тајним
удружењима, него по великим агитацијама у народу, најзначајније сведочанство
о

њему представља доушничко деловање управљено

интересовањем самих

Намесника. Конфидентска мрежа коју су развијали Намесници била је усмерена
пре свега према Београду. 11 Људи који су били под надзором доушника, самим
3

тим што су изабрани од намесника, били су својеврсни стожери опозиције у
Значајнија мемоарска и памфлетска литература: Стање Србије, Надtесници-кнезу Милану
Обреновићу IV, Београд 1872, М. И. Гарашанин,Два на.меснщшТiва, Београд 1894, Ј. Рпстиh, Једно
на..1tесн11иаТiво, Београд 1894, М. М. Максимовпh, Србија за време намеснщuтва, Београд 1872, В.
Јовановпh, Усйолtене, Београд 1988,Дневник Бењамина Калаја, Београд 1977,Мемоари Стефана
Стевче М11хт1ловиhа, Београд 1928. (њихов треhи део објавио је В. Крестић, у Споменику САНУ
1994), Милева Алпмппh, Живот II рад генерала Ранка Алимйиhа, Београд 1894, К. Н. Христпh,
Зайисu старог беоzра!Јанина, Београд 1990.

држави.

У Заоставштини Јована Ристића 12 чувају се писма троје доушника којима
Је Намесник очигледно поклонио највеће поверење и чије је извештаје сачувао.
Ради се о 1961-ом регистрованом писму. Од троје сталних доушника чак двојица

.

су извештавала са~юг Намесника са којим су имали и повремене, али редовне

сусрете. Ристић Је сматрао неопходним да прати дешавања у Београду

4

Добар пример је извештај министра финансија о буџетима за време четворогодишње владавине
Другог намесништва, у којима тек након Владине интервенције дефицита, С. Јовановић, Влада
М. Обреновића l, стр. 191.

5

Изве';Птајп доушника за овај период сачувани су у трп београдска архива, Државном Архиву
Србије (у фондовима Поклони II откупи II Илија Гарашанин), Архиву историјског института
САНУ (у Фонду Јована Рпстиhа) и напослетку у Архиву града Београда. Део грађе из фонда
Јована Ристића налази се у Минхену где га је пренео један од његових потомака.

6

Лични архив Јована Ристића 6110 је након његове смрти подељен заједно са његовом имовином
између његових спн_ова, један његов део се зато данас налази у Минхену, судбина другог дела
заоставштине била Је прилично бурна, налазио се неко време у Ивањици, затим у власништву
Централног комитета СКС, да би тек на послетку био похрањен у Архив историјског ин

9

ститута.

11

7

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића

III.

8

С. Јовановић, Влада!:fилана Обреновића 1, 143, износ1ю је укупно милион и по гроша издвојених
под именом Кредиш за ванредне йтТiребе. Блазнавац је пмао мрежу доушника састављену
већином од официра. Позната је достава коју је Првом намеснику против Окружног начелника
Ранка Алимпића послао капетан - Цукиh. М. Алимпић Живот и рад генерала Ранка Алимйиhа

462-465.
10

'

Радило се о ставци ванредних трошкова у буџету која је износила око 1.500.000 гроша чаршијских.
Мада је у архиви преостало двоструко мање њих од којих се чак девет десетина односи на
Намеснички период.

12

'

·

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића

1, 149.

Ј. Ростиh, Једно на..1tесништво, О Уставу,

7.
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подразумевајући под тим све од деловања опозиције до кафанских разговора. 13

зато понекад и несвесно, воде преписку сами са собом. Најревноснији1s достав

У ограниченом периоду надзирао је кретања у новинарским круговима са

љач, чија ј~ писма Јован Ристи~ у највећем броју сачувао, чини се у почетку

особитом пажњом на деловање Уједињене омладине Српске. Далеко највећи
број достава о конзервативцима сведочи да их је Ристиh сматрао најозбиљнијим

донекле таЈанственим. То што Је прихватио Вукову реформу ставља нас пред
основану претпоставку да се ради о човеку раних средњих година.

противницима. И четрдесетчетири писма из крушевачког среза, упућених мин

Припадао је вероватно чиновничком реду на шта указује разлика измеlју

истру Милојковиhу, намесник Ристиh је, преузео по свему судеhи, тражећи у

његових _писама: део писама, исписа~их налив пером и краснописом, по свој

њима деловање конзервативне опозиције. Од страних конзула са највећим

прилици Је саставио у надлештву, док Је знатно брже и немарније писао из свога

занимањем Ристиh је пратио само руског конзула Шишкина. 14

дома. Његова најранија писма, која потичу са краја 1868. године 19 не разликују

Ристиh није придавао веhу пажњу извештајима о деловању следбеника

се од какве обичне доставе која преноси расположење у београдској чаршији.

Светозара Марковића. У заоставштини постоји тек неколико десетина

Само у првих неколико писама тај конфидент-чиновник обраhа се званично

извештаја у којима се спомиње Светозар Марковиh. 15

своме послодавцу.2° Месец дана доцније, услед устаљене коресподенције његови
извештаји губе непотзребан формализам и одмах уводе намесника у средиште
ствари. Доушник се потписивао увек исто - Т П. Но, веh након првих неколико

Бирократ по природи, Јован Ристиh, колико год се трудио да се представи
као либералан, наследио је старинску, конзервативску штедљивост. У Једном
намесниипиву он у пару износи државне расходе, у Сйоља~ињим однтиајима у

писама постаје извесно да је овај конфидент довољно уважен у високим

дукат улагања Намесништва у просвету још неослобоlјеног Српства. Тешко је

круговима да са њим разговарају најугледнији Београlјани. Лични пријатељ му

очекивати да један такав државник држи на сталној плати изграlјену доушничку

је синовац старог Гарашанина, Петар Гарашанин21
Ристићев агент звао се Тома Павловиh. 22 П

мрежу. Налазио је конфиденте по потреби, а плаhао их по услузи. Тако му је,
на пример, о збивањима у породици Kapaljopljeвиha, из Беча дојављивао и из
весни студент медицине, Марко Милосављевиh. 16
О својим конфидентима Јован Ристиh није оставио посебне забелешке.

Приреlјивач "Целокупних дела Светозара Марковића, тврди да је Тома
Павловић био "конзервативац напредних уверења" и прилично неодреlјено
примећује како је Павловић био у некаквим службеним односима са руским
конзулатом. 2з

На послетку, не би ваљало занемарити и интерес Томе Павловића. Према

Тома Павловић Рус или Пера - Писар

17

Преписка измеlју достављача и њихових послодаваца по правилу се ис
торичару чини једносмерном. Упутства упућена конфидентима су обично далеко
краhа од извештаја које пишу. Та упутства никада не остану сачувана. Доушници

13

У Београду је према Државоописанију из 1866, живело 12535 становника или око 7% становништва
Кнежевине. Свега 319 београђана било је писмено. Право гласа имала су 3804 грађанина који су
бирали 8 посланика, Нов11не Срйске,јун 1868, Универзитетска библиотека у Београду, сиг. РП П/1.

14
15

17

коју му је Ристиh давао за услуге. Да ли стога што та плата није била довољна
или зато што је имао превелике трошкове, тек Тома Павловић је имао у
неколико наврата преку потребу да Намесника замоли да му пошаље новац.

18
19

Само је код Шишкина држао једног свог доушника.
У Коларчевој шшници извесни Марко "телеграфиста" хвалио је Светозара Марковића говорећи

како је изгубио државну помоћ, мада је један од најбољих државних питомаца, свесно критикујући
Устав. Тада се умешао Хаџи-Николић "Бакалин" тражећи Марковићеву адресу како би му слао ио
дукат месечно; Извештај Томе Павловића АИИ, ЈРШ/19, 3/575, О школовању Светозара Марковића
види: Јован Милићевић, О школовању Светозара Марковића, ИГ 1-2, 1975, стр. 95-101.
У Целокуйю1,1t делш,tа Светозара Марковића 5, 6 и 7 објављено је више достава које су везане за
Светозара Марковића. Занимљиво је да се у највећем броју тих достава Светозар Марковић
спомиње узгред, пошто оне углавном преносе догађања у Београду, деловање Карађорђеваца (На
пример: Ристићев доушник, Тома Павловић се приликом свог боравка у Бечу састао са бившим
кнезом Александром Карађорђевићем. Кнезу је Павловића препоручио Драгиша Станојевић.
Бивши кнез је Павловића обавестио да Станојевић има намеру да заједно са Светозаром
Марковићем покрене листу Новом Саду, цитирано као ЛИИ, ЈР, IП/19, 3/517) или његовог знатно
гласнијег брата Јеврема.

16

расположивим подацима он није постао конфидент ни да би напредовао у
политици, нити умакао некој кривици. Његов интерес била је новчана накнада

440 његових извештаја.

кор потичу пз времена која предходи децембру

1868. године. Из писама која су објављена у

Целокуйнщt дели.ма сазнајемо даје у јуну 1869. Тома Павловић путовао у Пешту, а у октобру исте

године у Беч.

20

Његовој високој йреузвшиености Намјеснику књажевско'i достојанства Госйодину Јовану

Рист11ћу, децембар

21

1868.

У највећем родослову породице Гарашанин, који сам имао прилике да видим код г. Марка Д. Лека,
универзитетског професора у пензији, Петар Гарашанин се не спомиње, по свему судећи радило

се о једном од млађих рођака породице, који пред њим у потпуности износи ставове п планове
конзервативаца.

22

Белешке, Фонд Јована Ристића, кут. 10, III/23, 3/1215.
ДоуIШпщима намесника Рис111ћа су овде наденути псеудоними, мада су имена троје најзначајнпјих (Гома

Следеће, 1869. у извештајима овог конфидента почињу да се помињу и службеници руског
конзулата. Убрзо потом постаје јасно да је он запослен у руском конзулату и да тамо обавља
послове службеника (нижег чиновника). Једна од дужности му је да прослеђује део конзуларне
преписке. Тако у руке Намесника Ристића долази коресподенција између Карађорђевића и
његових при~рженпка у земљи на чијем се челу налазпо Драгиша Станојевић, али и неки
разговори КОЈе противници намесничког режима воде са руским конзулом. О свом званичном

пре~п~стављеном ТП. је морао Намеснику да дојави све што му се могло учинити значајним, па

Павловић-Рус, Теодор Поповић и Љуба Петровићка) позната. Људску природу, коју они у својим

извештајимаи без намере откривају, овековеч1ши су у нашој шиературпНушићи Сремац. Комедиографе
нажалост публика увек радије прихвата као уметнике него ли као хроничаре свог времена.

Сачувано је

Извештај од 2. децембра 1868, ЛИИ ЗЈР, III/19, 3/409; Тома Павловић је свакако постао конфидент
Намесника Ристића неколико месеци раније. Ти извештаји нису више у Архиву историјског
ин?титута САНУ. У Целокуйнu,1t делuЈ>tа Светозара Марковића објављено је неколико писама

и КОЈИ Је орден у то време добио:ослобођења градова, прим. Ч. А.).

23

Целокуйна дела Светозара Марков11ћа

4, уп. на Нап. 242.
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Притом он га подсећа само једном на претходно обеhање,24 у другим приликама
обично се невољно правда болешћу или потребама своје још увек мале деце. 25
Живот Томе Павловића остаје за нас помало тајанствен. Од савременика

Драматични тренутци чине се у приповедању Петра Гарашанина горким и
претећим. Прво је Блазнавац, заједно са Настасом Николићем, уништио
поменути теста~ент, да би потом упао на министарску седницу и пред збуњеним

спомиње га у свом Дневнику само аустроугарски конзул у Београду Бењамин

министрима ИЗЈавио како његову вољу да закнежи Милана Обреновића

Калај. Занимљиво је да га не спомиње нити један од савремених мемоариста.
Хронологију политичке делатности Томе Павловића могуће је реконструисати

подупире седамдесет и пет хиљада бајонета. Збуњеност министара ипак није

из садржаја његових достава, које извесно можемо да пратимо у раздобљу од

непокорни пуковник ухапси. Тај предлог је био одбијен. На њега се изгледа није

петнаест година

(1868-1887).

Извештаји Томе Павловића имају знатну историографску вредност, пре

била општа. Министар финансија, Коста Цукић сместа је предложио да се

ос~рнуо ни са~ Гарашанин који је давао одушка свом гневу започињући претећи
ДИЈалог са СВОЈИМ некадашњим штићеником:

- Тичу ли се и .мене йlи бајонейlи!? - питао је Блазнавца, који се само

свега захваљујући савремености и обавештености њиховог писца. Те доставе
употпуњују историјску слику о времену у коме је био активан. За раздобље

намесничког режима његови бројни извештаји, које је за дотичне четири године
слао готово сваког трећег дана, повремено подсећају на својеврстан дневник.
Допринос Томе Павловића сагледавању споменутог раздобља најцелисходније
би било сврстати према политичким струјама које је надзирао, и то следећим
редоследом.

пљеснуо руком по балчаку мача.

- За йlебе сам ово сйре.мио! - одговорио му је.
- Ја сам ~~и је и йрийасо йа ораво сад имаш и да .ми шњом Главу одсечеш.
-

презриво му Је одговорио Гарашанин.

Да се кнежев Аманет мора извршити Петар Гарашанин је сматрао за
~еминовно: ... ако буде жив чича Гарашанин и ~Тю с1<оро и с московима заједно
Јер су и .москови ради да се а.маней1 исйуни.

Петар Гарашанин је на Тому Павловића рачунао као на човека не само
наклоњеног већ и оданог конзервативној ствари. Тако је намесников конфидент

Конзервашивци
Павловићев извештај од

29.

децембра

себи могао д? дозволи да Гарашаниновом синовцу упути и питање које му је

1868. 26

преноси занимљиво

поставио 19. Јануара 1869. године у кафани Код срйскоz краља.

,, ... Ја Перу запита како нам иду послови по нутерности Србије. Пера ми

сведочанство о догађајима који су се збили након погибије кнеза Михаила.
Према речима Петра Гарашанина, на министарској седници која је непосредно
следила приспећу трагичних вести из Кошутњака, у присуству Гарашанина

рачуне потрю~(ИТИ од садашње господе Намиесника. Само Руси требаду да

наводно је разматран и кнежев тестамент. 27 Тестаментом кнез је сва добра ос

Далеко од тога да је Гарашанин, 28 као познати руски приврежник био

тављао држави како би била употребљена за остварење циљева које је био

поставио пред своју владу. Кнез је према тестаменту захтевао да се његов
брачни син ... одма у закони и да се йрейоручи народу као а.маней1, и да он
йосйlане Књаз. Настојање Гарашаниново на одржавању Изборне скупштине,
његов синовац објашњава жељом да буде извршен, кнежев тестамент.

24

АИИ, ЈР, III/19, 3/575, том приликом Павловић моли намесника да му учини поклон у износу од
10 дуката;

или не регистрован извештај од

30. јануара 1870.

када тражи да му намесник пошаље

по његовом детету .нало йlрошт<а.

25

Нерегистрован извештај од 12. априла 1872. када користи прилику да поново затражи новац
пошто се истрошио купујући деци одела приликом прошлог празника (Ускрс 11 Дан ослобођења
градова, прим. Ч. А.).

26
27

ЛИИ, ЈР, III/19, 4/423.
Тестамент кнеза Михаила је постојао у делу који се тицао кнежевог имања. Што се тиче наслеђа
престола његово постојање је оспоравано. Након Топчидерског атентата, Гарашанпнова струја
(конзервативци) понашала се у складу са Затшно.и о наслеђу йресйlола из 1859. године, Дру'iа
влада Мuлоша u Мuхаила, 473; Изгледа ипак да је Гарашанинова струја након проглашења
Милана Обреновића агитовала како је била вољна да стане иза Михаиловог ванбрачног сина
Велимира Тодоровића. Према Калајевпм забелешкама, чак је и питање имовине кнеза Михаила
било у изгледу да се нађе пред Топчидерском скупштином, Калајев дневник, стр. 41, белешка од
21. јуна 1868. наводи случај Федора Николића; У Смедеревском крају чак су се ширили гласови
према коме је кнез Михаило оставио тестамент према коме је требао да га наследи Петар
Карађорђевић. Тај је тестамент природно, према истој причи, нестао, А. С. Живојин Блазнавац
Радивоју Милојковићу, Смедерево, 13/25. III 1869. ПО_68: 245.

одговори мисмо већ скоро с премили народ за будућу скупштину која ће с трога
одржу реч СВОЈУ даи не под-помажу".

спрема~ да од својих _моћних добротвора очекује само непристраност. Не без
покушаЈа да претеруЈуhи истакне сопствени значај Тома Павловић је овако
прене~ разговор који је 6. фебруара 1870. године водио са Гарашанином. Навод

но га _Је лично Гарашанин, у то време још болестан, молио да употреби свој
утицаЈ на Директора ,Азијског департмана Стремукова, како би ствар конзер
вативаца добила руску новчану потпору. 29 Радило, се о своти која би служила
~а Гарашанинова путовања по унутрашњости земље. Сам Гарашанин помало
Је разочарано признао Павловићу да му је Шишкин рекао, како му не би могао
дати дозволу да и сам Перо 30 свој новац у то уложи. Истовремено, Шишкин је
наводно говорио Гарашанину да је управо Павловић, који је и раније водио

преписку са Директором, погодан за давање такве препоруке. Овој оцени
можемо да поклонимо мало поверења али је знатно теже оспорити аутен

тичност следећем Г~ра~_ааниновом ставу. Гарашанин у овом писму износи један
од разлога због КОЈИХ Је намеснички режим зазирао од рата, који притом ни
сам Рис~иh, иначе изузетно осетљив на примедбе, није споменуо у Сйољашњим

одно~иа1има. Према Гарашаниновим речима: ,, ... ако рата између Русије,
28
29
30

Ј. Ристић,. Сйољ~шњu одно1иај11 3, 21; Ристићево м'ишљење, .о Гарашанину и дипломатским
односима са РусиЈоМ.
,
АИИ, ЈР,

III/19, 3/573.
,

Вероватно Петар Гарашанин (прим. Ч. А.).
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буде онда нам неће никакве пропаганде ни требати јер

ако буде рата Народ Србски учествовати мора са данашњим Намјесницима а

влада руска са данашњим Намјесницима водити га неће а то и господа Нам
јесници врло добро знаду пасерата више плаше него да им је чума у куhи ... "31
Дотично писмо утолико је значајније за нашу тему уколико из његовог
садржаја можемо закључити да је почетком

1870.

ипак било некакве политичке

32

комуникације између Блазнавца и Гарашанина. Опрезни Блазнавац као да није
искључивао и овај пут уколико би му било могуће да тако макар донекле
побољша лоше односе са Русијом. Гарашанин је, ипак, остајао неумољив. Сваки

. разговор

о пријатељству са назови йријашељем Блазнавцем искључиво је као

немогућ. Разлоге таквој промени у намесничком понашању видео искључиво у
слабости режима. Преокрет у односима са званичном Русијом, настао октобра
исте године приликом кнежевог пута у Ливадију, у то време још се није
наслућивао.

Самоувереност конзервативаца је упркос томе била превелика. Зато после
два месеца 33 Петар Гарашанин није могао ништа више него да се поузда у
несклоност кнегиње Јулије према намесничком режиму, и то онда када је до
њене посете Београду ипак дошло, априла

1870.

године. Он се још надао и у

незадовољство београдских трговаца које је у истом писму сам конфидент
покушао да оповргне. 34
·
Гроцка је међутим, због свог знаменитог становника - Гарашанина, и даље
била једно од средишта опозиције, и то не само за конзервативце већ и за стране
дипломате. Тома Павловић тако

12.

маја исте године, извештава Намесника да

су тамо у друштву Милутина Гарашанина пошли италијански и влашки конзул. 35
Куриозитет овог извештаја представља начин на који конфидент наводи име
Милутина Гарашанина. За разлику од Пере Гарашанина, чије сродство са
старим Гарашанином ретко ближе објашњава, за Милутина без изузетка
наглашава како је Гарашанинов син. Очигледно је да Милутин Гарашанин, који

31

Упркос томе што је желело да терито~ијално_увеhакн·ежевину, Намесништво је оклевало да ради
тог циља ступи у рат. Ристиh-ИгњатиЈеву 1. рнуара 1869: две zлавне йо(йребе које Србија осећа:
ослобоЬе'!:е:!_воје браће, 1~11710 у poйctTl_(!_Y zuурскол1 стењу и уставне рефорлtе. Зани.мти и се једно,11
од ових. uoutpeбa а друzу ~aнeлtaplllllll, значило би обе йpo,11auщzuu ... , Ј. Ристић, Сйољтињи

33
34
35

255

he _У будућности п?стати један од вођа Напредне странке и председник Владе,
НИЈе у то време ЈОШ био редовно спомињан у чаршијским разговорима о
политици.

. Мада Тома Павловић пророчански оцењује како Београд није сва Србија,
Илир Гарашанин се ипак, према његовом извештају од 29. јануара 1871. још
увек уздао у подршку,, ... млого одлични Грађана а прилично и пошhени Чин

овника ... " који долази отуда ,, ... што људи не налазе за себе довољне гаранције
у рђавом правцу владином ... "36 Цитирани извештај не садржи Гарашаниново
образложење :е оцене. Његов даљи ток открива и личну горчину Илије
Гаrашанина КОЈИ се жалио како су предлози на законодавној скупштини према
КОЈ~ма би о~ сам требало да буде стављен под суд, намесничка ујдурма.
НаЈвише му Је, пр~ томе сметала улога Миливоја Блазнавца који је заборавио
сва добра _кор му Је сам некада чинио. Блазнавац је чак, за капетана у Гроцкој
поставио Једног свог рођака који је стварао неприлике читавој Гарашаниновој
породици.

У Београду је чаршијска јавно мнење било управљано и извештајима
страних листова. Тако је конфидент Павловић 4. фебруара 1871.37 известио

Јована ~истиhа как~ је међу п,rисталицама конзервативаца праву забуну изаз
вала обЈављена изрва о приЈатељству између канцелара, тек уједињеног
Немачког царства, грофа Бизмарка и српске владе. Неповољна вест врло је
узнемирила и Гарашанина кога је на сам дан писања свог извештаја посетио
конф~дент. Судећи према извештају Гарашанин је чак у два наврата тврдио
!<ако Је та вест извесно измишљотина потплаhених новинара. 38 Сам Павловић

Је на Гарашанинов захтев да изнесе свој суд о истинитости вести о односима
Немачке и Србије, одговорио веома неразумљиво и комично увијено: ,, ... ако
буде наредио Государ Император преко свог државног Канцелара да Граф Биз
марк таке повољне поруке доставља у Београд онда може бити истина ... "з9

.

Но, још за време трајања намесничког режима показало се да опрезност

КОЈУ су намесници испољавали према конзервативцима није била у потпуности

неоправда~а. Избор Аhи~а Чумиhа 40 за кмета београдског постао је оправдање
њихове боЈазни и давао Је много основа за будућу забринутост. Намеснички
режим свакако је подупирао Чумићевог противкандидата Алимпија

(Васиљевића). Међутим, чак и под притиском, уз изборни закон према коме

1:дноиш1и

одборници _изабрани помоћу високог ценза бирају свог председника, у над

ЈОШ
Намесништву је пребац1!вано да је запоставило борбу за ослобођење српства ипак, за време
Намесништва извршено Је темељно наоружавање војске, стање Србије, стр. 24-26.

метању двеЈу трговачких клика намесничка је била надјачана.

3, стр: 31. Ри~тиh Је тврдио ка~о је улазак у осло~одилачки рат за дуже време одложен
1867. када Је Русија престала да ВОЈНО помаже Србију, Исти, Једно на,11есништво, стр. 20.
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Гарашанин и Блазнавац су се случајно срели у Београду 1871. намесници су Гарашанинов долазак
у престоницу сматрали за политичку сплетку, Дејвид Мекензи, Илија Гарашанин ... , 483.
АИИ, ЈР, 111/19, 3/605; Калајев дневник,
књегиње Јулије Београду.

294. у белешкама од 25.

и

29.

априла

1870. пише о посети

36
37

и

пошто Је оваЈ постао пунолетан.

АЈ:fИ, ЈР_, П1/19, 3/578; Односи са Пруском били су повезани са односима према Русији којаје била
ког рата Рус1ча не дозвољава војну акцију Србији због тајног споразума са Пруском, тако да су
од_носп са Пруском.морали бити нешто лошији у време Француско-пруског рата, Ј. Ристић,
Сиољтињи однтищи ... , 38--44.

38

485. Гарашанин се пред смрт борио са немаштином. Док је био министар Унутрашњих послова

и саветник Гарашанин не само што се није обогатио веhје две своје куhе продао. Чак је и синове
слао на школе у иностран~тво о свом а не о државном трошку, Будућност 12. јун 1874, бр. 49,
Београд. Да Гарашанин НИЈе, бар непосредно пред смрт 1874. активно радио на свом доласку на
власт с~едоч!1 и чињеница да се са кнезом Миланом први пут званично срео тек годину и по дана

III/19, 3/717.

нарначаЈНИЈil)IЗГледни савезник Кнежевине. Јован Ристиhје сматрао да за време Француско-прус

Незадовољство је највероватније изазвано увођењем додатних пореза на грађанство.
АИИ ЗЈР, 111/19, 3/616; Дејвид Мекензи пише о последњим годинама Гарашаниновог живота као
о раздобљу резигнације проведеном у потпуности изван јавног живота, Илија Гарашанин ... , 484.

АИИ, ЈР,

Занимљив је пут којим је вест о пријатељству двеју влада, иначе веома повољна по намеснички
режим, стигла до српске јавности. Пренео ју је наводно лист Срйски народ.

39

Павлков1_1h притом мисли на Руског цара, алудирајуhи вероватно на добре односе Русије и Пруске
У време)'Једињења Немачке, и на њихово тадашње споразумно деловање.

40

·

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића

1, 221.
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Павловиh се, током два дана који су претходили извештају, који је
децембра

1870.

24.

поднео намеснику Ристиhу, у неколико наврат~ срео са

Чумиhевим противкандидатом. Вајкања пораженог Васиљевиhа, коЈа у свом
извештају Павловиh преноси, дају верну слику мешетарења која су претходила
избору.

,, ...
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Народне радикалне странке, њена агитација садржала и стално позивање на

дозволу 46 власти за оснивање ове странке. 47 Долазак Народне радикалне
странке на власт

1886.

године, такође је био условљен споразумом са

владаоцем.

Он ми се (Алимпије Васиљевиh, прим. Ч. А.) жалио на несталност и

подлост људи. Он рече да је њему Милан Ђорђевиh и још многи дРУ:И одбор
ници говорили да се он приватно извести од Г. Министра финансиЈ~ ohe ли

Карађорђевци

бити одобрена плата од две хиљаде талира њеном председнику пакад Је он њи

уверио да he бити одобрена онда су они њега уверавали даhе он бити изабран
.

за председника па се сад Јако жали што су га преварили

... "41

Крај писма особито је занимљив зато што конфидент П~вловиh, након
што је пренео два савета која је наводно дао уцвељеном Алимпију Васиљевиhу,
допушта себи да о личном мишљењу обавести и намесника:

"Ја вас поуздано могу уверити уколико сам ја могао чути повароши Ако
се непотврди избор Чумиhа биhе велике ла~ме".

.

Чумиhево кметовање у Београду било Је по намесништво непрИЈатна,. али

краткотрајна епизода. Чумиhа је веh априла

1871.

године, након_мете)l~а коЈе су

изазвали ђаци, збацио министар полиције. 42 Доушнички извештај од 9. Јула 1871.
43
преноси Гарашанинову изјаву како му је жао што је Чумиh "своју улогу истро".
Обичај остарелог конзервативског вође да политичку ситуаЦИЈУ цени према

слабости противника уместо по својој снази, ипак се задржао. Тако ~а само~
почетку Павловиhевог извештаја Гарашанин тврди да се Блазнавац боЈИ за своЈ
живот, док њему самом није потребна никаква заштита.

Време које је уследило након пунолетства кнеза Милана Обреновиhа
пробудило је одушевљена надања код конзервативаца. Једно ~авловиhев_о
писамце44 од

12. августа 1872. године изражава их у потпуности.

4

То писмо Је

било састављено свега два дана након проглашења кнежевог пунолетства, на

цедуљи и на брзу руку. Његов садржај осликава стање опозиционих духова У
престоници:

.

_

"Коло~иерисШе Гартианшюве од јуче cлylllao сам кад се ;едан с друш.м
йоздравлају се и ШиШулирају један дpyzoz ваше Превасходийlелсйlво_ Г. Генерал
и један друzом zоворе Шо је мала тшиула z. Генерал но велики во;вода ... "
Зазирање намесничког режима од конзервативаца, изгледа данас по.мало

претерано. Анализа следеhих догађаја даје им међутим за право. У СрбиЈИ 19.
века преврати су често вршени одозго. Крај владама преосталим из намесничког
режима учинио је 1873. године сам кнез поверавајуhи владу конзервативцу

Мариновиhу. Колико је народ Србије суштински био неспреман за учешhе у
парламентарној држави говори чињеница да је након формалног оснивања

Далеко највеhи значај за намеснички режим Тома Павловиh је имао
због свог места у руском конзулату. Као што смо споменули око руског кон
зула Шишкина окупљала се опозиција у Србији. Истовремено преко кон
зулата је успостављена и најбезбеднија преписка између Карађорђевиhа и
карађорђеваца у Србији. Та преписка, међутим, није остајала тајна за намес
ништво. Штавише, до намесника Ристиhа су стизали повремено и преписи
тих писама и пре него што би она напустила конзулат. Веза са бившим

кнезом ишла је преко руског посланства у Бечу. Тежак политички положај
свргнуте династије и чињеница да је њена глава, бивши кнез Александар,
био заточен у Пешти све до

АИИ, ЈР, III/19, 3/701, очигледно је одборничка плата била одре!)пвана према председниковој.

43

АИИ, ЈР, IШ19,3/788.
АИИ, ЈР, III/19, 3/939.

44
45

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1,223.

Слободан Јовановић наводи да је сам кнез Милан доцније говорио како је чак намеравао да

похапси намеснике након што је преузео власт, С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1, 282.

више него неактивност Павловиhева, или

опозицији остану малобројне.
У том погледу веома је занимљив препис писма које је Петар Карађорђевиh,
тада двадесетпетогодишњи младиh писао из Висбадена карађорђевиhевском
прваку Драгиши Станојевиhу у Беч. Зачуђује чињеница да је намесништво могло
посредно да прати њихову преписку тако далеко од Србије. То писмо се одмах

нашло пред Јованом Ристиhем, на шта указује чињеница да је заведено под датумом
када је достављено намеснику, уместо под датумом када га је кнежевиh написао.
Писмо је достављено 26. августа 1869. године. 48
У писму Станојевиhу Петар Карађорђевиh одбија његов предлог да оде
у Русију, за помоh, одлучно образлажуhи такав став лошим искуствима свог
оца и деде. У писму младог Карађорђевиhа повремено одише младалачка
самоувереност; свој долазак на престо он сматра неминовним, па тврди да се

око њега и не стара. Ослонац таквом свом уверењу налази у гарантијама
неименованих "највиших државника" у Паризу. 49 Притом му гнев према Блаз
навцу "који са својим другом Ристиhем баца проклетство на народној скупштини

46

47

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 3, стр. 10.
О односу народа према новонасталим странкама види: Лазар Димитријевић, Какао наш народ

живи

48
41
42

1870,

намесничка незаинтересованост, допринео је да вести о карађорђевиhевској

-

забелешке једно~ окружно~ лекара, Београд

1893.

Та достава није заведена у инвентару Архива ИИ САНУ (Д. Живојиновић, краљ Петар 1.

Карађорђевиh 1, наводи ово писмо као: Кнежевић Петар - Драгиши Станојевићу, Висбаден,
Фонд Јована Ристића, кут 9, сиги IШ19 инв. бр. 3/516 Архив историјског института у
Београду).

26.08.1869.
49

Однос царске француске према намесништву стварно је био лош што се тиче његове тежње да

промени затечени однос снага на Балкану. У вези са питањем наслеђа престола француска влада
се изјаснила против руских тежњи, посредно тако подржавајући стање које је успоставило
Намесништво, Ј. Ристић, Сйољашњи однощаји ... 3, 4.
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противу династије Kapal)opl)eвиha", донекле ублажава уверење у неминовност

његовог повратка на престо. Питање је само xohe ли се на престо вратити он,
или његов брат од стрица Ђорђе Kapal)opl)eвиh, што је млади претенден
наизглед не показујуhи занимање остављао договору. 50
Караl)орl)евиhи су били сурово гоњени од стране намесника. Прогнана
династија угрожавала је у њиховим очима читав поредак који се заснивао на
очувању династије Обреновиhа. Слободан Јовановиh наводи како је пред
заседање топчидерске скупштине, у родној Азањи, у смедеревском крају,
традиционално лојалном Караl)орl)евиhима, стрељан капетан Марцијаловиh,
један од убица кнеза Михаила. Прогони у овим крајевима нису престајали, а о
њима су говорили чак и припадници режима. Тако Тома Павловић, у једном
недатираном и нерегистрованом писму извештава намесника како је извесни Г.
Спасиh, чиновник министарства финансија, родом Смедеревац, разговарао са
Драгишом Станојевиhем и рекао му да је у Србији овладао највеhи iиuрјанизам
и како су намесници постали гори него што су у старо време биле дахије. Сам

Радивој Милојковиh према Спасиhевим речима прави је Јаничар-бтиа који

прети житељима смедеревског крај а да

he

их прогонити као приврженике динас

тије Kapal)opl)eвиha. Наводно је сам министар Милојковиh "свечано изрекао
како је доста да сачува 16 окружја у Србији а 17 (-то) Смедеревско потуче". 51
Судбина прогнаног кнеза Александра Kapal)opl)eвиha и поред све дис
квалификације веома је узнемиравала Намеснике. 52 У нерегистрованом
извештају од ЗО. јануара 1870. године доушник Тома Павловиh преноси Ристиhу
задовољство извесног Аксентија Мијатовиhа због заштите коју је, након што
је пуштен из затвора у Пешти, прогнани кнез нашао у Руском конзулату у Бечу.
И карађорђевци из унутрашњости имали су

ocehaj

да преко Томе Пав

ловиhа могу своје мишљење да кажу самом кнезу Горчакову. То мишљење
стизало је, међутим, на неко друго, такође високо место. Намесников доушник
је

26.

маја

1870.
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са Павловиhем. Управо тај извештај показује како је свака веза са династијом
Kapal)opl)eвиha узроковала дубоко подозрење режима. Тома Павловиh пише
намеснику следеhе: ,,Овде се бави син Ранка Матеиhа из Крагујевца а дружисе

и шеhе с њим командир жандаремерије капетан Хаџидиниh. Капетан се дружи
с Матеиhем. како се_ своим зетом али ипак се нерадо гледа даједан командир
жандармерије коме Је нарочито оприједелење за Поредак да одобрава у својој
вароши противу партаички страсти а син Ранка :М.атеиhа по оцу се сматра као

наивеhи присталица убице, разкњаза Kapal)opl)eвиha."54

Либерали (Ул~ира-либералци)
Положај либерала за време намесничког режима био је поприлично
неодр~ђен. Ако Намесништво и није спроводило ли'бералску идеологију у мери
у КОЈ.ОЈ су либерали желели, оно је о њој много говорИ[IО. Намеснички режим
био Је заштитио либерале током ислеђивања завере која је довела до убиства
кнеза Михаила. Ипак, либерали нису имали разлога да буду сасвим задовољни
стањем У земљи. П~лицијска стега је остала, а није започела ни велика борба

за ослобођење и уЈедињење ср~ског народа. Истина, поједини либерали су
дошли на власт, ал~1 та власт НИЈе била потпуна, нити приближна оној коју су

држали д~ заслужуЈУ• На видело су изашле старе нетрпељивости либерала из

1858. (свеиюа~дре;с1а1х либерала) и политичара који су постали либерали 1868.

године. _Тако Је започело једно доба у коме су либерали и намеснички режим

били с3едињени у вршењу власти и у борби против конзервативаца и

карађорђеваца. Истовр~мено, остали су међусобно неповерљиви. Понекад и

завађени.

Једна од првих Павловиhевих достава55 показује да су у београдској

разговарао са Стојаном Ресавчевиhем из Свилајнца. Одушев

вароши управо такви односи били општепознати. Павловиh често

износеhи

љење карађорђеваца свакако је трајало још од кнежевог осЈ!-обаl)ања. Оно је
било толико да је Ресавчевиh знао да кнежчеве ствари добро стоје, али о њима

мишљење за које је уверен да he се намеснику допасти, покушава' да се још

није умео било шта да каже конфиденту. Знао је само да је у Беч позван

приде умили свом послодавцу. Тако по свој прилици понавља Ристиhево

Филий, 53 који се одатле није вратио пуних десет дана, па ни до његовог разговора

5

о Ј. Ристић, Сйољашњи одношаји ... 3, 123, преноси крајње нерасположење намесника. Д.
Живојиновић сматра кнежевићева ослањање на Француску заблудом; у последњој изјави, према
којој се он споразумео са Ђорђем Карађорђевићем о наслеђу, в11дп кнежевиhеву спремност да се
одрекне претендентског положаја; Д. Живојиновић, Краљ Петар 1. Карађорђевиh 1, 74.

О прогону Карађорђеваца у маси, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа 1, стр. 55-58.
52 О томе говори Јован Ристић у Сйољтињu.11 одношајшtа Србије ... , Страх од Карађорђевића
51

потицао је из чињенице да су они представљали једину династију која је могла претендовати на
кнежевски престо, са њихових веза са атентаторима на Кнеза Михаила али II пз личног зазирања
прве двојице намесника од бивше династије против које су много учинили. Аксентије Мијатовић
је доцније постао уредник либералског Истока, у то време је живео у Панчеву.

53

Живот газда Филипа Станковића детаљно је описао Слободан Јовановић: Влада ус

тавобранитеља, Дру'lа влада Милоша lt MLtxauлa lt Влада Мltлана ОбреновLthа 1. Станковић је
био непоуздани авантуриста који се 1858. јавио као противник Карађорђевића који у Београду
држи чак 700 људи под оружјем. Уз његову вероломност кнез Милош је ухапсио Вучића. Доцније
се Станковић нашао уз прогнаног кнеза Александра, незадовољан како су га Обреновићи
наградили. Сматра се да је био умешан у заверу која је довела до Топчидерског атентата.

мишљење о Јеврему Грујиhу, када у том извештају описује извесног Пауна

Јоксиhа. Рекло би се, судеhи према том извештају, да су либерали веома

незадовољни људи, опасни елементи који би можда и хтели да учине добро свом
народу, али се од режима разликују по томе што не ocehajy никакву одговор

ност. О Јоксиhу конфидент пише овако:

,, ... исти Јоксиh колико га ја познајем био је незадовољан под владом
Ka~al)opl)eвиha а био је незадовољан и под владом почившег књаза Мијаила
па Је незадовољан и совом владом и прети да he бити велике несреhе и клања
из међу нас ја Јоксиhу примјети познавајуhи га као приврженика Грујиhа и
додаму да су_ сви кои су на влади народни људи само још да оhеду дати службу
Ефрему ГруЈиhу ... "

И управо у тако повољним приликама, када Јоксиhевом прваку Грујиhу
нуде чак и неко министарско место, он мрзовољно одговара конфиденту:
54

55

·

Ранко Матејић био је карађорђевац и члан Државног савета у време Уставобранитеља.

АИИ, ЈР, III/19, 3/410.

,, ...

Годишњак за друштвену историју

260

Чедомир Антић, Историја једног доушника

Vl/3, 1999.

261

зар млађи од Ристиhа Ј оксиh му рфе че буди уверен да ми памтимо Ристиhа од
58 и да неможемо дозволити да Ристиh за поведа Грујиhу." 56

Намесници су се~е представљали као настављаче његове идеје и заштитнике

Либерали су се налазили у самим врховима власти 57 а неки од њих били

из времена краткотрајног Мариновиhевог намесништва правдали кнежевом

угрожене династиЈе. В~щели смо веh како су конзервативци све своје поступке

године

последњом вољом. Чак су и либерали, одавно супротстављени конзервативној
политици кнеза Михаила, ушавши у власт и задовољни чињеницом да су

су у најбољим односима са намесницима. 58 Међутим, разлике које су међу њима
постојале будиле су подозрење режима. Убица кнеза Михаила, Павле
Радовановић, такође је био либерал; а либерали из 1858. били су читаву деценију
завађени са Блазнавцем и Ристићем. Присутни у администрацији захваљујући

започеле реформе, почели да учествују у слављењу његове личности. Међутим,

наро_чито у по_четку намесничке владе, либерали су у јавности нападани као

изд~Јници. То_ Је био својеврстан напад и на Намесништво. Тако је Павловић
12. Јануара ДОЈ авио 61 намеснику како је Ћелешевиh, 61 кога назива "Луди", јавно
грдио Владимира Јовановића због писања његових новина. Притом је још
пренео да ,, ... на Владимира виче 'свет наопако и велу да је Вадимир издаиник

намесничком режиму, неомиљени код сила гараната, либерали су ослонац могли

да пронађу само у народу. Зато се најзначајнији извештај о либералском

деловању и односе на изборе за Скупштину. У достави од 25. маја 1869. Пав
ловић извештава о току избора на изборном месту у Београду. Тамо су дошли
Милан Кјунџиh-Абердар, Каљевиh, Алимпије Васиљевић, Среhковиh, Маринко
Радовановић и Јота Вучко из типографије и са њима група ђака. Ђаци су почели
да праве гужву и да дочекују бираче исмевајући сваког оног ко није давао глас
њиховим кандидатима: Миловану Јанковићу, Владимиру Јовановићу, Ђоки Влај
ковићу и Љубомиру Каљевиhу. На крају чак је био принуђен да се умеша
Управитељ вароши који их је уз свађу отерао. Најважније је, разуме се, било
ко је изгреднике узео у заштиту; били су то бивши уредник "Правде" Антиh и
Абердар. До поднева било је јасно да he победу однети либерали, о чему кон
фидент 'без коментара извештава намесника.
Истог дана Павловић је написао још један извештај. 59 Пошто се конфидент
углавном осврhе на догађаје од претходног дана рекло би се да је тај извештај
претходио првом. Ипак, излажемо га сада због блажег тона којим се односи
према либералима. На почетку је Павловић обавестио намесника како је из
весно да he осморица назначених кандидата бити изабрани, пошто агитације
против њих није ни било. Значајнија од самог закључка остаје доушникова листа
кандидата иза којих је стајао руски конзулат. Били су то Јован Аhимовиh, Тома
Андрејевиh, Тома Поповић, Јован Марковић, адвокат Драгутин Петровић,
Стеван Мирковић, Прота Новаковић и Даниh. Победа либерала, без обзира на
размимоилажења, постала је тако и победом Намесништва.
Режим је, ипак, морао непрестано да остане на опрезу. Схватање слободе

супротстављало га је конзервативцима, а поимање реда раздвајало од његових
савезника либерала.
У Србији за време Другог намесништва као најважније сведочанство
лојалности држави и монарху, сматрало се што чешhе и гласније уздизање
убијеног кнеза Михаила. У држави у којој су парламентарне институције биле

не само покоиног Књаза Михаила него целог народа Србског и говоре из
даиници су и они кои Владимира у земљу позивају." 62 Ако су либерали и могли

да нађу рачуна У споразуму са Намесништвом, Уједињена омладина српска није.
У време Намесни:ког режима Омладина је, додуше, живела своје последње

године. Њен утицаЈ на српску интелигенцију и либерале ипак је био знатан

Нез~довољство омладине бил? је велико. Н_еспремност Намесништва д~

запо ше са ослободилачком акциЈом неминовно Је подјаривала његову жестину.
Павловић тако, 24. фебруара 1870. године извештава 63 о доласку извесног Томе

Сарина из Панчева. Сарин је у Београд дошао намеран да се код пријатеља
обавести да ли српска влада намерава да у пролеhе започне рат, или he и даље
мирно да посм~тра пропаст браhе у Босни. Његово разочарање стањем у

Београду, било Је наводно велико, а нарочито га је погађала разлика коју је

уочио између писања ?еоградских новина и правог стања у Србији.64

У истом извештаЈу спомиње конфидент и Јеврема Марковиhабs који је пред
кафаном "Париз" узгред, са великом дозом цинизма приметио како намес
~ицима иде веома лоше: ,,почели су поболевати ... алиhеим бити и горе омладина
~е сва ~ротиву њи као што је била и противу прошле владе Мијајлове нев
ЈерствоЈм се одкрива у војсци а војскаје срце њино пакад се почне срце распадати
од живота нема ништа".бб

. . Популарност омладинске идеје нарочито је била изражена у време када
Је Један од њених некадашњих првака Светозар Милетиh, као посланик у

Угарском парламенту водио прави говорнички рат са краљевском владом. За

разлику од Српског парламента у коме су опозиционари одмах постајали мета
министра унутрашњих послова, Милетиh је у Угарском сабору неко време

говорио слободно па су га тек онда ухапсили. Милетиh се налазио у затвору и

новина, верност убијеном кнезу, поистовећивана је са лојалношћу држави. 60

61

Да буде Грујић (прим. Ч. А.).
57 Стојан Бошковић и Димитрије Матиh ...
58 Владимир Јовановић је хвалио намеснички режим тврдећи како је са Ристићем и Милојковиhем
56

био одавно у добрим односима, док је његово познанство са Блазнавцем потицало из 1866. године.
В. Јовановић чак тврди, како је након успоставе Намесништва у договору са Милојковиhем
отишао у иностранство, В. Јовановић, УсйоА1ене, стр. 250--254.

АИИ, ЈР, III/19, 3/42(?).
60 ... Од йрвоi дана своје йојаве Намеснщиiliво је найuсало на својој зaciliaв11 Твоја .юtсао iioi1myiii11

62

~;~есника већ и зато што се Владимир Јовановић у Србију вратио тек 1872 В Јовановић
., cttoAteнe, стр. 281.
· ·
'
63
64
65

59

неhе. Тако се намесништво заклињало палом кнезу, Ј. Ристић, Једно намесн11шiliво,

19.

Вероватно Мпхапло Ђ. Ћелешевиh, уредник Руже, конзервативан до мере реакционар ности.
Такав став према Владимиру Јовановићу веома чудп. Не само због добрих односа Јовановића 11

АИИ, ЈР, III/19, 3/432.
АИИ, ЈР, III/19, 3/582.
Јбеврем Марковић, вечито немирни брат Светозара Марковића, доцније један од воkа Тополске
.

уне.
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када се у Београду десио инцидент о коме је Намесника обавестио

његов одани конфидент.
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Грујића и Јована Илиhа74 0;3начава као његове министре. Доказавши једном да
су способни за преврат, ГруЈиh и Илић изазивали су подозрење још и чињеницом

Прво је у башти код Слоге извесни Ђока Влајковић наредио музици да читаве

да су имали министарског искуства. Стевча Михаиловић је, међутим, изгледао

вечери не сме ништа друго да свира изузев Марсељезу и Милетићев марш. Када

намесницима много опаснији. У време када је Светоандрејска скупштина
очекивала повратак кнеза Милоша, Михаиловић је кнежевом одлуком постао

су за то сазнали, у кафану су дошли трговац Наумовић, бивши чиновник Крстић
и шнајдер Вујиh. 68 Влајковића тамо нису затекли, али када су заповедили несрећној
музици да не свира ништа осим марша кнежева Милана и Михаила, наишли су

на противљење адвоката Добривојевиhа. Започела је туча у којој је најгоре прошао
споменути адвокат. Тома Павловић је ипак, на крају извештаја, нашао за сходно
да нагласи како сматра да he овакви инциденти бити све чешћи и да је неопходно
да намеснику лично што подробније изложи како ствари у вароши стоје са

Само Је Стевчин карактер, неспреман за веће самостално деловање, лишио
на:-1еснике већих невоља с~ њим. Стевчина популарност је код обреновиhеваца
КОЈИ су у народу чинили наЈшири ослонац намесничког режима била толика, да
они У почетку нису хтели да замисле Намесништво без свог вође.1s Обазриви

према либералима-обреновиhевцима, Михаиловићу су тако обећали туторство
над кнежевим имањем. Обреновиhевцима по Србији објашњавали су како

Милетићем, Суботићем, Политом и њиховим присталицама.
Намесништво је, као што се види, зазирало од немирне браће из прека, на

коју није имало утицаја. Омладинци су, међутим, на путу остварења својих циљева
озбиљно рачунали на помоћ званичне Србије. Тако је Павловић

његов регент. Из тог времена потиче и његова титула тако слична кнежевској.

30.

маја

1870.

године

чак са две стране чуо како се на Карловачком сабору архијереји спремају да прогласе
митрополита Михаила за Патријарха. 69 Сам Павловић је сумњао у истинитост ових
гласина, али их је чак у два наврата споменуо у својим извештајима.7°

he

тако бити тутор самог кнеза, важнији од самих намесника. Да су успели да
потисну Стевчу, св~дочи. и чињеница да се у Павловићевим извештајима бивши
местозаступник ПОЈављуЈе тек

1872. 76

У доставама се тако Стевча Михаиловић

изузетно ретко спомиње све до наведеног извештаја и великих политичких
надања у кнежево пунолетство.

Све опозиционе групе очекивале су проглашење кнежевог пунолетства
као преломан тренутак у коме би пад режима успостављеног под намесништвом

О односима у Намесни~ишву

био готово известан. Међу доставама Томе Павловића међутим, нема вести о
причама како је млади кнез незадовољан намесницима. 71

Почели су да се сакупљају и либерали из 1858. године. Конфидент Пав
ловић њихове састанке бележи као конференције, наглашавајући у извештају
њихову претензију на преузимање владе. 72 Занимљив је, веh споменут начин на
који је Тома Павловић, упркос чињеници да су његови извештаји најчешће
неформални, титулисао Стевчу Михаиловиhа, 73 Јеврема Грујића и Јована
Илића. Стевчу Михаиловића он назива "Његово сјателство", док Јеврема

АИИ, ЈР, III/19, 3/614.

68

О батинашима који су гонили присталице Омладине, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа

69

о

Намесништву. Јован Ристић је у својим списима непрестано доказивао како су
међу намесницима владали најбољи односи.77 Ипак, Ристић је ту чињеницу тако
74

Стевча 1-'Iихапловиh је 1858, био потпредседник Светоандрејске скупштине и местозаступник кнеза
Милоша, до његовог повратка у зем~у почетко~f 1859: титулу С11јаiиељсiиво носила су некада и

потиснуг II пензионисан. У врерме мелолетства кнеза Милана био је тутор кнежевог имања да би

~е сам повук~о након 1872, године. Можда најсјајније раздобље Михаиловићевог живота нас;упило
Је 1876, кад~ Је постао председник лпбералске владе која је Србију повела у ратове за независност.
Јован Илпh Један од првак~ либерала из 1858, и секретар Светоандрејске скупштине био је мање познат

1,

142.

Познато је да је Митрополит Михаило политички био толико наклоњен либералима да је
сврставан међу њих. Извештај начелника Министарства унутрашњих дела Косте Јовановића
Намеснику Ристићу од 20. Октобра 1871. Приказује односе Митрополита са Намесницима у
нешто другачијем светлу. На Скупштини су поједини посланици веома погрдно говорили о
калуђерима. Нико од присутних намесника или министара није реаговао. Митрополита је
међутим повредило највише то што је грдња објављена у Раден11ку који је преносио
скупштинске протоколе, Према извештају Косте Јовановића огорчени Митрополит је сместа
поднео оставку. Како је тај акт проследио преко њега, Јовановпh се свим силама потрудио да га
убеди како је влада у потпуности исправна. Напослетку је успео да наговори Митрополита да
оставку повуче, Извештаја нема у АИИ САНУ, али је објављен у Целокуйнилt делщrа
Свеmозара Марков11hа, 5, као АИИ, ЈР, IX/6, 9/280,

7

жевине, таЈ споразум Је био заснован на односима који су владали у самом

кнежева браhа Јеврем и Јован. Као Један од наЈоданиЈих обреновиhеваца Стевча је био поново

67

стр,

Намесништво из 1868. године почивало је на споразуму између војске и
чиновништ.ва. Нефорiv.Iалан и без преседана у ранијој историји српске кне

од свог колеге Јеврема ГруЈпhа. Упркос томе одиграо је својом одлучношћу значајну улогу у преломним
тр~ну~џ1ма њене борбе проnш олигарха, Доцније 1869, Илиh је 6110 једию1 члан Светоникољског одбора
КОЈИ Је прердност дао ослобођењу Српства уместо унуграшњим реформама земље.

75

онемогућавао да постане намесник.

76

АИИ, ЈР, III/19, 3/623, у извештају од 31. маја 1870. позива се и на доставу од претходног дана.

71

С, Јовановић, Влада Милана Обренов11/Ја

72

Нерегистрован извештај 12. априла 1872.

73

Мемоарu Сmефана-Стевче М11ха11лов11/Ја, 1813-1842. И 1858-1867, средио их Живан Живановић,
1928, Необјављен део мемоара, 1867-1879. налазио се у поседу историчара Федора Николића,
објављен је у Споменику LXXXII Одељења историјских наука САНУ 8, Београд 1991.

Блазнавац је тежио да уз очување династије и прекид прогона либерала пружи задовољење

њиховим првацима. Михаиловпhеву кандидатуру за Намесника Блазнавац је оспорио позивајући
се управо на Закон о наслеђивању йрестола из 1859. који је м11н11сzиру у стању йокоја

У Целокупним делима Светозара Марковића објављена је достава Томе Павловића (наведеног
као Аноним) Рпстиhу, ';Соју нисам пронашао у З~оставштини Јована Ристића. Доставом од 13.
септембра 1871. Ристиh Је обавештен о томе како Је лично Михаиловић изјавио како је саветовао
~осланичко~! канди~аrу у Јагодини Туцаковиhу да не истакне кандидатуру и да се нu у шmа не

иача све до иунољешсшва кнежевог. Михаиловић се залагао за избор Јеврема Марковића, кога
насупрот Намесницима види као народног човека, образованог и великог патриоту. У раније
време Јагодинци ?У под притиском гласали за од владе подржаване кандидате, међутим: Сад те

1, стр. 280,281.

нужде вmце,,нелт;ер с: салш (Намесници) фалу да йод слободншt њцнnм усzиавом свак11е грађанин
незавufЉ\t, , Целокуина дела Светозара Марковића, V, Београд 1995. (АИИ, ЈР, III/19, 3/833).

77

Ј, Ристиh, Сйољашњu одношаји ... 3, 202-235,
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често спомињао, 78 да се у њу може већ ради тога донекле сумњати. Јавност, у
којој је Блазнавац био углавном непопуларан, оптуживала је частохлепног

генерала, да чак има претензије на српски трон. 79 Блазнавчев положај првог
намесника чинио се стварно као увод у кнежевство. Пример Наполеона

III.

као
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одушка свом нерасположењу према Блазнавцу, Ђорђевић га је чак упоређивао

са неверним краљем Вукашином, док је Јована Ристића сматрао си~урном
будућом жртвом намесничког политичког ортаклука.
У истом извештају потврђен је и наговештај о постојању тестамента кнеза

међутим, био изузетно усамљен. Блазанавац је био у завади са конзервативцима

Михаила који смо приметили у једном наведеном писму. 85 Споменути циглар
Ђорђевић након што је прописно ожалио младог кнеза и изградио његове

али су према њему сумњичави били и либерали који су подозревали иза њега
једну нову политичку струју.

Вели.мир на влади.

да је подсећао на извесност таквог исхода. На свом положају Блазнавац је,

Велике силе такође нису биле наклоњене Блазнавцу. Русија, првих година
постојања Намесништво незадовољна због пада конзервативаца, сматрала је
Блазнавца за свог највећег противника у Србији. Чак је и Аустроугарску и

родитеље, са уздахом је завапио пред доушником како га срце боле иаио није

Ипак, данас се сматра да је кнежев тестамент, уколико је уопште постојао

могао имати значаја само уколико је за наследника престола предвиђао неку
другу личнос~. Чињеница да се о спорном тестаменту причало не доказује

уједињење. 80 Већ је споменуто како је сам Илија Гарашанин 81 различито судио

његово постоЈање. Понављање оваквих достава указује да су оне, не само
занимале намесника ~истиhа, већ и да их је он озбиљно схватао.вб Није прошло
много времена, а 12. Јануара 1869. године изнова је једна достава 87 посведочила

о намесницима усмеравајући свој гнев искључиво на Блазнавца. Судећи према

да се у народу још увек ~оворило о раздору међу намесницима. Тада је стање

Турску, по правилу супротстављене руској дипломатији, Блазанавац морао да
уверава како ће Намесништво на неодређено време одложити рат за

доставама, у Београду се у два наврата пронео глас како намесници не стоје у

ств~ри тумачено другачИЈе. Заменик руског конзула, Медаковић, приметио је

пријат~љству. Крајем 1868. и почетком 1869. године Павловић је у два писма 82
о томе известио Јована Ристића. У првом писму намесник Ристић је обавештен
о гласинама које су се шириле по граду како се Блазнавац на његову нелојалност
жали аустроугарском конзулу, 83 да би доцније, у другом писму затражио од
митрополита београдског да утиче на руску дипломатију да и њему додели орден
какав је претходно добио Ристиh. 84 Као своју највећу заслугу наводио је како
је очувао ред и мир у држави. О том ставу митрополит је наводно известио
Русију, додајући међутим да је Блазнавац само вршио оно што му је била
дужност, тако да нипошто не завређује такву почаст. Доцније, истог дана, кон
фидент Павловић је имао прилике да у вароши разговара са извесним цигларем
Јовом Ђорђевићем који је био сигуран у раздор међу намесницима. Дајући

да _1е на1;1еснику Блазнавцу жао што предлог мајора Тихомиља (Николиhа)ss
НИЈе усвоЈен на седници ~ладе. Навод~о је министар војни пропустио да га први
пут прихвати, а потом Је, после маЈорове интервенције, наишао на отпор у

Влади. Пред тим отпором намесник Блазнавац наводно је и сам био немоћан.
На питање доушника Павловића, који се по обичају правио невешт: Чији су
министри?, Медаковић је одговорио како су сви министри Ристићеве прис
талице. Најзад је Медаковић, претпостављамо не без злурадости, закључио:,, ...
види Богме и Господар Блазнавац како се преварио у либералцима али им сад
неможе ни~та и таи Господар блазнавац кој бијаше свемогући недавно а сад
га невермаЈу низашта

... "

Касније, после више од годину дана, у два извештаја, који следе један за
другим, налазимо вести о раздору међу намесницима. У једном, састављеном

78
79

17. марта 1870 године. 89 читав Београд сматра да је извесну пасквилу Блазнавац
Углавном је то било још за живота Миливоја Петровића Блазнавца.

Сматрало се да је Блазнавац био ванбрачни син кнеза Милоша. Када се још крајем 1868. оженио
за Катарину Константиновић, која је припадала дому Обреновића, претензије Првог намесника

подметнуо Ристићу. Вредни доушник Павловић, благовремено је траг њеног
аутора пронашао у Аустроугарском Панчеву.

на трон држале су се за извесне.

80

Блазнавчеви сусрети са Калајем су били веома чести. За разлику од Ристића који је 6110 сматран
за русофила, он је показивао велику наклоност према аустроугарској. Занимљиво је да су се у
погледу визије далеке будућности Србије на~iесющи разилазили. Док је Ристић тврдио како је
идеја о Дунавској федерацији, потекла од Кошута, 1867. пала у самој Аустроугарској, Ј. Ристић,
Сйољтuњu одношаји ... 3, стр. 28; Калај наводи како му је приликом једног од првих њихових
сусрета Блазнавац устврдио следеће: И верује (Блазнавац) да су Јужнu Словени, Мађари, Гр1џ1 и
Власu Позвани да у оволt делу Евройе образују један јак савез; у каквом вuду he се он јавт7iи, да
лu као једна велика рейублuка uлu монархuстuчна конфедерација сuтнијих држава, Шо се сада,
наравно неможе одредт7iи ... јун 1868; Јован Милићевић, Срйско-аус17iроу2арскt1 односи 11
босанско йuтање за врел,е налtеснuштва блазнавца и Pucmuha, Историјски гласник 1-2, 1978,

85
86

93-103.
81
82
83
84

АИИ, ЈР, IIl/19, 3/573.

АИИ, ЈР, Ш/3, 3/424 од 29. децембра 1868. 11111/3, 3/432 од 12. јануара 1869. године.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновuhа 1, стр. 264-269.
Ристић је добио Орден Св. Станислава 3. Степена, Аутобиографпја Јована Ристића 1831-1874.
2-I/7; Сл. Јовановић о одликовању које је блазнавац затражио од Аустроугарске пред кнежево
пунолетство, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа 1, стр. 160.

АИИ, ЈР,

III/19, 3/423, 29. децембар 1868.

Блазнавчеве претензије биле су опште познате. Тако је чак познат садржај доставе среског
капетана пз Неrотп~а против окружног Начелника генерала Ранка Алимпића у којој је Блаз
навац ословљен као Једини регент
Ранка Алu.л,йuhа, стр. 74.

87
88

·

АИИ, ЈР,

-

Ње2ово Сијаmељство. М. Алимпић, Живот

u рад

'генерала

III/19, 3/432.

У време_ намесништва мајор Тпхомиљ Николић је био ађутант кнеза Милана Обреновића. У
акционој влади из 1876. !пхомиљ Николић, тада већ пуковник, постао је министар војни. Влаз
навчева смрт вероватно Је учинила да нестане Ристићеве ненаклоности према Николићу,

89

АИИ, ЈР,

III/19, 3/597.
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У служби краља Милана

Будућност је показала да је Тома Павловић без сумње имао срећу да за
послодавца изабере особу намесничког достојанства. Кнез Милан се, након што
је постоа пунолетан, стао окретати конзервативцима, противницима намес
ничког режима. Када је 1873. Мариновић саставио конзервативну владу,
разоткривена је готово целокупна делатност претходног ре~<има, део пове~

љивих докумената Владе, међу њима и достава, доспео Је у посед ИлиЈе
Гарашанина. Стари политичар је чак имао обичај да поједина од тих писама

показује себи блиским људима. 90
•
Павловић је и даље био у служби Руског конзула, остаЈући притом и на
плати Јована Ристића. Када се овај после 1875. поново нашао на Влади, сада
као Министар иностраних дела, Павловић га је обавестио како с~ руски конзул,
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одељен секретаром, који је његове извештаје заводио у Тајни йро~Тtокол и
одржавао преписку са њим.

Најстарији Павловићев извештај у Тајном йройlоколу датиран је са 2.
фебруаром 1882. 93 Том приликом он је пренео разговор који је Ристић са неким
водио о Бонтуовој афери. Кнез из тог извештаја није могао да сазна ништа
ново, пошто се Ристић и тада ватрено залагао за то да се грађење железнице

не поверава никоме са стране и да Влада положи рачун Народној скупштини.
Седамнаест дана доцније

Тома Павловић је био на
важнијем задатку, прешао је у аустроугарско Панчево где је у једној гостионици
засйlао йуно.моhника раскнеза Караf)орf)евића, Миту Алексијевића. У веома

(19.

фебруара

1882) 94

присном разговору Алексијевић је Павловићу описао готово сва скорашња
дипломатска настојања Карађорђевића код великих сила. У то време велике

политичке нестабилности у Србији, кнез Александар и кнежевић Петар чекали

су одговор у некаквој преписци са руским дипломатама, што им је

пролазећи кроз Гроцку, задржао на гробљу посетивши гроб ИлиЈе Гарашанина.

онемогућавало да започну преговоре са аустроугарском. Журба је очевидно

у извештају је нестало ранијег поштовања према Гар~шанину, за доушника он

била велика, пошто су се, преко Бечког агента претендујуће династије, за
кнежевића Петра занимали Бењамин Калај и гроф Сакендорф који су га
позивали да из Париза што скорије допутује у Беч. Одлагање решавања руских
йослова толико је срдило кнежевића Петра да је огорчено пребацивао Алек
сијевићу: ,,Ви одласком у Русију укочисте точак машине моје, услед чега се исти

је постао воf)а кајмтсамије. 91 Павловићеви извештаЈИ постали су све ређи.
Преостало их је једва неколико, свакако и зато што по повратку на Владу, У
предвечерје ратова са Турском, Ристићу конзервативци више нису могли да буду
прва брига.

Либерали Јована Ристића су 1880. за дуже времена изгубили власт. Изгледа

да је управо тада Тома Павловић одлучио да још једном промен~ страну. По:е<:_
је да ради за Владара. У трећој, и јединој до данас сачуваноЈ, књизи Та;ноz
92
йрошокола краља Милана, налазе се преписи неколико његових писама. Као
руски службеник, Павловић је тада познат и под неизоставним над~мком Рус. Зах
ваљујући све чешћим везама Русије са Карађорђевићима _пратио Је привр?Кенике
ове династије. Поново је служећи се неформалним утицаЈеМ с~о: положаЈа имао

приступа у највишим круговима, овога пута карађорђев.аца, КОЈе Је уходио. Време
почетка Павловићеве сарадње са краљем Миланом остаЈе недокучиво усле~ недос

татка извора, биће међутим да је он послодавца промени~ одмах пошто Је Јован
Ристић 1880. пао са власти. Мада, тачније би било рећи да Је Тома Павловић само
стекао још једну службу, променивши свог главног налогодавца. Његов доушнички
кредибилитет се наиме, и састојао у броју страна које су на .њега рачунале као на

поверљивог човека. Након 1880. године Тома Павловић Је за карађорђевце и

владајуће конзерватице још увек био само чин~вник запослен у Руском ~осланству

са добром особином да му по правилу не~остаЈе новца: За Ристића он Је био кон

фидент који је за њега радио више од Једне децениЈе. Напослетку ~ за кнеза
Милана, он је морао бити изузетно погодна личност. за. П_авловића он Је поуздано
морао осећати да га не може изневерити на начин. на КОЈИ Је изневерио претходног

послодавца. Као монарха Милана Обреновића НИЈе могла да снађе Ристићева суд

бина, јер он је можда и могао једном да се нађе у прогонству, а~и никада У

опозицији. Ипак, Павловић није сарађивао непосредно са краљем, остајући од њега

не може кретати, ни по Србији, ни изван ове".

Пошто му се пожалио Алексијевић је замолио Павловића, преносећи му
тако и жељу два Карађорђевића, да њих двојица оду заједно у Одесу и тамо се

известе о исходу политичког подухвата који је толико каснио. Одеса је била
једно од места контакта Карађорђевића са њиховим савезницима у Русији.
Њихова веза са митрополитом Михаилом ишла је

9l
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Успомене и доживљаји д. Маринковића 1846-1869, средио др Драгослав Страњаковић, Београд
1939.
АИИ,САНУ,ЈР,ПI/3.

ДАС ПО 27:183.

преко Москве и

препун је наизглед узгредних вести о трошковима. Изгледа да је зато пропао
и његов пут за Одесу. Алексијевић му је обећао да ће му путни трошак за

Одесу исплатити пошто, преко Базијаша, стигне њему у Темишвар. До тада је
Павловићу имао да да само три слике старог и младог кнеза, уз препоруку да

се узајми негде како би могао доћи до Темишвара. Немајући куд, Павловић се
за зајам обратио Обреновићевој канцлеарији, шаљући притом тамо поверене
му слике.

На следећу доставу Томе Павловића-Руса наилазимо тек након више од

годину дана. 96 Извештај заведен под 18. јуном 1883. године писан је поново у
тешкој ситуацији за Обреновиће, у то време се причало о свадби кнежевића
Петра са кћерком црногорског кнеза Николе, у Србији је политичка криза

93
90

1883-1884.

овог града посредством А. А. Мајкова и Х. Д. Лучича. 95 У Одеси је према
наводима извештаја Павловић требао да се сусретне и са генералом Кудрав
цовом. Једно се ипак, код Томе Павловића никако није променило: и даље му
је хронично недостајало новца. Његов извештај канцеларији краља Милана

ДАС ПО, 27:183 (130). До нашег времена сачуван је само један, III том споменутог протокола.

ДАС ПО 27:183 (145), 19. фебруар 1882. године.
Д. Р. Жив9ј11новиh, Краљ Петар Ј Карађорђевић, Београд 1988, 275.
96 ДАС ПО 27:183 (95), 18. јун 1883.

94
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Годишњак за друштвену историју Vl/3, 1999.
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претила да изазове немире, каква ће само три месеца доцније бити Тимочка

затворио круг. Каква је могла бити даља судбина Томе Павловића-Руса извори

буна. Павловић је пренео проверене вести из руског конзулата да су се ,, ... цар
Руски и његова Влада изразили против нашег краља и његове владе... "И
. стов-

не наговештавају.

Сви про~ивници краља Милана као да_су се тих да~а објед~нили, Тома Павловић

Тома Павловић спадао је у ону групу људи који својим присуством не
обележавају догађаје којима су присутни, већ напротив ови одликују њих. Пав
ловић је био не само доушник већ и повереник многих значајних личности у
Србији: Илије Гарашанина, Јована Ристиhа, Краља Милана, бившег кнеза Алек

је тако већ 21. јуна дојавио краљевој канцеларији како Је добио обавештење

сандра Карађорђевиhа, кнежевића Петра Карађорђевиhа, конзула Шишкина ...

да митрополит Михајло намерава да се по повратку из Јерусалима настани У

Тома Павловић је својом непостојаношhу наговестио раздобље, које је започело

ремена је преко либерала Ђуре Вуковића, Павлов~h дозна? о томе к~~о Је!1еф
странке Ристић наложио одбору да напише про3екат на;слободнщеz усишва.

.

Рушчуку.

са Другим намесништвом, у коме су чиновници у суштини почели да бивају

.

Већ дан касније Тома Павловић Је добио позив од Николе Шушњара, Једног повереника карађорђеваца из Темишвара. Шушњар га је позивао да се сас
тану у Панчеву. Павловић је брже-боље, _већ сутрадан отишао У. Панчево, али

држања. Немаштина је можда била у већој мери његово оправдање него узрок,

тамо није затекао Шушњара. Тражио га Је у гостионици код ВаЈ3а, како су се

јер парламентаризам у неразвијеном и неприпремљеном српском друштву у јед

да је врвело од карађорђеваца, тако је вести о lЈ!ушњару Павловић добио ~д
Жике Србијанца, сестрића, већ неко време поко3ног карађорђевиhеца, Или~е
Милосављевића-Коларца. Жика Србијанац обавестио је Павловића како Је
Шушњар морао да оде за Темишвар. Пошто је по обичају био без новца, Тома
Павловић се испрва колебао али се напослетку ипак одлучио за пут. Бивш~г
кнеза Александра, Павловић није успео да сретне у Темишвару. Очевидно ~е

је био део тог времена, пошто никако није био богат а ни довољно образован,

договорили, па и по другим панчевачким кафанама, али уздалуд. Панчево као

сложеност и непостојаност дипломатских прилика чинила да бивши владар своЈе

планове брзо измењује. На брзу руку је непосредно пре доласка Томе Пав

ловића отпутовао за Беч, а његов повратак очекиван је до 21. јуна. Стари кнез
се спремао на некакав далек пут. Али се из Беча ипак није вратио у Темишвар,

више лојални Владама него Владарима. Непостојаност и скученост Пав
ловићевих извора прихода била је вероватно разлог и оправдање његовог

ном од својих видова био је тек странчарење и политичка сплетака. Павловић
искористио је срећну околност што се нашао у руском посланству, на месту
које је у политичком смислу било значајно у мери, у којој то само мала места
могу бити. Након тога остало му је само да покуша да такав свој положај
задржи што дуже. Он је тако постао личност слична славном Нушићевом Пери
Писару из Админисiиртиивноz, парадигма савремене му српске демократије:
почаствован толико да се дописује са једним краљем, што га није спречавало
да се, недуго потом, поздрављајући се, срдачно изљуби са његовим кнежевским
ривалом; он је једновремено био сиромашан толико, да је остајао дужан
киријиђији.

већ је, на неку вест која му је стигла и~ Па~иза, у журби отпуто~ао за Цетиње.

Дошла је и Тимочка буна са ЧИЈОМ Је пропашћу опозиција привремено

сузбијена. Противници напр~дњачке владе пре':в~р~ли су се постепено У

опозицију краљу Милану. Чак Је и Јован Ристић, КОЈИ Је ЈОШ 1881. године ступио
у везу са претендујуhом династијом, напустио краља Милана. Тома Павловић
Рус преносио је писма која су ~азменили кн~жевиh Пета~ и Јован Ри~тиh пре
него што су се састали у МариЈенбаду. 97 Зби3ање опозициЈе обележио Је и сас
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танак избеглих радикала са Јованом Ристићем, који се упркос блиској сарадњи
завршио без већих резултата, пошто је бивши намесник тра:кио првенстве~о

у будућој Влади. Извештај о том састанку Тома Павловић Је предао, раниЈе

споменутом, карађорђевском агенту Алексијевићу када су се састали у Земуну.
Та мисија је опасно угрозила Тому Павловића и његов з_авида_н статус

троструког (руског-Ристиhевог и краљевог) доушника. Алекси3евиh Је наиме,

такође био неискрен према својим послодавцима, мада је притом, био само
двоструки агент. О деловању либерала, рад~кала, карађорђеваца ка? и њихове
агентуре

а самим тим и Павловића, он Је у посебном извешта3у упознао
'

тадашњег напредњачког председника Владе, Милутина
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Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар 1 КарађорЬевиh, 274.

Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар Ј Карађорђевиh, Београд 1988, 275; Из~ешта) Мите

Алексијевића о везама Караl)орl)евића са Јованом ристићем и радикалима. Хартије Војислава

Јовановића-Марамбоа, CXXIX, Архив СМИП-а.

In this paper, I have explored the historical contriЬution of the reports made Ьу опе
informant, Тоша Pavlovoc-Rus (The Russian). Pavlovic was а lower official in the service
of the Russian diplomatic mission in Belgrade. Using that post, he informed both Jovan
Ristic (а member of the Second Regency, 1868-1872), and, after him, king Milan
Obrenovic about the activities of the opposition in Serbla. Т. Pavlovic paid particular attentio11 to conservative and dynastic opposition. About 440 reports written Ьу Pavlovic to
Jovan Ristic are now availaЫe. Pavlovic was an informant who changed masters several
times. Не was in that of Jovan Ristic, Conservatives, Karadordevic dynasty in exile, and
later king Milan Obrenovic. At the end of his career, Pavlovic was in the service of all
of them. The hisotrical cont1·iЬution of Pavlovic's reports is important because they contain
new information about several decisive moments in the period fmm 1868 to 1887: the
rise of the Second Regency, the last yeai·s in the life of Ilija Gaшsanin (the leader of the
conservative opposition), some details about the 1870 elections for the chairman (kmet)
of Belgrade City board (when conservative Acim Cumic was elected) and the history of
the dynastic opposition.
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Подаци изнети у раду проистекли су из личног искуства, у време док је
аутор овог рада као референт за културу, а касније и координатор Оперативне
групе радио на смештају, одржавању психофизичког здравља групе (посебно
брига о малолетним члановима и младима), одржавању кућног реда; пословима
одржавања сталних контаката са јеврејским организацијама које су се старале
о члановима Заједнице југословенских Јевреја (далје: ЗП) у Будимпешти као
и Савезом јеврејских општина Југославије; спровођењу културно-образовних
активности; организацији прихватања помоћи и лекова; вођењу евиденције

(спискови са личним подацима, датумом доласка и дестинацијом и датумом од
ласка, табеле демографске структуре чланства - Табела 1); давању интервјуа
мисијима које су прикупљале материјална средства.
Током боравка у Будимпешти аутор је имао специфичну егзистенцијалну
позицију, припадао је групи, познавао чланове и имао прилике да посматра
понашање у новој средини и новој, измењеној ситуацији користећи метод
стационираног учешћа са посматрањем, што је подразумевало дуготрајни ин
тензивни однос са члановима заједнице у егзилу. Предност је стална присутност

Айсшртаи: Овај рад има за циљ да докуменшује шромесечни йри

на терену као и посматрање понашања из прве руке, уместо из извештаја

времени боравак йреко 600 чланова Заједнице јуzословенских Јевреја
у Будимйешши (17% од укуйноz броја члансшва) као и йу~и једноz

других, јер се на тај начин кроз директно искуство долази до података.

броја чланова за Израел, у време уочи, шоком и крашко време йосле

догађаје или после њих, понашајући се према правилима средине или их

найада НАТО на СР Јуzославију.

кршећи. Улога учесника посматрача је амбивалентна, јер док је неко ангажован

Директним посматрањем се види шта се дешава када се људи припремају за

у активности он је не посматра.'.

По својој бројности и учешћу у животу Мађарске, Јевреји свакако чине део
мађарске историје: у главном граду постоје 22 синагоге, од којих највећа има
приближно 3000 места, Семинар за рабине за целу источну и централну Европу,
јеврејске основне и средње школе и обданишта, јеврејски културни центар, јев

Од почетка до самог краја боравка у Будимпешти чланови ЗП нису имали

рејски културни центри, јеврејски музеј, библиотека, општински центри, летњи

избеглички статус, веh се боравак продужавао према важећим мађарским

Организација :живота у новој средини

камп, јеврејска болница, два дома за старе, кошер ресторани, ритуално купатило,

прописима: за оне који су све време боравили у земљи на крају сваког месеца

јеврејско гробље, продавнице са ритуалним реквизитима и сувернирима. Дакле,

се продужавао боравак, с тим што се након три месеца континуираног боравка

реч је о граду са развијеном структуром и установама организованим на етничко

земља морала напустити. Прозвани смо "бегунци од бомби", како смо земљу

верском карактеру, што је омогућавало брзо укључивање југословенских Јевреја

напустили од страха пред бомбардовањем, нико од нас није био протеран из

у веома динамичан социјални и културни живот у новој средини.
Склањање чланова јеврејске заједнице организовао је Савез јеврејских
општина Југославије уз финансијску и свесрдну помоh и сарадњу низа јеврејских
организација у свету, као и појединаца који су били укључени у бригу и старање
о привремено склоњеним југословенским Јеврејима у Будимпешти, Израелу и,
у мањем броју, неким другим земљама.
Савез јеврејских општина Југославије је аутобусима у Будимпешту упутио

близу

200 чланова јеврејских општина из Београда, Новог

Сада, Суботице, Сом

бора, Панчева. Зрењенина, Аде, Кикинде, Приштине, Ниша и Трстеника, док

је остали број чланова дошао појединачно. Склањање је почело 23. марта, дан
уочи почетка бомбардовања. Повратак евакуисаних је почео 19. јуна, неколико
дана после завршетка бомбардовања и доношења резолуције Савета безбед
ности о решењу косовске кризе. Излазак из Југославије је био слободан, изузев

својих места било због националне припадности или услед рушења дома, нити
је ико током боравка од мађарских власти затражио избеглички статус.
Када је реч о плановима за повратак, практично су се могле издвојити

три старосне групе: студенти и припадници средње и старије генерације. Студен
ти су планирали да иду за Израел "знам да he ми тамо бити теже у почетку,
али ме чека боља будућност", док су старији чекали да се напади заврше како
би се вратили у своје домове, јер "код куhе је најлепше". Припадници средње
генерације, млађи родитељи, одлазили су да "извиде" могућност за боравак у
Израелу, јер "морамо да мислимо на нашу децу и шта је за њих боље". По
структури то је била етнички, верски и језички хомогена група, која већински
припада тзв. средњем грађанском сталежу, тако да адаптација на урбану градску
средину и обрасце општецивилизацијских правила понашања није била отежана

за војне обвезнике, а транспорт отежан и ризичан због рушења мостова и
могућности напада.

Barfield Thomas,

Т!1е

Dictionmy of Antllropology, Oxfo!"d 1997., 348
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претходном припадношhу другом месту живљења. Унутар групе веhином су се
сви међусобно познавали од раније, јер су у оквиру матичних заједница бил~
упуhени једни на друге. У групи која је практично преко ноhи променила СВОЈ

делили стрепњу. Упуhени на групу и једни на друге, тешко су се одлучивали за

културни, социјални, професионални и просторни статус, односно ушла у

могуhе удовољити. ,,Социјални случајеви" којима је био обезбеlјен смештај, исх

безстатусност долази и до губитка личног идентитета, губитка гот?во свега

рана и остале животне потрепштине последњи су се вратили у земљу.

лично препознатљивог, ,,контекста у целини" 2 • Тада долази до изражар способ
ност адаптације, што је зависило од појединачних психофизичких карактери~
тика, у групи је било оних који су се брже и оних који су се теже и спорије
прилагоlјавали новонасталој ситуацији. Једну од водеhих улога у интегрисању

новог члана у друштво мађарских Јевреја, имао је језик. Војвођански Јевреји

искуствима из прошлости. Међусобно су заједнички превлађивали страх и
укључивање у активности и имали посебне прохтеве, којима углавном није било

Јеврејске организације и многобројни волонтери су учинили све што је
потребно како би чланови групе добили задовољавајуhи смештај и негу, лекове,
одеhу, деца играчке, да би одржали емотивно и физичко здравље групе,
учествовали у културним догађањима, административно решили статус и
притом показали разумевање и пожртвованост.

којима је углавном мађарски језик матерњи, имали су предност, лакше су се
укључили у друштвени живот средине и нашли запослење.

.

.

Првих дана је цела група по годишту била хомогена, а заЈедништво коЈе
је развила учествујуhи на семинарима, летњи~ кампов~ма и сличним окуп

љањима јеврејске деце и омладине, у оваквој ситуацији се манифестовало

одлучним ставом да "не треба губити главу, бити очајан или падати у депресију".
Како вести везане за рат у земљи нису биле оптимистичке и група полако пос

тај ала свесна да"изгледа да

he

рат трајати дуже од седам дана", тако се све

С обзиром на то да се није знало како

he

he

се криза развијати, нити колико

људи доhи, према томе се мењао и смештај, што је уз здравствену заштиту

било основно. Старијим члановима је пружена могуhност одласка у Дом за
старе у Бечу. Исхрана је била организована у хотелу, редовно су стизале остале
животне потрепштине уз додатну помоh хуманитарних организација које су

групу снабдевале воhем и поврhем, средствима за хигијену, опремом за бебе,
телефонским картицама и картама за превоз. Редовно су стизали лекови од

којих је велики део слат за Југославију, здравствено осигурање је такође било

више кренуло у активности којима би се испунио цео дан. Према ~рогра_му ак
тивности из Југославије, одржавани су часови мађарског и хебрејског Језика,
курс компјутера, организовано је обданиште, дечији и млађи тинејџ клуб, ликов

регулисано и важило је како за Мађарску тако и за Израел.

на, драмска и музичка секција, курс керамике, плесови, спорт (аеробик, сто~и
тенис, аикидо, џудо, фудбал, кошарка), турнир у преферансу. НаЈављивано Је:
"обавезно је уписати се најмање у две секције, то је у вашем_ инте~есу да не

претходно предавање припремила за прославу која је одржана у јеврејској
добро организован едукативни програм. Деца од

бисте ментално оболели", ,,познавање рада на рачунарима Један Је од сав

даниште уз пратњу родитеља или васпитача; деца од

ремених критеријума писмености, познавање програмирања је квали_тет ~::оји
обезбеђује егзистенцију у свакој земљи света", ,,за све оне који немаЈу ПОЈМа,
натуцају или мисле да знају мађарски, држимо часове основног прежив
љавања" ...

Постојао је распоред одржавања хигијене, као и куhни ред. Егалитарност

Овај симболично речно "егзодус" догодило се пред празник Песах, који
се слави у спомен спасења Јевреја из мисирског ропства, тако да се група уз
општини. Након светковине све генерације су укључене у разноврстан и веома

3

до

6 година су ишла у об
6 до 14 година су пратила

редовну наставу у основној школи; организовани су часови у природи (излети,
одлазак у парк, Зоо врт, на базен, у циркус). Током целог дана су се за ом

ладинце и старије смењивали часови хебрејског језика, неформално образовање
и предавања о традицији и религији. За старије су били организовани одласци
на концерте, у позориште, обилазак јеврејског кварта и музеја, клуб за пен

у смислу припадања групи чији је боравак, статус, стање у коме се налази и~ти,

зионере, али и свакодневне обавезе, по стереотипу назване "женским пос

није значио и изостанак индивидуалности, тако да се свако према СВОЈИМ

ловима", који се иначе обављају код куhе. Издаван је и "Билтен", са прегледом
свих важних догаlјаја и информација. У спровођењу активности били су

знањима, способностима и личним афинитетима укључио у активности. Првих
дана је са групом боравио и фотограф, који је забележио смештај, изглед и
реакције у тим првим тренуцима исељеничке средине.

Временом је група остала све хетерогенија по годинама са карактерис

укључени сви чланови, чиме је искоришhен потенцијал унутар групе: новинар

је био уредник Билтен-а, лекари су бринули о болеснима, наставници су држали
наставу у школи, преводиоци су помагали да они који не знају језик разумеју

тиком сталних померања и премештања, при чему је групна динамика била
веома жива. Млади су веhином чекали на планирани одлазак у Израел и врло
се зрело понели према ситуацији, учествујуhи преко дана у активностима. Увече
су се окупљали да се уз песму ослободе страха и стреса, што је разумљиво с
обзиром на њихове године, али упоредо са тим, околина је, с обзиром на окол
ности, од њих очекивала суздржаност и повученост. Мајке су биле са својим
породицама, укључене у школске активности и са обавезама према деци. Meljy

сва обавештења, спортисти су држали спортске клубове, глумци драмску сек
цију, сликари ликовну, музичари музичку. За активност је поред хотелских прос

старијима је било и оних који су преживели логоре, са негативним и трагичним

формирана оперативна група, сачињена од људи који у заједници имају одређене

2

Малашевић Мирослава, Сестринска солидарност - избеглице uз бивше Јуzославuје у Њујорку,
ГЕИ САНУ књ. XLIV, Београд 1995., 202

торија коришhен и савремени јеврејски културни центар у Будимпешти, који је
располагао потребном опремом за обављање културно-образовних активности,
организовање концерата и представа, одржаваних посебно за нашу групу.

Карактеристика свих јеврејских општина јесу исте основне установе, што је
одлучујуhе за јединствоЗ, тако да је ради боље организације, договора и одлука

3

Гаме Андрија, У трагању за 6020;11: трагичан историјски Пуйl Јеврејства, Београд

1993., Зб
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275

Религијс1ш пра1{са

председника СЈОЈ и чланова Извршног одбора.

Јеврејска заједница у Југославији већим делом представља заједницу која
не живи по строгим прописима Торе, ,,религиозност није предуслов припад

Групна психотерапија
С обзиром на то да је бомбардовање најављивано интензивно уназад
годину дана и раније, до почетка југословенске кризе се незванично причало

да he то бити један од могућих војних притисака, свакако да је емотивна
напе-тост припадника ЗЈЈ била велика, али је евакуација прихваћена као
неминовност која се дуго ишчекивала и на крају и обистинила. Од првог тренут
ка група је прихватила све обавезе у новонасталој ситуацији и много више је
стрес утицао на физичко здравље (епидемија инфекцијских обољења је убрзо
почела да се шири), него на психичко. У оквиру психолошке радионице која је
била организована у вечерњим часовима, групна терапија је трајала око сат
времена. Група је названа "група за ослобађање од стреса" и водили су је
психолог и терапеут из Мађарске, едуковани за помоћ у акутној кризи, људима
који су услед ратних околности напустили своје земље. Осећања која се

доживаљају треба исказати покретом тела, након чега терапеут заузима исти

положај омогућавајући на тај начин особи да сагледа саму себе. Циљ је био да
се схвати на који начин се доживљава криза, како би се боље сагледала реалност
и лакше добила представа о будућности.
У првим сатима и данима, група је стално пратила информативне
програме који су појачавали стање страха, напетост и забринутост за оне који

ништва јеврејског заједници", али је укључена у највеће празнике јер
"секуларизам нема нужно негативан став према религији", што је "резултат
напора да се у склад доведу идеје западне културе и јеврејског историјског
наслеђа" 5 • Са радошћу су ишчекивани позиви на Шабат и кидуш у некој од
будимпештанских синагога, највећи јеврејски празник "повезан са стварањем
света, који се сматра симболом вечног споразума између Бога и јеврејског
народа о нужности рада и обавези одмора, јер и рад и одмор једнако су важни
за људску благодет" 6 • ,,Седер је посебан верски обред који се у јеврејским
кућама одржава прве две вечери Песаха, седер Песах је празнична обредна
вечера на којој се молитве, читање Хагаде и сви обичаји одвијају по строго
утврђеном реду" 7 • Обред су држали млади Хазани који су били на школовању
у Израелу, припадници омладине. Шавуот, празник жетве, прослављен је у
синагоги на позив врховног рабина. Поводом

Jom Aacmauta,

дана независности

односно проглашења државе Израел позвани су сви из групе да присуствују
целодневном програму (спортска такмичења, фолклорни плесови, концерт,
шоу). Синагога је у случају ЗЈЈ у Мађарској поред основне функције, дакле
места религијске праксе, имала много више социјалну функцију укључивања
чланова у јеврејску заједницу и друштво. Организација живота у новој социо
културној средини је поред поменутих подразумевала и присуствовање

церемонији склапања грађанског брака, као и прославе дечијих рођендана.

су остали у Југославији. Вести које су преносили медији су, поред телефонске,
били једина веза са земљом. Како због егалитарности коју је наметало
припадања истој групи, тако и по опредељењима, сви су делили исти негативан

Одлазак група и боравах{ у Израелу

став према нападима НАТО, исказан на митинзима који су били организовани
у центру Будимпеште. Јавно исказивање неслагања свакако се могло подвести

под тзв. ,,исељенички патриотизам" 4 , у ком су већином учествовали омладинци.
Он се, поред митинга, манифестовао и кроз интервјуе који су омладинци давали
по доласку у Израел, отворено осуђујући ваздушне нападе и изостанак помоћи
и подршке српском народу. На правац који су чланови ЗЈЈ у Мађарској следили,
утицај су свакако имала стална обавештења, извештаји и прогласи Кризног

· _штаба

СЈОЈ који је захтевао од Израелске владе, Светског јеврејског конгреса
·и Европског јеврејског конгреса да искористе свој утицај, зауставе ваздушне
нападе НА ТО снага и подрже преговоре са циљем да се постигне мирно

'политичко решење Косовског проблема (Проглас СЈОЈ од 28. марта 19.99.
године), као и бројне промеморије, апели за мир и осуде злочина без обзира
над ким се врше.

4

Павловић Мирјана, Срби у Чuкагу- Проблем ейlнuчког uден~ишиейlа, Београд

1990., 131

Са своје стране Агенција за Израел је организовала програм усељења у

Израел

- ,,Idud Aliya", у који су најприје били укључени млади људи, а затим и
породице. Представници из ове организације су такође свакодневно боравили
са припадницима групе у Будимпешти, обављајући разговоре и изналазећи нај
боље решење за усељење, свакоме појединачно. Организовано је потпуно бе

сплатно слање људи у Израел на програм "Pilot Tour", приликом ког је пружена
могућност останка у Израелу или повратка у Мађарску. Програм је трајао 12
дана, током којих се обилази земља, универзитети и све што би могло бити
везано за студенте, уколико се ради о групи младих људи. Програм за породице
је реализован кроз организоване састанке са кометентним особљем са којим
се обављао разговор и тражиле најповољније солуције и могућности запослења.
После завршетка.дванаестодневног пута млади иду као туристи у "Ulpan KiЬuc"
где уче хебрејски јези·к. Након положених пријемних испита неки од њих се

5

Sanel L. Goodman, ,,Вера секуларног Јеврејина", и: ,,Ревшиалuзацuја малих јеврејских 0Пшй111на ":
сПецuјални број, Пинкас бр. 4, Београд 1996, 6

6

Cadik Danon, Збирка Појмова из Јудаизма, Београд 1996., 6

7

Cadik Danon Збирка Појмова uз Јудаuзма, Београд 1996, 43
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уписују на Универзитете. Следи промена статуса у новог усељеника - ,,Ole hadas".
Као усељеници примају материјалну помоћ и смештени су у прихватним
центрима

"Merkaz

Кlita". После одређеног времена, уколико сами не нађу радно

место, понуди им се адекватно запослење.

Програм се за студенте донекле разликовао од програма за породице, како
у обиласцима тако и у смештају. И за једну и за другу групу почињао је уводним
разговором са особљем

"Tnuat Aliya".

Наставаљао се обиласком Јерусалима и

посетом музејима, меморијалном центру, јеврејској четврти. Наредног дана и
једној и другој групи предстојали су поменути разговори са представницима
агенције која је организовала путовање, представницима из Министарства ап
сорпције, студентске организације и то је била прилика да се детаљно и

појединачно разговара о свему што је везано за усељење: материјалној помоћи,
школовању и усавршавању, становању, могућностима за проналазак посла.

Затим се обилазе већи градови у Израелу, Мртво море и Масада, Национални
парк, Голанска висораван, прихватни центри, колеџи, кибуци и уплан кибуци,

у којима се ради и учи језик. Као свој симболичан допринос екологији државе
Израел учесници програма посаде по једно дрво.
Последњег дана се поново састаје са представницима поменутих мини
старства и организација ради сумирања сакупљених података. Поред web site-a
који је доступан, током програма и разговора добијају се брошуре у којима је
објашњена процедура усељења од слетања на аеродром, преко запослења од
носно школовања, до смештаја.
Изузетно примљени, са пута су се учесници враћали са добрим им

пресијама. Од укупног броја чланства ЗЈЈ који су боравили у Будимпешти
чланова је отишло на пут

1.

"Idud Aliya",

док се око

Демографски преглед доласка-одласка чланова у периоду
март 1999. године

Табела

255

уселило у Израел.

130

23.

март

- 23.

1
Године старости

мушки

женски

укупно

остали у

Будимпешти
долазак

1.

одлазак долазак одлазак

мvшкп

долазак

одлазак

0-9

17

11

18

16

35

27

6

женски

2

2.

10-19

43

35

57

42

100

77

8

15

3.

20-29

33

27

68

58

101

85

6

10

4.

30-39

9

8

26

18

35

26

1

8

5.

40-49

9

7

39

31

48

38

2

8

6.

50-59

3

о

21

19

24

19

3

2

7.

60-69

7

6

11

7

18

13

1

4

8.

70-79

4

3

11

7

15

10

1

4

9.

80-89

2

2

1

1

1

3

3

о

10.

90

и више

Укупно

о

о

2

2

2

2

о

о

127

99

254

201

381

зоо

28

53
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Ida Labudovic
Tlie Stay ој Yugoslav Јет C?numity Memb~1'S i(l Budapest Dш·ing Nato Air St,·ikes
(man:li-;ime 1999). Sol1danty and Identity

With growing certainty of NATO air strikes on Yugoslavia in March 1999 membet'S
?f the Jews community - first youth, then women and children - started to s~ek refuge
ш Budapest.
The aim of all forms of gathering of Jews, whether seminars, clubs in Iocal Communes, summer children camps with fшmal of informal education or traditional and culture
and to 1:1ain~ain the iden~ity of the people which still exists and develops in spite of attempts
to erad1cte 1t psycholog1cally and physically. In accordance with these goals, а series of
cultural апd educational activities were organized in Budapest - first Ьу students/teachers
and then also Ьу Jewish 01·ganizations. Members were also offered an option to go 01·
possiЫy to emigrate to Israel.
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наставном плану који је Хенри Циман поднео Министарству просвете и
црквених дела 4.(16.) маја 1877. године, било је предвиђено да се настава одвија
на три степена: а) основна школа; б) приуготовна школа; в) реалка 5 • Наставни
план био је израђен у складу са тада важеhим законским прописима Кнежевине
Србије: За1<оном о устројству основне ш1<оле од 11.(23.) септембра 1863. и
За1<оном о изменама и дойуналш За1<она о устројству реал1<е од 3.(15.)

БАШТИНЕ

HERITAGES

Арсен Ђуровиh

децембра

1873.

године 6 •

1.1.

Према замисли оснивача, школовање у овој школи трајало је две године 7 •

Енглески завод за

За васпитно-образовни процес у школи био је задужен један учитељ. У њој су
се проучавали следећи предмети 8 :

српску сирочад
Деветнаести век је обележен "великом војном", која је донела разарања

наставни предмети

и огромне губитке у људству, материјалним и духовним добрима. То се посебно

број ученика

наука хрпшhанска

географија

цртање п писање

историја отечествена

рачун

јестаственица

односи на другу половину ХХ века, која је протекла у духу честих политичких
криза, а једна од тих имала је далекосежне последице по политичке односе на

крајњем југоистоку Европе. Реч је о Источној кризи

Основна ш1шла

цртање

1875-1878, која је била од

великог значаја за српски народ. У њој су Срби активно учествовали,

покушавајуhи да поврате део некадашњих својих територија (Старе Србије и
Македоније, као и Босне и Херцеговине). Учествујуhи у тим ратовима, Срби

20

певање

вештине

свирање

војно вежбање

су као и у минулим временима поднели огромне жртве. Последице тог страдања

биле су свуда видљиве. Разрушене куће, опустеле њиве и пашњаци. Црнина и
плач нејачи били су епилог тог "грозног времена", како га је видео један од
дечака без родитељског старања који he се наhи "милошhу и племенитошћу
господе" из Манчестерског одбора у установи са хуманитарним предзнаком

-

Енглески завод за српску сирочад 1 • Овај завод основан је заслугом, тада угледног
"хуманитарног посленика", др Хенриа Цимана2 , који је у Београду боравио од
средине 1876. године као заступник поменутог одбора. Завод је отпочео са
радом 18.(30.) децембра 1876. годинеЗ, и у њему је било смештено тридесет и
двоје деце (17 мушких и 15 женских)4, који су у минулим српско-турским

Имајуhи у виду старосну структуру ученика

(6-13.

година), као и

различити ниво знања, акценат у настави стављен је пре свега на васпитну ком
поненту наставног процеса, како би се донекле ублажиле разлике које су пос

тојале и које су објективно биле сметња за постизање веhег ефекта у раду са
овом категоријом ученика

.

1.2.

Приуготовна ш1юла

ратовима остали без иједног или оба родитеља. Основни задатак овог завода

био је "да васпитава и подучава у наукама и вештинама" ратну сирочад. Према
У Београду су поред ове установе од средине 70-тих година

XIX века деловали: Женско друштво
( основано 1875.), Црвени крст ( основан 1876.), Завод за српску сирочад ( основан 1877.), Друштво
Св. Саве ( основано 1886.), Друштво "Краљ Дечански" ( основано 1893.), Ђачка трпеза ( основана
1899.) и друге.

2
3

АС, МПС,

5

1885, ф. XXI, 154.

Исто. Поред овог завода у Београду, Манчестерски одбор отворио је сличан завод и у Бугарској,
Током времена (1876-1877) отворене су
Бугарској био је Ланге.

4

Ова школа представљала је неку врсту припремне школе, а њен основни
задатак био је да током једногодишњег школовања "сйреми децу из основне
иt1<оле за реал1<у, zде йочиње стручна настава". Другим речима, основни

22 школе (основне и средње). Заступник тог одбора у
'

'

"Питомци" овог завода потицали су углавном са простора Старе Србије и Мiкедоније, али их је
било и са простора Босне п Херцеговине, Италије и Аустро-Угарске.

Просветни зборник закона и прописа, 1887, 252-253. Школе су биле уређене у складу са Законом
о йривтТtнш,t utколалш од 31. јула 1874. а сва остала питања у вези са радом Завода, укључујући и
врховни надзор у складу са Законод1 о централној уйрави од

6
7
8

Просветни зборник закона и прописа,
АС, МПС,

10. марта 1862. године.

1895, 628-638, 745-774.

1885, ф. XXI, 154. У строј ство школе од 4.(16.) маја 1877. године

Исто. У настави су коришћени уџбеници за основну школу.
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Број часова

образовно-васпитни циљ који су себи поставили оснивачи, састојао се у

Наставни предмети

проширивању знања из наставних предмета, који су се проучавали на вишем

српски језик

3

нивоу образовања
ове школе 9 :

религија (наука хришhанска)

2

-

у реалци. То се најбоље може видети из наставног плана
·

Бр. недељних часова

Наставни предмети

4

математика

немачки језик

3

историја општа

2

хемија и минерологија

3

геометрија

3

физика

2

српски језик

4

религија (наука хришhанска)

2

географија и историја отечествена

3

физика

2

рачун

4

геометрија

3

немачки језик

4

зоологија и ботаника

2

цртање

2

певање

2

Међутим, услед сукоба који је настао на релацији управа завода - Мини

свирање

2

војна вежбања

3

Укупно:

33

старство просвете у погледу вршења надзора над радом Енглеског завода, нас
тава у реалци није ни започета. Наиме, у складу са тада важећим законским
прописима (Закон о централној управи од 10. марта 1862. и Закона о приватним

У овој "шк.оли" било је само једно одељење са

12

ученика који су били,

као и у основноЈ школи, разл~читог узраста и "спреме". Неки од њих су пре

доласка у завод "свршили по Један или више разреда основне школе" што је

по извештају <?тевана Д. Поповића и др. В.

Бакиhа 10 ,

2

цртање

2

певање

2

свирање

војена вежбања

3

Укупно:

34

школама од 31. јула 1874. године), министар просвете Алимпије Васиљевић је
у писму упућеном др Х. Циману

10. маја 1877. године, у циљу давања

сагласности

за продужетак рада Енглеског завода затражио од њега испуњавање следећих
услова:

1. Пошто се манчестерски одбор налази у иностранству, да се у Београду

упућеног минист~у прос

оснује један пододбор, који ће израдити акта о устројству и наставни

вете АлимИПИЈУ Васиљевићу, био основни разлог да је "напредак различит" у

план и поднети их министру на одобрење;

образовно_-васпитном раду са овом децом. Што се тиче самог наставног процеса,

2.

он се одвиЈао у складу са наведеним наставним планом и уз коришћење уџбеника
и наставних средстава за основу школу и реалку.

Поменути пододбор ће, након конституисања изабрати управу и нас
тавнике завода, а материјал са одговарајућим документима о спрем
ности њиховој, такође доставити министру на одобрење.

Након разматрања постављених услова од стране Министарства просвете

1.3.
·

Реалка

Према замисли Х. Цимана, било је предвиђено у почетку отварање само

и црквених дела, др Х. Циман је одбио да поступи по овом захтеву, па је у
писму упућеном министру просвете 13. маја 1877. године, најавио затварање
овог завода. Енглески завод за српску сирочад је затворен 19. маја 1877. године,

али то није значило да су деца, која су била смештена у њему остала без

првог разреда реалке, и настава је требало да се одржава по следећем наставном

,,старања". Сва деца дотадашњег Енглеског завода по наредби министра прос

плану:

вете била су смештена за кратко у зграду Више женске школе, а потом у новоос

новани Завод за српску сирочад, који се налазио у кући Димитрија Голубовића
на Теразијама 11 •
Иако је Енглески завод за српску сирочад радио свега пет месеци, његово

оснивање и рад имали су вишеструки значај за развој српског друштва и државе

9
10

Исто.

Стеван Д. Поповић и В. Бакић су по налогу министра просвете извршили проверу знања
штићеника Енглеског завода након његовог затварања 19. маја 1877. године, што је послужило
министру просвете као основа за доношење одлуке о оснивању Завода за српску сирочад.

11

Кућа је узета у закуп по цени од 12.000 гроша. За васпитно-образовни процес у Заводу били су
задужени Љубомир Миладиновић и Јован Миодраговић, учитељи основне школе код Саборне
цркве.
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у наредном периоду, тим пре што је била прва установа те врсте основана у
Србији. У њој су заштиту и нова знања стицали они, који су остали без топлине
родитељског дома и загрљаја, често и без наде да lie за њих бити било какве
будуhности. Веру у живот вратили су им они који су их подучавали у тој ус
танови. На искуству тог првог Завода временом је била изграђена модерна ус
танова Завода за српску сирочад, која је у наредним годинама пружила
уточиште и образовање великом броју српске сирочади, током ратова који су
уследили почетком ХХ века.

Арсен Ђуровиh, Енглески завод за српску сирочад
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ви сте ми, г. Министре, тада дали не привремено но стално одобрење, да могу
Енглески завод у Београду отворити, као што сведочи ваш акт од

пр. год.

N° 3965 и
15. јануара

18.

децембра

свечано отварање од стране Њихове светлости Књегиње и

Књаза
ове године. Ја сам са мојом школом заједно до овога часа
правњашњој цељи веран остао. За мене је велика утеха, што ово увиђа, не
само околина у којој се завод находи, но чак и удаљени крајеви Србије.
Манчестерски одбор, којега сам је закони заступник, морао је овај пут
организације у Енглеском заводу да изабере, јер у Србији није нашао сличнога
завода на који би се угледао. Да је пре Енглеског завода за сирочад постојао
који други сличан завод, можда би одбору и мени био посао олакшан, али пошто
тога не беше, то сам сматрао за моју дужност, да овом заводу, као првоме у
Србији, на основу српских земаљских закона осигурам будуhност, која неhе бити

Еглески завод

У Београду,

за српску сирочад

13.

маја

1877.

зависна од моменталних промена. Ево, стога сам ја, поштујуhи и високо ценеhи
наређења законска, тражио, да поједина правила, која су честим изменама
подложна, не нађу примену на Енглески завод за сирочад; јер та правила пос

Господине Министре

12

тала су пре но што је икакав завод у Србији за сирочад постојао.
Ја сам имао част у горњем излагању поново вам дати прилику да моју и
мога одбора човечанску и хришhанску намеру, коју са сиротињским заводом

Част ми је јавити вам, да сам ваш акт од 10. маја N° 1917 примио и да
сам проучио захтеве које ставља Влада Његове Светлости ради одобрења от
варања Енглеског завода у Београду. Дозволите ми г. Министре да вам
напоменом, да о првој тачци, као јединој законској тачци, није међу нама било
речи, нити да сам ја и када мислио да завод без врховног надзора владиног
оставити, а још мање изаhи из круга закона о централној управи од 10. марта
1862. г. Ово сам најбоље доказао веh тиме што сам стајао у непосредној свези
са вама г. Министре и што је свака промена у заводу вама достављена.
Beli по себи се разуме, да завод у коме српски учитељи и професори раде
подлеже

врховном надзору владином и против таквог надзора нисам никад

ништа имао, шта више врата Енглеског завода стајаху вазда, и сад стоје, свакоме
отворена, и у завод може доhи сваки све да види и прегледа, па чак и књигу у
коју се верно бележи сав рад у заводу.

имадосмо, јасно увидите. Али, с обзиром на ваш акт од 10. маја N° 1817 није
ни могуhе више Енглески завод за српску сирочад у Београду држати и изволите
од данас сматрати овај завод као затворен. Ја одбор манчестерски и многи моји
пријатељи, који се утркиваху да свој сирочади што јаче осигурају лепу и светлу
будуhност, морају само сажаљевати што се овако десило, и то после мог

искреног и неуморног десетомесечног рада. Одбор манчестерски мора нарочито
жалити, што није за све ово време могао и у Српске владе да стече оно

поверење, које код свију влада ужива, где је год сличан завод подигао. Тамо су
му владе, не само изашле у сусрет, но су заиста и попуштале и на оној другој

страни, гди су стајале формалне земаљске законске наредбе, што ја никада од
српске владе тражио нисам. Па и сам мој друг г. Ланге, који је у последњем
рату по Бугарској у име манчестерског комитета помогао и помаже, јавља у
своме извештају, који је у Енглеским новинама штампан

4. маја да и сама Турска

Друга главна тачка захтева спада чисто у приватну ствар одбора
Манчестерског, и Ви hете сами најбоље знати да одбор, који овакву установу

вим помагањем може се онако радити као што је г. Ланге радио, те је

уређује, мора имати одрешене руке, да је унутра уреди како он за најбоље нађе,

у Бугарској основао.

оставивши врховни

-

закони

-

влада њему сваку могуhу рукопомоh пружа да до своје цељи дође. И само так

22

школе

Да би овај врло важан корак пред енглеским и српским светом оправдао,

надзор влади. Да би влада имала каквог представ

ника овди, ја сам, по жељи вашој, пристао, да на себе узмем сву одговорност

ја

у односу завода, а према влади, за што сам сасвим легалним путем, као што

акта која се на ово односе.

сам вам и писмено показао, овлашhен, а у моме одсуству би то на друго лице
могао да пренесем. Поред тога што нема формалног закона, који би оваквој
унутрашњој слободи завода на пут стајао, поред тога што је одбор узео у завод

да је Енглески завод за српску сирочад, који је пуних пет месеци живео затворен.
Примите г. Министре уверење мог особитог поштовања.

liy

ову ствар на српском и енглеском језику штампати, као и сва писма и
За сада ми ништа друго не остаје но да са дубоким сажаљењем поновим

људе све из српске школе, одбор је, преко мене, својом десетомесечним радом

у Србији, на који је - буди узгред речено - ди ЗО.ООО дуката, с драге воље
жртвовао и готов био још за страдалнике Србије доста да жртвује, довољно
показао, којим пут~м и којој цељи тежи. При свем том ја сам Вам у мом првом
писму изречно напоменуо цељ, којој мислим децу да васпитавам и образујем и

12

Министар просвете и црквених дела био је тада Алимије Васиљевић.

Henry Ceman
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женска деца

Име II презиме

Године

мушка деца

Име и презиме

Године

Отац, старалац, тутор и ко
га

ie

поедао

1.

Јован Павловиh

1867
10

има сестру Мару, а предао

2.

Милан Богосављев

1866

има оца Вују, а предао га је

11

3.

Владимир Аниh

1866
11

Антоније Стојиљковиh

4.
5.

Живојин Рајковиh

6. Љубомир· Ђокиh

.

7.

Драгутин Младеновиh

Коциh

,/

Јован Недбан

11.
12.
13.

Илија Милошевиh
Серафим Златанов
Вучко Живковиh

Велимир Цветковиh

игуман из Јакова

има брата Стојанчу у
Јагодини

Алексинац

нема никога

Алексинац

Књажевац

има зета Здравка

Алексинац

1866

има очуха Марјана
Симовиhа

има мајку (Тереза
Фаоаnини)

1

1864
3

има оца и мајку, отац

1867
10

има тетку у Јагодини, која

1867
10

нема никога, нашао га је

1867
10

нема никога, нашао га је

га

ie

Милета Прељевиh

1871
6

нема ни оца ни мајку,

13

сестра Јована Павловиhа

Јованка Павловиh

3.

Славка Ј овановиh

4.

Стевка Божиновка

5.

Циман смрзнутог, Врање

довео га

ie

1867
10

довео га

1866

нема никога, нашао га је

нема ни оца ни мајку,

ie

Дивља Ријека

Чеда Миiатовиh
Дивља Ријека

Чеда Миi атовиh
Лесковац

Циман

У рубрици године, дат је податак о години рођења и годинама старости у тренутку пријема деце
у Енглески завод.

има мајку Дику и Параhину

Параhин

1864
13

брата Мика, неожењен и

Параhин

две сестре

Алексије Коциh

1865
12

( сестра

7.

Милена Станојевиh

1865
12

има тетку Кату, она је и

1868

име сестр:,, Цану'од,16
година (у 'Алекс.)

Доњи

има сестру Насту, она је и

Лоhика

8.

Драга Стојановиh

9
Јелисавета Петровиh
Раза Даниловиh

(Итал.)

Врање

1866

6.

Тревиза

Кратово

сестра Јована Павловиh

11

10.

Куманово

1868
9

9.

Видин (Тур.)

Место

IРоЬења

11

Темица

Циман смрзнутог

15.

11

1866

11.

Моравка Јовановиh

1867
10
1867
10
1868
9

12.

Станка Стојиh

1866

Драгољубова)
..}~

Адровац

предала

има мајку Јулку (у

Јагодина

Параhину)

има мајку Дану, она је и
предала

сестра Милована и Милете

14.

Бојана Прељевиh

1872
5

сестра Милована и Милете

15.

Ружена Раденковиh

1868

сестра Стојкова

9

Назрина

поедала

11

Циман у јагодини

нема никога, нашао га је

Стојко Раденковиh

Станија Павловиh

и предала

1871
6

17.

2.

Милош казанџија

Максим Цветковиh

Милован Прељевиh

сестра Љубомира Ђокиhа

Цветковиhа из Алексинца

14.

16.

Н. Село

тутора Илију, предала га
баба

1871
6

1865
12

l(Mab.)

1868
1864

Паулина Ђорђевиh

Зарија

Књажевац

11

10.

Параhин

Отац, старалац, тутор и ко
га ie пnедао

1.

IPoheњa

тутора Ђоку

13

8._ Драгољуб

ie

Место

1865
12
9

,;.

9.

1865
12

га
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те земље, руске теме су трајно занимљиве и научним и политичким круговима,

О ИДЕЈАМА И КНЈИГАМА

а посебно данас, на крају ХХ века, када још није јасно у ком правцу

ON IDEAS AND BOOKS

кретати развој догађаја и процеса у важном геостратегијском чиниоцу какав

he

се даље

представља Руска Федерација и око њега.

Процес досељавања Руса у Краљевину СХС био је у многим случајевима
почетак њихове даље сеобе на запад Европе или у Америку, што је

Горан Милорадовиh

подразумевало учешће многих државних и међународних структура, чиме је

појава добила изразито међународно обележје. Околности у којима је процес
текао оставиле су трага и на психу појединца и на психологију групе. Даљи
резултат је начин на који су се средине у које су избеглице насељене односиле
према новим суграlјнима. Бављење руским избеглицама је захтевало суочавање
са многим што ненамерним што намерним заблудама ( о њиховом броју и

Мирослав Јовановић, Досељавање

политичком утицају, нпр.), тако да један од важних конкретних доприноса књиге

руских избеглица у Краљевину
схс 1919-1924,

који је утврђено да се на свом врхунцу кретао у распону између 41.000 и 44.000.
Осим утврђивања чињеничног стања, материја је изискивала и разрешавање

Стубови културе, Београд

1996,

с.

385

представља решавање питања броја руских избеглица у Краљевини СХС, за

многих методолошких проблема, чиме су стечени знање и искуство значајни и
за истраживање других сродних тема.

Руске избеглице су од самог почетка своје одисеје биле предмет стручног

Аутору се, пре свега, пружила јединствена прилика да истражи друштвену
групу у настајању и направи помак у односу на традиционална схватања о
примарном историјском значају истакнутог појединца. Такође, тема је изис
кивала стављање тежишта на проучавање процеса (не занемарујући ни

и публицистичког интересовања, али тек у посткомунистичком периоду постало

догађаје) и структуре групе (не превиђајући ни историју "обичних" људи). Осим

је могуће ту тему проучити са историјском дистанцом, рационално и без ван

незаобилазних војних и дипломатских области истраживања, монографија се

научних, посебно идеолошких, утицаја. У том духу је написана и ова

бави и идејним становиштем, односно његовим историјским последицама на пос

монографија, настала као продужетак рада на магистарској тези, одбрањеној

матрану групу и њено окружење. Један од неопходних начина да се све то пос

на Катедри за општу савремену историју Филозофског факултета у Београду

тигне било је и коришћење помоћи других наука (највише социологије, али и
психологије, лингвистике, права ... ), чиме је истраживање добило мултидис
циплинарну димензију и омогућило сагледавање јединства историјског процеса

1993.

године. Тежећи да попуни једну од бројних "историјских белина", аутор

се бави малом друштвеном групом

(0,35%

укупног становништва Краљевине

СХС) током релативно кратког раздобља, од

1919.

до

1924.

године. Зашто су

они битни?

Пре свега, феномен избеглиштва, иако се јављао и раније, од времена

француске револуције представља једну од упадљивих одлика нововековне ис
торије. У двадесетом веку појава је у време великих политичких криза, а

кроз његов политички, социјални, културни и језички вид.

Монографија, осим методолошког доприноса, садржи и друге теоријске
садржаје, почевши од терминолошких разматрања (избеглице или емигранти?)
и типолошког рашчлањивања (типови и узроци миграција, врсте миграната,
карактер миграционих таласа и сл.), па до структурисања саме књиге. Након

не само због своје масовности,

Предzовора следи Шeciu уводних скица, у којима се поставља проблем (и
начелном и у конкретном смислу), а потом четири велике целине:/ - Држава

представља нешто специфично. Изменом структуре руског друштва, нарочито

и руско избеzличко йиi"йање, која се бави односом државне структуре према

нарочито у време и након светских ратова, доживела неколико ескалација, од
којих избеглиштво Руса након октобра

1917,

сменом његове елите, створени су услови за преображај целе земље, чиме је,

придошлицама и проблемима везаним за решавање њиховог статуса;

због значаја Русије

Долазак, где се обрађује пет великих миграционих таласа и остале мање групе,
одлазак дела избеглица из Краљевине СХС и решава питање њиховог укупног
броја у Краљевини СХС у посматраном периоду; 111 - Cмeuti"йaj, где се истражују
начини решавања егзистенцијалних проблема руских·избеглица (питање прих

(односно

Совјетског Савеза) на међународно-политичком

плану, у битном одређен и ток опште историје двадесетог века.

Једна од посебних разлога значаја те теме лежи у томе што је, захваљујући
образовном и професионалном саставу групе

(13% избеглица имало је више, а
62% средње обр~зовање), њихов велики допринос новој средини био у упадљивој
несразмери са њиховом малобројношћу, те се плодови семена који су они
посејали убирају и дан-данас, посебно на тлу науке и уметности. С друге стране,
лишавање Русије једног великог дела њене интелектуалне елите оставило је
дуготрајне негативне последице на руско друштво. Такође, због значаја и утицаја

вата, размештаја унутар Краљевине СХС, смештаја и финансирања);

11 -

1V -

Социјална слика, где се анализира старосна1 полна, образовна и професионална

структура групе.

Књига је обилно документована, почевши од потресних сведочења са
њеног почетка (види одељак: Искуutења), која својим садржајем понекад далеко
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превазилазе могућности маште надареног писца, а својом формом досежу и

Миле Бјелаја~~

несумњив литерарни квалитет, до збирке фотографија и факсимила личних
докумената са краја књиге, који читаоцу не дозвољавају да заборави да су заиста

у питању стварни, иако прошли, догађаји и да су људи, чије судбине пред њим
промичу, некада заиста живели. Рад је заснован на необјављеној грађи која је
прикупљена из тринаест домаћих и страних архива, две библиотеке и три
приватне збирке, а која је употпуњена збиркама објављених докумената,
мемоарима, статистичким зборницима, штампом, периодиком, те досадашњом

Прошлост Балкана и око ње

научном продукцијом о тој теми. Књига је опремљена и многобројним
прилозима у виду тематских карата, скица, табела и графикона, којима се
олакшава праћење текста и систематизују приказани подаци.
Излагање одликује, с једне стране, комбиновање хронолошког и
мозаичког метода, а, с друге, комбиновање наративног и техничког језика. То

О књизи Марије Тодорове, Имагинарни Балкан,

Библитека ХХ век, Београд

је делом било диктирано самом материјом, делом стањем грађе и литературе,

1999,

стр.

444

а делом, можда, жељом аутора да, осим тачности и јасноће, које би морале да
одликују сваки научни рад, складом и естетском привлачношћу текст учини

У англосаксонском свету у последњих пар година појавиле су се три

приступачним и занимљивим и широј читалачкој публици. Вероватно су због

значајне књиге које повезује иста нит, готово идентична намера њихових аутора

истог разлога напомене сведене на најнеопходнију меру. Да је аутор у књизи

да реагују одмереношћу научника на нешто што их већ готово читаву деценију
окружује тамо где живе и раде - ,,лакоћа" поимања Балкана и мноштво преких

свесно неговао и естетску димензију упућује чињеница да централним поглав
љима претходи Пролог, а затвара их Ейилоz, што је обележје драмских
текстова, чиме се вероватно желела нагласити трагика изложених збивања. С

таквом алузијом сасвим су у складу графичко решење књиге (на начин
старински) и заштитни знак издавача - стилизовани антички храм.

судова у истакнутим земљама Запада.
Хронолошки, на првом месту је књига М. Тодорове, Imagining the Balkans,
(Oxjord University Press, 1997) (код нас преведена као Имагинарни Балкан), на
другом месту је књига Весне Голдсворти сличног, готово књижевног наслова:

Inventing Ruritanija: The Impel'ialism ој the Imagination (New York and London, Yale
University Press, 1998) и последња најновија књига истакнутог професора ис
торије Балкана са Универзитета Саутемпон, Стевана К. Павловића, Т/Је History
ој the Balkans 1804-1945 у издању "Longman" (New York-London, 1999.)
Потичући са овог простора, поседују једну врсту сензибилности која детек
тује игноранцију, непознавање или прикривене страсти. И Тодорова, и Голдсвор

тиева, и Павловић, свако у складу са својим стилом комуникације, заједнички

констатују да непознавање доводи до примене симплификованих предрасуда (без
обзира на њихово порекло) и да то има повратне последице на Балкан и његове
становнике.

Марија Тодорова, од 1992 професор историје на Универзитету у Геинзвилу
(GainesvШe), Флорида, у научној јавности познато је и цењено име још из
времена када је предавала отоманску и балканску историју на софијском
Универзитету. Представник је модерне историографије у којој се преплићу
политичка и друштвена историја, интердисциплинарни приступ у проучавању

феномена даље и ближе прошлости, као и филозофија историје.
,,Имагинарни Балкан" који је своје прво издање имао у Америци

1997.

године код престижног Оксфорд Университи Преса (Oxford University Press),
преведен је до сада у Бугарској, Грчкој и Хрватској. То је обимна студија са
великим научним апаратом, богата екстензивним цитатима из многих дела на

која се аутор осврће. Увод посвећен разматрању односа "балканизма" и "орјен
тализма" и седам поглавља (Балкан - Номен: ,,Балкан" као самоодређење;
Оiикривање Балкана; Обрасци йерцейције до 1900. године; Од оiикривања до
консiируције, од консйlрукције до класификације; између класификације и
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такође упозорава на чињеницу да се једна од верзија дихотомије Исток-Запад

Књига за коју Тодорова каже да ју је дуго носила у себи имала је за циљ

"Представа о општем западном хришћанству као антиподу наводно
јединственом источном хришћанству, православљу, није теолошка конструк
ција, веh релативно касна категорија културологије и политичких наука, као
код Тојнбија или Хантигтона, која помоћу верских подела покушава да
легитимише и прикрије праву природу геополитичког супарништва и граница".

йолшиике: Балкан и мши о Средњој Евройи; Балкан: Realia
de texte?) својом целовитошh.у могу да стоје сами за себе.

- Qu'est qi'il

да западном читаоцу приближи сву сложеност "Балкана" реагујући против
евидентних стереотипа који су се тамо уврежили и који у временима криза из

бијају свом снагом на видело. ,,Ја живим 'овде и сада' (САД

-

прим. М. Б.) и

у овом тренутку управо 'овој' публици желим да испричам једну причу, да јој
објасним и да је суочим са нечим што се ствара 'овде' а што има погубне пос
ледице 'тамо'. Управо зато су велики делови књиге посвећени излагању ис

торијских корена корена слике о Балкану у том делу света. Но, аутор се одмах
ограђује ставом који нам је веома близак, каже: ,,Реагујући против стереотипа
који се ствара 'на' Западу ја не желим да створим супротан стереотип 'о' Западу

( ... )јане

верујем у хомогеност Запада, јер постоје суштинске разлике у оквиру
различитих 'западањачких' дискусија о Балкану и између њих. Друго, убеђена
сам да је велики део западне научне мисли дао значајан допринос у проучавању
Балкана."

Директан повод је можда била појава репринта једног извештаја Кар

негијеве фондације о последицама балканских ратова у своје време (1913).
Тодорова изричито критикује репринт тог издања 1993. са предговором Џорџа
Кенана. Њена брига постаје тако "морално згражавање над туђим моралним
згражавањем", над дискурсом који једну историјски насталу конструкцију
,,Балкан" ,,користи као снажан симбол изван историјског времена".
Beh у првом делу књиге Тодорова упознаје читаоца са значењем појма
Оријентализам у академским али и политичким круговима Запада и неадек
ватност примењивања тог модела на балканске ствари. ,,У овој књизи тврдим
да балканизам није тек подврста орјентализма. Према томе, желим да докажем

1

да је балканизам више од обичне 'орјенталистичке варијације на тему Бакануу".
2

Овде она директно прихвата тезу из рада Милице и Роберта Хејдена. Радове
о орјентализму и изложене ставове Едварда Саида дефинише пре као изван
редан подстицај за писање своје студије него што може да прихвати такав прис
туп. Тако су многи пасуси уводне студије управо посвећени критици његових
ставова. С друге стране, са задовољством открива да се њена тумачења

подударају на многим местима са ставовима Џона Олкока са универзитета у
Брадфорду како их је он изложио у чланку "Грађење Балкана", 3
Тодорова подсећа да тек европски филозофи XVIII века и окрећу осу
Север-Југ у Запад-Исток, да је евроцентризам модеран феномен започет у доба
ренесансе и са процватом у XIX веку. ,,У том смислу, он представља једну димен
зију културе и идеологије модерног капиталистичког света" (стр.

39).

Аутор

Report ?ftl1e Intemational Comme_ssion to Inq11i1·e into Causes and Conduct oJBa/kan н•ars, Washington D. С.,
Carneg1e Endo,vment fог Iнternatюnal Реасе, 1914; Tl1e Otl1er Ba/kan Wars. А 1913 Carnegie Endowment
Inquiry

iн

Retrospect with

а

New

Intгoduction анd

Reflections

оп

the Pt-esent Conflict

Washingtoн D. С., Carnegie Endowment for International Реасе, 1993.

Ьу

Georg F. Kennan
'

2

Milica Bakic-Hayden i Robel't Hayden, Orjentalist Vaгiationon the Theme 'Вalkans': Symbolic Geog1-aphy in
Recent Yugoslav Cultшal Politics, S/al'ic Rel'ie1v, vol. 51, по. 1, Spring 1992, 1-15.

3

Ed,vard W. Said, Oгientalism, New Ушk, 1978; Исти, East isn 't East, Times Literщ·y Supplement, З February
1995, стр. 3; John В. Allock, Constгucting the Balkans у: Ј. Allocks/A. Young (eds.), В!асk Lamb and Grey
Falcons: Women Tmvellers in t/1e Balkans, Вradford, 1991, 170-191.

испољава у опозицији грчког православља и католичанства:

(стр.

41)
У првом поглављу књиге

(Bakan - Nomen ),

аутор на готово

40

страница

истражује и презентира порекло имена и домете значења појединих израза
коришћених за данашњи балкански простор од антике до најновијих времена.
У другом поглављу (Балкан као самоодређење, стр. 45-112) бави се
питањем самоидентификације народа са Балкана, њиховог легитимисања пред
светом у ситуацији када се тај регион, посебно на Западу представља у крајње

неповољном светлу. Тодорова покушава да скрене пажњу са перцепције

(западне) на интроспекцију (балканску). Упозорава на постојање перцепција
"другог" на самом Балкану. Сваки има свог "источњака" без обзира где се тај
географски налази у односу на тачку посматрања. Као изворном подлогом за
историјско пропитивање послужила се такође истакнутим књижевним делима
или тачније бесмртним књижевним јунацима из бугарске, румунске, српске, али
и ликовима из западне књижевности. Тако је и подсећање на бриљантне

Нушићеве анализе нашло своје место у овом поглављу

( стр. 80).

Док би многи, посебно они са западних или медитеранских обода Балкана

радо побегли од таквог "самоодређења" постоје и обрнути случајеви. Тодорова
идентифкује неке турске историчаре који наглашавају да је отоманска држава
настала као балканско царство и да је Балкан све време био њен приоритет.
Из овога они изводе закључак да због свог историјског континуитета модерна

Турска јесте балканска држава. Овај став је најочитији, наводи аутор, у ватреној
молби покојног турског председника Тургута Озала да се његова земља прими

у Европску унију. Ово се уклапа у погледе оних који се залажу за геополитички

приступ који би Турској омогућио да се :интегрише у Европу. По речима Џен
гиза Чандара: ,,Балкан од Турске поново ствара европску и светску силу као у
време када су отомански Турци постојали светска сила освајајући Румелију ( ... )
Према томе на свом путу у

XXI

век Турска мора да постане балканска сила

Анадолија је регион који гуши турски дух. Балкан даје Турској светске
димензије." Да ли случајно, Тодорова подсећа, да су распад Југославије, а посеб

( ... )

но рат у Босни разбуктали исламске страсти у Турској јаче него што је двадесет
година раније учинила криза на Кипру.

Прелазећи преко проблема идентификације појединих народа Балкана за
објашњење југословенског примера узима случај загребачке књижевнице
Дубравке Угрешић (с. 96-99). Да ли је то адекватан пример?
У трећем и чевртом поглављу (О~икривање Балкана, стр. 113-158; Обрас

ци йерцйецие до 1900 'године, стр. 159-202) је реконструисана хронологија
откривања чињеница о просторима Балкана али и хронологија вредносних
ставова код европске елите према Турцима и отоманској империји, који he се
у једном. тренутку драстично променити. Ослањајући се у великој мери на
научну баштину аутор даје читаоцу преглед како је трагом дипломата, трговаца,
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војника и других путника са Запада почело поновно "откривање" овог дела

што су откриле јужне Словене, него су постале и њихове ватрене заговорнице;

Турске у модерном добу. Првобитне млетачке и ватиканске, трговачке или аген
турне информације и вести, допуњавале су касније француске, енглеске,

хришћана Словена, и нису се задовољавале углађеношћу и једноставним

хабзбуршке, немачке и на крају руске. Но,, нису заостали ни Американци. У
целу причу о изворима спознаја укључени су Ламартин, Буе, Молтке, Каниц,
Толстој и многи други. Просветитељство је, констатује аутор, довело до

преиспитивања представе о Турцима (стр.

135-149).

Отоманско царство се код

'продрле су у удаљене крајеве земље, виделе туробност, сиротињу и беду
објашњењима турских званичника." Управо су списи ових двеју дама из
највишег друштва викторијанске епохе утицали и на самог Гледстона.
Поново откривен, перципиран у складу са личном културом, политичким

погледима или интересима појединих великих сила током променљивог

XIX

њих доживљавало као оличење деспотизма, постојало је и убеђење да је мус

века, ,,феномен Балкана" био је само на корак да буде класификован као

лиманску веру немогуће реформисати јер је она фанатична и нетрпељива. То

политички појам, саморазумљив. Управо ту логику следи структура књиге

се драстично разликовало од претходне аристократске перцепције која је имала

Марије Тодорове.

дивљење за успешност империје и власти императора, чврсто управљање, сјај
и раскош. Постепено се развијала слика Отомана као препреке напретку.
Оно што је занимљиво у овим поглављима то је запажање аутора о нас
танку "јавног мњења" у Европи и факторима који на њега утичу. Са становишта
теме то постаје и једно од централних места студије јер залази у историјске
корене који, понекад прикривено, трају до данас као активни чиниоци. Дајући

Пето поглавље је насловљено Од о~икривања до конс~ирукције до

класификације, (стр.

203-242). Beh

на самом његовом почетку следи једно

важно, и по нама увек корисно упозорење:

"Постоји општа сагласност о томе да су наши утисци априорно
шематизовани. Примљене информације организујемо у 'матрице за које смо ми

као перцепијенти у великој мери одговорни (стр.

204)".

Дакле, ,,кад нешто пер

обиман простор белешкама путника који крстаре Балканом Марија Тодорова

ципирамо, ми утиске уклапамо" у оно што неки називају шемама, упутствима,

каже:

калупима: ,,Перцепција се не састоји да се органу-вида, на пример или слуха

-

"Неколико околности оправдава непосредно интересовање које посвећујем
овим описима (стр. 115-158)". Они сведоче о постепеном уобличавању представа

пасивно дозволи да споља прими готов утисак, као што палета прима мрљу

о Балкану као посебном географском и културном ентитету, а не само као

Такође, упозорава на онај тип категоризација "које редукују комплексност
и потребу за сталним сазнавањем". Такве категорије или типизације су плод

локалитету класичне историје. Историјска анализа путописа и њихове рецеп
ције, представља у ствари историју формирања јавног мнења о Балкану. ,,Тако
су" пише Тодорова "путници имали улогу коју данас имају новинари - они су
обликовали јавно мнење, изражавајући доминантне укусе и предрасуде свог
времена. Неки путописи, популаризовани у каснијој фази увели су старије
представе или старије предрасуде у свеобухватну слику која се стварала у том
тренутку. Треће, управо се у тим каснијим описима може пронаћи комбинација
скоро свих елемената који су обликовали постојећи стереотип о Балкану (стр.

116-117)."
Путописна књижевност постала је помодни жанр. У Британији су
путописи били на другом месту по читаности, одмах после романа. Тодорова
помно излаже чињенице о британским путописима који од потпуне осуде пос
тепено заузимају нешто умереније ставове према Турској. Постоји подударност
између извештаја већине британских путника и главних трендова у спољној
политици. Посебно је то јако потцртано у XIX веку. Првобитно је био присутан
филохеленизам, потом туркофилство у комбинацији са антитурским ставовима

(нпр. Давид Уркарт). 4 У последњој четвртини века, излаже аутор, и код
Британаца провејава став да се политика опстанка Отоманске империје на
Балкану и права потлачених народа ваљају преиспитати због турских суровости.
Међутим Гледстон и њему слични брзо су се нашли на удару туркофила и Диз
раелија. То је још једна илустрација како је тешко променити уврежене ставове
или предрасуде. Примери са политичарима допуњују се акцијама Британки
филантропа нпр. Ирбијеве или Мекензијеве. 5 "Мекензијева и Ирбијева не само
4

D. Urquhaгt, Т/1е Spirit oft/1e East: а Јоита/ ofTravels t/11·ougil Roume/i, London, 1838; Исти, Turkey a11d Jts
Resources, London" 1833.

боје

(... )".

оне врсте конструкције произашле из дирљиве људске жеље да свет сведу на
лако објашњиво и предвидиво.

,,Иако је неоспорно да су процес откривања и процес конструисања неод
војиви, ваља нагласити да током XIX века, када је Балкан откриван и описиван,
процес акумулације знања још увек није строго класификовао то знање по веh
припремљеним схемама (стр. 204)." Филхеленизам као нешто старија
класификација, потпуно је замро 1870-их. Оно што је извесно по Тодоровој то

је да почетком ХХ века у европској књижевности веh је била створена слика
о Балкану.
После

1878.

године, отварањем македонског питања, Балканско

полуострво је више него у ранијим временима, стекло глас немирног терена,

а Македонија је означена као "земља, терора, огња и мача". (с.

205).

На ове

погледе he касније реаговати двојица просвећених Британаца књигом "Апел за
примитивце" (Гоф и Фосет). 6 Они кажу "Репресија и потпуни недостатак
образовања ( ... ) створили су лукавост и природну склоност ка дивљаштву."
После бројних вести са Југа које су "узбуђивале" духоnе империјалне и
монархистичке Европе, слика се допуњава или потврђује призором "језивог и
насилног чина" 1903. године у Београду. Следи писање Дарамове о Србима и

Албанцима,7 репортаже из Балканских ратова, Сарајевски атентат, избијање

5
6

7

Travels in tile Slavo11ic Pr01 1i11ces of Turkey-i11-Europe Ьу Miss Muir Macke11zie (Georgi11a) a11d Miss lrby
(Ade/i11a), London, 1867. Друго издање појавило се са предговором W. Е. Gladstone 1877. године.
Goff,

А, i

Fawcett,

А. Н.,

Macedonia: А P/eafor tile Primitive, London and New York, 1921.

Durham, Mary Edith, Tile Burden oftile Ba/kan, London, Edward Arnold, 1905.
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Миле Бјелајац, Прошлост Балкана и око ње

Првог светског рата. Оваква слика немирног простора допуњава се с разлогом

Када је Балкан доспео у жижу интересовању мит о племенитом дивљаку

или без, сценама периода између два светска рата.

веh је одавно био део прошлости, док је се модерни расизам одликовао

Бројни су језгровити цитати којима Тодорова презентује елементе који су
утицали на популарну конструкцију о Балкану. Они су несумњиво у функцији
приступа обради теме, али су и једна врста сведочења за себе.
"Недопустив је напад на људску природу и на политику што те бедне и
несрећне земљице на Балканском полуострву могу међу собом да воде спорове
који изазивају светске ратове. Око 150.000 младих Американаца погинуло је
због једног догађаја 1914. године у некаквом блатњавом, примитивном селу,

,,константним померањем са науке на естетику ( стр. 215)."

Сарајеву. Гнусно, готово простачко режање у политици Балкана, тешко разум

ма на Балкану феномен национализма може да припише баш 'источноЈ култури

љиво читаоцу на Западу, још увек је пресудно за мир у Европи, а можда и у

( стр. 207)."

свету (стр. 207-8)."8
Од децидиране тврдње да је и Други светски рат отпочео на Балкану дели
нас само један корак. Истина њега је тешко начинити, па смо више од 50 година

.

Још један "пријатељ" Југословена и стручњак за меl)уl?атну Југосл~ВИЈУ

није промакао Тодоровој. Тај, Роберт Ситан Вотсон "тврди(о Је) да би ТРИЈУМФ
све-српске идеје значио "тријумф источне културе над западном и да би
представљао смртни ударац напретку и модернизацији на читавом Балкану'.
Нема сумње да агресивни српски национализам није био најпожељнија појава
на Балкану, феномен али је чудно како стручњак за питања успона на~ионализ

.

.

Дискусија поводом последњег чланка СемЈуела Хантингтона дала Је групи

Ребека Вест деведесетих, и да у књизи "Духови Балкана" изјави како се за

старијих или млађих аналитичара нов легитимитет (с. 228). Упркос критици,
привлачност једноставног "судар цивилизација" почео се обилато користити У
научним и новинарским круговима. 12 "Хантингтон је прво обзнанио да је сукоб
између комунизма, нацизма и либералне демократије, као и борба двеју супер

"нацизам, на пример, може реhи да потиче са Балкана. У прихватилиштима
Беча, плодном тлу за етничку мржњу блиску јужнословенском свету, Хитлер

сила током Хладног рата, у ствари сукоб или грађански рат унутар самог
Запада. Но( ... ) нестанком идеолошке поделе 'поново је актуелизована културна

је научио да мрзи онако заразно." 9

подела Европе на западно хришћанство с једне и православно хришћанство и
ислам с друге стране ( ... ) Као линију раздвајања утврђује границу западног
хришћанства око 1500 године. Она замењује дотад хладноратовску линију

морали да чекамо Роберта Каплана, који очито претендује на то да постане

Како било, пише Тодорова, дух времена између два светска рата кривицу

за рат сваљивао је на Балкан у целини, а посебно на Србе. Мери Идит Дарам,
уверена да he је и други узимати онолико озбиљно колико и она себе, вратила
је орден краљу Петру, а у попратном писму изјавила је да "њега и његов народ
сматра кривим за највећи злочин у историји". Србија је 'осиње гнездо', а читава
нација, и у Црној Гори и у Србији, зна или да воли или да мрзи, средине нема. 10
Дарамова се држала рецепата свих Западњака који су се бавили Балканом:
пронашла је љубимце (стр. 211) - Албанце. ,,Њена аверзија према Србима,
потом проширена и на остале балканске Словене, била је тако огорчена да

Дарамова зулум јаничара приписује њиховом балканском пореклу што је
'јединствена чињеница коју треба нагласити' (Е. Д.)." По мишљењу Дарамове,
пише Тодорова, ,,фанатизам православне цркве сноси велику одговорност за

учвршћивање турске власти".
Дарамова је, сматра аутор, насела на мит о турској толерантности и прих

ватила га. Њена хвале вредна љубав према Албанцима навела ју је да нек
ритички

дели

верске

и

расне

осуде,

уместо

да

рационално

Лењинград-Трст."

Хантингтон жели да докаже да његова линија која раздваја 'западну
цивилизацију' од словенско-православног света заправо није ни економс~а ни
политичка, веh културна. Међутим, када дефинише ове две цивилизациЈе, он

наводи претежно економске одлике

(стр. 227-9).

Но, из све_га ипак мора да се

извуче закључак да културна подела овде треба да прикриЈе истинску: поделу
на богате и сиромашне.

"Заговорници западне цивилизације прогласили су" у вре1;1е хладн?г ра~а

да је "Балкан изгубљен за западни свет' и 'отписан' докле год Је утицаЈ PyciIJe
на полуострву тако јак, зато што руски комунизам представља 'крај Европе".
"Парадокс се" пише Тодорова, ,,састоји у томе што су са Балкана спретно
изузета два најважнија представника балканског културног простора: Грчка и
Турска (стр.

232)".

.

анализира

У овом поглављу књиге где се историчар пре исказуЈе као политички

геополитичку ситуацију. Њени Албанци, који су се "хиљадама годинама опирали

аналитичар, аутор не мимоилази ни Југославију. Бележи да _се и од историје и

денационализацији" и само моле да "заузму своје место на Балкану и да живе
у слободи и хармонији" суочени су са непријатељем много горим од Турака,
,,а, то су Словени: Русија, са својом фанатичном црквом, и њене дивље кохорте,

Срби и Бугари, спремне су да униште Албанију и да затру католике колико и

муслимане (стр.

212)." 11

од антропологије "захтевало да научно протумаче догаl)аЈе у ЈугославИЈИ У
ширем балканском контексту и да дају уверљиво објашњење за нас.иље, пре
свега оно које је починила српска страна (стр. 238). Тодорова закључуЈе да пос

тоје "две тежње: да се догађаји у Југославији узди~ну (или сведу_) на ниво
јединственог догађаја, догађаја без преседана у историЈИ, или да се обЈасне псеу
донаучним тумачењима (стр.

8

Gunter John, lnside Europe, New York, 1940, 437.

9

Robert D. Kaplan, Ba/kan

lO
11

Durham, Mary Edith, Тlventy Years ој Balkans Tangle, London, 1920, 39, 42, 283.

Glюsts. А Јоитеу

Th,·ough Нistory, New York, 1993, XXIII.

Durham, ibld, 52, 57,108,160,234, 291-292.

12

240)."

Дакле, уз навођење илустративних примера

Samuel Huntington, ,,The Clash of Civiliz.atioлs?" Foreign Affairs, vol. 72, No, 3, Summer 1993, ,,Responses
to Semt1el Р. Ha11ti11gton's 'Тће Clash of Civilizations?", Foreign Affai,·s, vol. 72, No. 4, Sept./Oct. 1993, стр.
2-26; S,Jmuel ]:'. Hantiлgton, .,If not Civilizations, What?" Foreign Affairs, vol. 72, No. 5, Nov./Dec. 1993,
186-194; Ricћard Е. Rubenstein/Jalte Cшcker, .,Cћalleng\ng Huntington", Foreign Po/icy, No. 96, Fall 1994,

113-128.

.
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како су појединци пожурили да дају крупне закључке, она ствар види као иг
норисање основних постулата стручности.

У шестом поглављу (Између класификације и йолшиике: Балкан и .миси
о Средњој Евройи, стр. 243-276), као и у претходном, Тодорова је пре сав
ременик

у

вртлогу

интелектуално

политичких

игара

данашњице,

него

традиционалан историчар. Но, инстикт или искуство њене струке су очити. То

he

бити одлика приступа и у последњем, седмом поглављу

Balkan: Relia -

Qи 'est-

у а lюrse de texte? ( стр. 277-315)
Марија Тодорова идентификује проблем који је настао у пост-хлад
норатовско време као проблем одређивања положаја земаља из бивше
"Источне Европе". Даје преглед настанка и интелектуалног промовисања новог
самоодређивања бивших совјетских сателита као нове "Средње Европе", у коју
he бити на волшебан начин укључене територије тада још неумрле Југославије,
па и ове данашње (Војводина). Аутор прати "формирање" нове границе, која

ce qi'il

земењује ону стару. Уочава недоследности аргументације и, наравно, последице

по разумевање или класификацију Балкана.

·

Међу интелектуалцима Јене Сиh (Мађарска) је још 1983. прихватила
~оделу Источне Европе, на Источну Средњу и Југоисточну Еворпу. У последњој_
Је и Балкан под тим неутралним именом.
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Прошло је од тада скоро десетак
година (1994) до тренутка када је Стејт Департмент, дакле сфера чисте
политике, одлучио да се термин "Источна Европа" избаци из речника Одељења
за Евройу. Она постаје Средња без одређења источне стране. ,,Када је касније
говорио о 'две велике нације на боковима Средње Европе" Ричард Холбрук је

имплицирао да Русија преузима улогу читаве Источне Европе, али то никад
није експлицитно рекао зато што у 'Стејт Департменту имена изражавају спољ
ну политику". Нова подела је била видљива и од 1. јануара на медијима Radio
Free Europe. На RFE се говори о Источној Средњој Европи и Југоисточној Ев

ропи (ту је бивша Југославија). Неизговорени термин Источна Европа био је
резервисан за Русију. Из Југоисточне Европе опет су изузете Грчка и Турска.
У овом делу књиге, поред Јене Сиh, (Јежевић), Тодорова прати ставове
многих интелектуалаца бивших социјалистичких земаља, али и истакнутих
аналитичара са Запада, који као претходница каснијим политичким решењима,
промовишу нови појам - Средња Европа - битно различит од традиционалног
немачког поимања. Помињући Чеслава Милоша, Милана Кундеру и многе друге
са Истока, помало иронично нотира очајно трагање да се нађе "оправдање да
смо другачији, да смо Запад". Свако зло долази са Истока. Тај мит наслућује
и код Михњика и код Хавела.

Наводи да Петер Ханак 14 постепено дефинише нови појам као бивши
простор Аустро-Угарске. Код Матвејевиhа проналази тврдње да нови простор

одређује сродна култура. Та културна граница је тамо докле су допрли стилови
барок, бидермајер и сецесија или специфичина музика и сликарство. Балкан је
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Ј. Szucs, ,,The Three Historic Regions
вол. 29 (2-4), 1983, 131-184.

of Еuюре: An Outline", y:fg4Acta Нistorica Sciellfiarum Hungaricae,

Hanak Peter, ,,Central Еuюре: А Historical Regioп in Modern Times: А ContriЬution to the Debate about the
Regions of Europe", у: Schoepflin Geo!'ge and Nancy Wood (eds.) Јп Searc/1 of Central Europe Cambridge

1989,57-69.
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Миле Бјелајац, Прошлост Балкана и око ње

по њему тек Београд и Букурешт. Матвејевић се са оваквим ставовима

оглашава 1987. године (стр. 256-8).
Европа као и свет су ипак збир разичитих умова. Било је и других аутора,
пише Тодорова (Халецки, 15 нпр.) који не прихватају те идеологизоване и натег
нуте схеме. О Балкану се говори као о делу Европе који су несретне прилике
турских освајања учиниле да се у време ослобађања толико разликује од ос
талог дела Европе. За Халецког је хришћанство једно и критикује превелико
инсистирање на цезаропапизму (стр. 263).
Тодоровој није могао да промакне ни аналитичар са особинама доброг
пророка, Тимоти Гартон Еш који скицира нове границе подела средином 1980-их
и које постепено постају стварност ( стр. 267-7). 16
На крају ту су и експерти типа Кисинџера, Иглбергера, многи новинари.

На последњим страницама поглавља Балкан-Релиа, Тодорова поново пос
таје само историчар. Међутим, као да њена уопштавања у погледу Босне, Ал
баније, Турске, Србије и других не леже на најачим основама.
Из Закључка књиге извукли би најмање две ствари, два важна запажања.

То је питање елита и мотива у мешању великих сила у судбину Балкана на
конкретном примеру из савремености.

Елите, њихов не-континуитет (осим код Румуна) са онима из времена
Турске може да објасни да је локализам био јачи од империјалних спона и да
је то утицало на непостојање "наслеђа", тј. није било политичког наслеђа сматра
аутор.

Своју процену у предвечерје још једног балканског рата формулисала је
на следећи начин. ,,Апсурдно је порицати", каже, ,,одговорност како домаћих,

тако и страних профитера и душебрижника који су Југославију гурнули у
катастрофу, а потоњу ноhну мору објашњавали 'балканским менталитетом' и
'давнашњим непријатељствима'. ( ... ) Постоје подједнако важни практични раз
лози за коначно ангажовање Запада у Југославији. Веhину њих мотивисали су
ван-балкански интереси: место и будућност НАТО-а, улога Сједињених Држава

као глобалне војне супер-силе, а посебно њихов стратешки улог у Европи

(... )

Све ово еуфемистички увијено у омиљену реч новијег америчког дипломатског

речника: кредибилитет (веродостојност)."
Читаоце he можда занимати колико Тодорова посвећује пажње актерима
из српске и југословенске средине, колико се ослања на резултате југословенске
(српске) историографије, какав је сразмер појединих балканских компоненти.

Београд се помиње девет пута, а Софија седам, Букурешт и Атина по
осам, Тирана једном, а Истанбул скоро
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пута. Девет политичких актера,

писаца или научника су српског порекла, а пет хрватског. Међу њима, по једном
су поменути Тито, Милошевић и Туђман. Оно што је можда значајније када се
прави ова мала квантитативна анализа то је танушно присуство српске и југос
ловенске науке

(овде

не улазимо у онај посредан облик када су се други аутори,

овде коришћени, ослањали на њу). Једва тринаест студија наших аутора од
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Halecki, Oscar, Т/1е Limits and Dii•isions ofEul'Opean Нistory, London and New York, 1950.
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Timothy Qarton Ash, ,,Does Centi-al Exist", у: Ne1v York Re1•ie1v of Books, вол. 33, но. 15, 9 Оцтобер 1986,
191-215; Т. Garthon Ash/М. Mertes/D. Moisi, ,,Let the East Europeans In!", Ne1v York Re\lie1v ofthe Books,
vol. 38, No. 17, 24 October 1991.
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Vl/3, 1999.

неколико стотина, и то седам аутора из дијаспоре (САД, В. Британија) као што
су Мајкл Петровић, Вејн Вучинић, Трајан Стојановић, Димитрије Ђорђевић и
др. Ради се углавном о текстовима на страним језицима изузев књиге Д. Ан
тонијевића Прилоz йроучавању с~иочарских миzрација на Балкану, односно

двојезичног зборника САНУ Migгations in Balkan Нistory (Београд 1989).
Хрватски угао гледања илустрован је радовима Иве Банца, Зденка Златара,
Бранке Магаш, Стјепана Мештровића, Томислава Лонгиновиhа, Предрага
Матвјевеиhа, Дубравке Угрешић, албанским зборником Елеза Бибераја и
текстовима Исмаила Кадареа. Упадљиво је да нема неких важних едиција грађе

или радова са научних скупова. Ово је свакако добар предложак да се запитамо
о себи, али и наставимо разговор са аутором.

Могући су различити приступи приказу једног дела. Писац ових редова
је проценио да је научној публици потребна и једна оваква, обимнија и више
дескриптивна информација. Мишљења смо да студија Тодорове нуди обиље
добро систематизованих информација. Аутор нашироко цитира бројне ис
торичаре, писце-књижевнике, теоретичаре разних профила, аналитичаре.
Њихови искази, ставови или оцене груписани су у добро дефинисаним поглав

љима комуникативних наслова. Не мању вредност представља библиографија
радова са преко 600 наслова и то од оних најстаријих или њихових репринта
из XIX века до најактуелнијих чланака из New Уогk Revie}v ој Books, Тimes Liteгa,·
Supplement, New Уогk Тimes, Foгeign Policy и др. У овом обиљу своју знатижељу
могу да задовоље поред историчара и етнолози (антрополози), географи,
политиколози или савремени политички аналитичари.

У други тип сложеније, компративне или вредносне анализе, овај пут
нисмо у већој мери улазили. Књига је добар подстицај да се разговор настави

како у контексту који сама "дефинише", тако и у равни основне историчарске
стручности. Њена појава је у свету већ обележена многим приказима и
реаговањима.

