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СТУДИЈЕ

ESSAYS

УДК

Драzана Аншонијевић

949:711"18":133

"Окултна историја": предс1{азања и веровања
о српским владарима и знаменитим догађајима
у

19. ве1{у

У сйомен на

zодину, • у којој су се десиле ,мноzе

1999.

необичне небеске и Природне йојаве йроi"йумачене у

маншичком кључу, а које чекају да се обисi"йине.

Айсшракш: Мноzи круйни исшоријстаt доzађаји у Србији ~иот<ам

19.

века, као и судбина шадашњих владара, били су унайред

йредстщзани. Нека од йророчансшава су несшала сйоншано у народу,
на основу шумачења йојединих важних небеских йојава, као шшо су

йомрачење Сунца и Месеца, йојава коме~иа или звезда йадалица, ишд.,
док су друzа, йак, била йлод визија йосебно дарови~иих йојединаца. У

раду се размашрају йоменуша йророчансшва и доводе се у везу са
исшоријским доzађајима на која су се односила. Ова својеврсна
"01,улшна" исшорија срйско'i народа у 19. векау йосредно је доведена у
везу са извесним збивањима с краја
йройасши Таковскоz zрма из

1991.

20.

века, као ипио је шумачење

zодине и небеских йојава из

1999.

zодине, чиме су на'iовешшене йромене и неки до'iађаји на самом крају
века и миленијума!

1.
Скоро сви најзначајнији догађаји у историји Србије

19.

век, те неки

најважнији моменти из живота тадашњих српских владара били су

-

йредсказани!
Предсказања, јасновиђења, прорицања, гатања и друге мантике иду
,,у домен окултне, езотеричне и парапсихолошке спознаје о будуhности,
прошлост или на даљину, и у најширем смислу, представљају објаву

божанске моhи и опредмеhење божанског знања" .1

'

У јулу

Moh

видовњака

1999. године дошло је до потпуног помрачења Месеца, потпуног помрачења

Сунца·у августу, а у новембру је виђен рој метеора (,,падалица"), тзв. Леониде.
1

Рiепе

Riffard, Rjecnik ezotaizma, Zagreb 1989, v. gatanje, 131,132.
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долази, дакле, из области "светог", а свако гледање видовњака предста
вља превођење "језика" светог на профани језик. Пјер Гиро је мантике,

између сваке појаве, феномена, личности, облика, материје, својства,

дакле вештине прорицања и средства општења с боговима, оностраношhу

постоји идентичност и постоји разлика. Интелектуална делатност модерног

и судбином, одредио као прелогичке, хомоаналошке "системе знакова"

човека апстрактна је и резултат је размишљања у логичким супротностима,

који чине једну од битних одлика "дивље мисли" и архајског знања. Они

каже Хамваш, али за архајског човека који је размишљао у сликама и

Архајска знања почивају на систему аналогија. Аналогија значи да

представљају опште правило митског и фолклорног стваралаштва и

аналогијама, обележје света није у супротностима, веh у сличностима и

широко су се задржали у модерној народној мисли и традицији.2

разликама. У препознавању аналогија пресудан је дубљи, елементарни

Са становишта позитивистичке науке, ти феномени до дана данашњег

нису објашњени иако се многима од њих не може порећи истинитост, уз

доживљај унутрашњег чула. Тако долази до уочавања узајамних веза које
су смислом и логиком необјашњиве.7

веродостојна сведочења оних који су имали прилике да се увере у тачност

Између природних и небеских појава, људских бића, друштвених

предсказаног. Али старе, традицијске знаности и баштина имају

заједница, индивидуалних и колективних судбина постоји, дакле, узајамност

објашњење езотеричних и окултних појава. Под ~Уiрадицијским

и сличност. Због тога је основни постулат старих баштина и архаичног

знанос~иима подразумевају се "сва знања и праксе што своју вредност

знања

дугују чињеници да су универзалне и да постоје одвајкада, да су истодо.бно

б ио

. Ј едно " и "К ако
" с ве Је

народна тековина и тајна, да се њихово устројство заснива на симболизму,
укратко чињеници да се преносе езотеричним круговима и фолклорним

струјањима као општи кључеви свемира схваћеног попут свете, недељиве,

значењске и аналошке целине".

3

Баиииина, пак јесте "објављење

Прадуха, аутентично знање, архаичка синтеза; она је чувар човековог
духа, смисла његовог бивства, знања и будности". 4
Према баштини и традицијским знањима, у основи езотеријских

феномана налази се мистична интуиција за коју Бела Хамваш каже да "није

горе, тако и доле

".

2.
У нашем народном традицијском знању постоји велики број различитих
мантичких и окултних вештина, примењиваних и познатих од старина. Али

предсказања и прорицања догађаја који су, као међаши, обележили ток и

промене историјских збивања у Србији

19.

века, и о којима

he у овом тексту

бити речи, могу се поделити у две групе окултних феномена:

а) тумачење природних и небеских појава

разумна способност, веh она способност која људску душу отме из живота

б) појединачна прорицања и визије везане за судбоносне догађаје

и уздигне је у бивство. То је екстазис, сан или занос, прорицање или

Први пример езотеричне спознаје у домену је посредованог гатања

пророчанство, визија или несвесност. Мистична интуиција води у

према небеским појавама као што су йомрачење Сунца и Месеца, йојава

натприродно бивство, у свет мртвих, међу богове ... Човек види у надахнућу

комеша или звезда рейаши~(а, йадање звезда или "йадања луче", 'iашања

егзактне симболе, а не апстрактне појмове. Отуда све оно што је у кругу

йо звездама и њиховом йоложају, итд. Наш народ верује да су та небеска

мистичне интуиције: прорицање, пророштво, екстаза, медитација, истрже

знамења у ствари божанске йоруке, знаци које Бог шаље народу да би се

се из света факата, уздиже из времена и оставља на цедилу рационални

благовремено поправио и схватио да предстоје крупни догађаји и промене.

смисао." 5 Хамваш наглашава да је мистична интуиција жива у сваком

Ове небеске пој аве су тумачене као знаци крвавих ратова, устанака, немира,

човеку и да представља његову надумну, највишу духовну способност коју

глади, земљотреса и емпидемија. Наш је народ веровао да помрачење Сунца

он може да досегне. То је "будност", моh да се спозна метафизичко

није добар знак за државу: ,,Кад се Сунце једе, онда Србија йройада!"

универзално бивство и његови симболи. Бела Хамваш истиче да је за

Док помрачење Месеца значи пропаст за Турску, и рат уопште. 8

архаичног човека та способност била далеко разумљивија и спонтанија

Помрачење Сунца и појава комете предсказују такође погибију и

него за човека историјског времена, који је предност дао рационалном и
научном, али отуда и једностраном, виђењу света. 6

опасност за владара и знамените личности. 9 Да би се гатало по

помрачењу, обичај је био да се Сунце и Месец "хватају" у суд са водом,

2

Пјер Гиро, Селmологија, Београд

7

Исти,

3

Rjecпik ezote,·izma, в.

8

Ненад Јанковић, Ас{йрономија у йредањи,иа и умотвориналtа Срба, СЕЗб

4

1975, 64.
tradicijske zпaпosti, 402.
Ве!а Hamvas, Scieпtia saaa, BeogtЋd 1994, 64.

5

Исти,

6

Исти, 59.

60.

94, 95.

LXIII,

28, Београд 1951, 113; др Радован Н. Казимировић, Тајанствене йојаве у нашем народу, III
фототипско издање, Београд, 1986, 297.
9
,
Јанковић, н.д., 113,126.
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и онда се гледа помрачење у тој води. 10 Јасно је да је основни смисао

аудијенцију заједно отишли Мијатовић и Алекса Поповић. Краљ је, потом,

ових гатања аналошке природе, где се подударним схватају два система

тражио да му се покажу тајни списи из Архиве. Веома потресен и узнемирен

у целости

садржајем пророчанства, краљ Милан је те акте чувао код себе у двору.

-

друштвена збивања и небеска структура.

Другу групу чине сйоншане визије, йророчки снови јасновиђења

Поменуте догађаје и свој непосредни удео у томе Мијатовић је детаљно

изузетних - осетљивих и посебно обдарених људи, који су имали потребу да

описао у књизи "А

јавно саопште своја натчулна сазнања. То се обично дешавало у судбоносним
ситуацијама које се тичу неке особе лично или читаве групе, тј. народа. Основу

Александра и краљице Драге, и у својим мемоарима "The Memoirs

Diplomat",

таквих пророчанства чини поменута мистична интуиција, а сами видовњаци

йророчансшву, Тарабићима и људима који су били упућени у те догађаје

би такав доживљај једноставно објашњавали речима- ,,тако ми је казато". У

детаљно је писао и Радован Н. Казимировић у књизи "Тајанствене појаве

српском народу одавно су познати ти "прорицатељи", ,,тајновици" .или

у нашем народу", објављене

"прозорљивци "

,и

њих тре б а разликовати од гатара и врачара којима се

Royal Tragedy" (London, 1906)

такође објављеним у Лондону

1940.

поводом убиства краља

1916.

of а Balkan

О Креманском

Казимировић је у књизи навео и своје

разговоре с протом Заријом Захариhем, вођене

1915.

године, о тим

појединачно обраћају клијенти да би на тај начин решили неки свој

скромним и повученим видовњацима и њиховим визијама. Казимировић,

индивидуални проблем.

који је имао преписку и са Чедомиљом Мијатовићем, сматрао је да је у

Најпознатији српски пророци у 19. веку били су Милош и Митар
Тарабић из села Кремне на Златибору. О њиховим прорицањима, касније

необјављено о том "црном пророчанству", како га је звао Мијатовић. За

код нас познатим као Креманско йророчанс~иво, највише је знао и записао

време Обреновића о Креманском йророчансшву се није смело јавно писати,

његовој рукописној заоставштини остало још понешто забележено, али

њихов кум прота Зарија Захарић, али о томе су знали и неки угледни људи

јер је полиција гонила све оне који би о томе ма и шапатом говорили. Разуме

и државници у Србији, те неки црквени великодостојници. Прота Зарија
Захарић је више пута, почесто унапред саопштавајући будуће догађаје, а
по ~азнању од својих видовитих кумова, причао о томе свом најбољем

Тарабићи били прорекли и смену династија.

приЈатељу ужичком проти Гаврилу Поповићу (којије у кући крио рукопис

гоњени и ућуткивани када би пророковали о политичким догађајима

о тим пророчанствима), потом Добри Ружићу, бившем министру просвете

неповољним за власт, а скоро редовно су били предмет подсмеха својих

и црквених послова, Милану Ђ. Милићевићу, па и самом митрополиту

суседа и сународника док се не би као тачним показало понеко од њихових

Михаилу. Међу многим стварима које су Тарабићи прорекли, политички
најзанимљивије и најосетљивије било је, свакако, њихово прорицање о
судбини династије Обреновић, о балканским ратовима и Првом светском
рату. О томе каква he бити судбина владаоца из породице Обреновић, све

се да су о томе највише у тајности причали карађорђевиhевци, јер су
Видовњаци и прорицатељи били су и у другим временима и приликама

предсказања. Није чудно што се у кризним временима појављују бројни
пророци и видовњаци. 11 Многи од њих су без сумње шарлатани, али понеки

припадају управо оној врсти изузетно осетљивих бића који на такав, за
већину људи крајње необичан начин, реагују на општу друштвену

године, а

узнемиреност и несигурност. Осим тога, ваља указати на још један моменат

од његовог синовца Митра записник о томе је наравно узео ужички

важан за разумевање природе наших пророка и њихових визија. Српски

префект полиције 1868. године, када је убијен кнез Михаило. Тај акт је
прослеђен у Београд, у Министарство унуташњих дела, где се чувао међу
тајним списима. Веома значајно _и уверљиво сведочанство, из прве руке, о

друштвене реградације за време турског царства, био је по свом

истинитости прореченог оставио је и историчар, дипломата, народни

воле да кажу

посланик, министар финансија и писац Чедомиљ Мијатовић. Он је за
пророчанство први пут чуо 1875. ,године, када је изненада распуштена
тадашња Скупштина, од свог пријатеља, посланика из Ужица, адвоката

на констатацију Беле Хамваша да је за архајског човека "будност" и

до гашења њихове лозе, прорекао је Милош Тарабић још

1854.

човек

19.

века, као и ранијег доба, због опште културне, верске и

менталном и психичком устројству ближи архајском (научници обично

-

паганском) човеку, него што је то данас. Ако се вратимо

мистична интуиција била спонтани и разумљиви израз ванчулне спознаје,

но што је то за модерног човека, онда се може лакше разумети, па и

Алексе Ло повића ( брата проте Гаврила Поповића). Поповић му је пришао

прихватити чињеница да је у прошлим вековима у Србији, Црној Гори,

и рекао: ,,Видиш ли како се све збива што је онај прорекао", мислећи на

Босни и Херцеговини било људи који су са успехом и тачношћу били у

Митра Тарабића. О томе је одмах обавештен и краљ Милан, код кога су у

стању да пророкују извесне догађаје.

10

Исти,

114.

1

1

Србији,

В.: необјављен магистарски рад Лидије Радуловић, РевиШализација окулйlизлtа у

1998,

Одељење за Етнологију Филозофског факултета у Београду.
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Драгана Антонијевић,,, Окултна исiйорија": йредсказања и веровања о

и Хаџи Рувим

3,

(29.

јануара

1804),

7

...

највероватније је мислио управо на то

помрачење. Могуће је, пак, да је имао у виду нека ранија помрачења, од

22

Први српс1ш устана1{

О бројним небеским знамењима која су најавила йочешак срйскоi
ус~ианка доста се писало у нашој литератури, а песма Филипа Вишњића

,,Почетак буне против дахија" представља темељ и окосницу тих анализа.
У песми, надахнути певач наводи четири небеске појаве које су свеци

изазвали (,,Небом свеци сша~ие војеваши

/

и йрилике различне ме~иаши

/

више Србије йо небу ведроме") не би ли Србе натерали на устанак, али
их Срби, изгледа, нису схватили и, што је важније, нису смели да се

дигну на оружје. Те су прилике, међутим, Турци добро разумели: у
тепсију су захватили воду из Дунава и у води гледали и "хватали"

знамења, потом прочитали "књиге инџијеле" и видели да им се добро не
пише. Тада одлучише да предухитре Србе, те посекоше све виђеније

кнезове у Србији. Остало припада познатој историји.

марта

1800.

или

18.

марта

1801.

небеским предзнацима. 12 Занимљиво

помрачења Сунца од ЗО. јануара

3.

свога оца Лазе Поповића: ,,Пред наш устанак ја са.м био у нашег субаше
Турчина спрежник да их наранимо и напојимо, а ми да ручамо, а оно се

стаде сунца ватати. Турчин спази то и запита ме: ,,Шта је то Милоше?"
ија му реко: ,,Па ето шта је, вата се сунце". ,,Е неhе добро бити" одговори
Турчин. Па тако и би, он престаде бити наш субаша, а ја његов

спрежник". 13
Друга појава коју песник описује односи се на комету коју у народу

зову "репата звезда", ,,репатица", ,,заставуша", или "барјактаруша", а за
Вишњић мислио на неку од комета које су се над Србијом виделе у годинама

1798,

две

1799,

и по једна

1801.

и

1802.

Од Трийуна до свешоiа Ђурђа

године.

сваку ноhцу мјесец се хваша~ие.

које су, по њему, могле послужити као инспирација Вишњићу да помене

Од Ђурђева до Дмишрова дана
све бapjaifU крвави идоше

"крваве барјаке". Једна је била "звезда која се јавила 24. јуна 1798. у недељу
после подне у 2 сата и сијала једнако до ноhи"; док помен о другој постоји

виш Србије йо небу ведроме.

у записима манастира Свете Тројице који гласи: ,,Знати се када солнце

14

Миленко Вукиhевиh, којије писао о Карађорђу, наводи две комете

зацрни сем-ца декемврија ден

Гром заiрми на Свешоiа Саву

25

года

1805.

И мјесец био тако и за ниме

страшна звезда и била је многима за оудивленије. То је било јануарија

усред зиме кад му време није,

ден", дакле,

сину муња на Часне вериге,

1806. 15 Коначно, многи се слажу у томе даје лако

Саву и земљотрес. Из године

1801. постоји запис који потврђује истинитост
овог догађаја, и где се каже: ,,14. јануара 1801. уочи св. Саве србскога би
тутањ многи и грмљава и земља се тресе и пукоше три грома ... "16 Душан
Поповић истиче да су се у годинама непосредно пред устанак, од 1802.
до 1804. дешавале и друге необичне и веома ретке природне појаве, и

Ухваши се сунце у йрољеhе,

у йрољеhе на Свешоi Трийуна,
један данак ~ири йуша се ваша,
а шри йуша игра на исшоку.

Реч је, дакле, о следећим феноменима који су се одиста догодили
непосредно пред устанак и током њега: помрачење (,,хватање") Сунца и
Месеца, појава комете, грмљавина у зиму и земљотрес. Тотално помрачење

Сунца које се јасно видело из Београда збило се ЗО. јануара

1804.

то не само над Србијом веh и у околним земљама, о чему је извештавала

тадашња штампа. 17 Филип Вишњић је, очигледно, био сведок свих тих
12

Јанковић, н.д.,

115;

Душан Пантелић, ,,Небеске прилике пред Први српски

устанак", Исшоријски 'гласник

1-2,

Београд

1954, 90, 91.

(односно, 11. фебруара по новом календару), а њему је непосредно
претходило помрачење Месеца 14./26. јануара исте године. Пошто

13

Сретен Л. Поповић, Путовање йо новој Србији, Нови Сад б.г.,

14

Јанковић, н.д.,

Вишњић у песми каже да се Сунце помрачило баш на онај дан када су

15

Пантелић,

16

Јанковић,

17

Пантелић,

убијени кнезови Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин

14

одгонетнути

на који је догађај Вишњић мислио када је поменуо грмљавину на Светога

йошресе се зе.мља од исшока.

4.

сведочанство и тумачење

на света Три јерарха, казивао је

кнез Милош Обреновић, а записао је Сретен Л. Поповић, по сећању

које су претходиле устанку: две

2.

1804,

коју се верује да предсказује рат и смрт владара. Претпоставља се да је

Небеска знамења у песми помињу се овим редом:

1.

када је певао о приликама које су се

десиле као упозорење Србима, знајући, свакако, за народна веровања о

(23.

јануара

1804)

125.
н.д., 90.

116;

Пантелић,

98-101.

91.

181.
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небеских појава, запамтио их и ефектно искористио у песми да снажном
поетском сликом истакне судбинску предодређеност и неминовност
подизања устанка. Додајмо и то да небеске прилике нису само

Драгана Антонијевић,,, Ql(улШна исШорија": йредсl(азања и веровања о

9

...

звати "Цар у ойанцима". Он he мноzо срйскоzа народа ослободити од
Турака, доhи he и до нас, и жељеhе се састати с једним брадатим
човјеком од мора

(а

док се они моzу састати мноzо

he

несреhа бити).

предсказале судбоносне догађаје за Србију. То је уједно било време

Ми hемо се Васојевиhи нада~ии да цар у ойанцима и нас ослободи, али

Наполеоновог похода на Европу, које је уздрмало тадашњи свет и

се он убрзо вратити, и нас неhе ослободити. Они које ослободи, живеhе

предодредило многе промене које

he

се десити на Старом континенту.

И док су бројне прилике предсказале почетак Првог устанка, било
је, изгледа, и неких прорицања о његовом катас~ирофалном йоразу

1813.

године. Анта Протиh, бивши пуковник и саветник, те и секретар

he

лијейо, и, йослије њеzа, имаhе своје владаоце. Цар у ойанцима неhе дуzо
'

-

жив1еиш

... "21

Речи Стараца Стања могу се овако протумачити: ,,Црни човек" или
,,Црни Ђорђе" (Карађорђе) пореклом је одиста био из области око Лима,

смедеревског кнеза Вујице Вуличевиhа, у својим сеhањима на Карађорђа

од Васојевиhа. Његови војни успеси и протеривање Турака из Србије током

и Први устанак наводи да се пред сам слом по народу раширио глас да

устанка, недвосмислена су потврда речи да

сандук, односно, кивойl Cвeiuoza Краља шкрийи, ~ито је сиzуран знак да

he

Србија йройасти.

18

Милан Ђ. Милиhевиh је такође писао о томе да су

се последњих година Карађ.орђеве владе појавили многи пророци и врачаре
који су казивали да

he

Карађорђе оставити земљу, да

Турци поново овладати народом.

Србија пасти, а

he

he

"много српскога народа

ослободити од Турака". Занимљива је, пак, историјска збиља која одговара
пророчанству о односима Срба и Црногораца. У априлу

1806. године вожд
I

и Совјет обратили су се писмом црногорском митрополиту Петру

Петровиhу (,,брадати човјек с мора") са молбама да се придружи српским
борбама за слободу и независност; предлагали су савез, а из тог савеза и

19

борбе произашло би уједињење. Вожд и Совјет су веровали да би се
Карађорђе

заједничком акцијом постигло ослобођење и уједињење Србије, Црне Горе,

Сматра се да је йојаву тог великог и знаменитог човека за српски народ,
много пре његовог рођења, йрорекао Старац Стањ Шhекиh из Васојевиhа.

Старац Стањ родио се

1640.

године у селу Бабину близу Берана. Звали су

га и Стањ Прозорљивац, јер је поседовао надалеко чувене видовњачке
способности. Био је велики пророк у своје време, а М. Ђ. Милиhевиh каже
да су га и током

19.

века људи помињали и сеhали се његових пророчких

речи. Доживео је дубоку старост, од око сто година, и сахрањен је у родном
селу Бабине, где му се знао гроб. За Старца Стања причају да је имао дугу

браду, носио увек уза се празну торбу и штап, као симболе вечног путовања,
а када би пророковао, гледао је у неку књигу, коју је такође са собом носио.
Он је, међутим, био неписмен, и књига му је служила, изгледа, да се

боље концентрише у свом надахнуhу.

20

Његово предсказање о Карађорђу познато је као пророчанство о
цару у ойанцима. По наводима М. Ђ. Милиhевиhа, то пророчанство овако

гласи: ,,Јавиhе се један црни човјек оздо од у~иока Лима. Тај човјек
18

Антоније Протић, ,,Повесница вожда Карађорђа", Сйо.мениl(

19

Милан Ђ. Милићевић, По.лtенul( зна.лtениШих људи, Београд

he

се

XIX, Београд, 1892,

26.
1888,

фототипско

издање 1979, 548-549. Било се чуло да у селу Невадама, у нахији рудничкој, има једна таква
врачара. Антоније Пљакић (иначе зет Карађорђев), као старешина, оде кмету тога села,
Петру Грковићу и упита га зању. Кмет није хтео да ода жену, али му Пљака припрети да
ће му одсећи главу. Када га кмет стаде молити за живот, Пљака му пружи пљоштимице
сабљу да је позлати, те тим откупом несретни кмет очува живот и себи и жени.
20

М. Ђ. Милићевић, ЖивоШ Срба сељаl(а, Београд

1894, 82.

Босне и Херцеговине. Црногорски митрополит, који је тада ратовао са
Французима у добровачком заливу, хвалио је српски витешки дух и успехе,

али није био вољан да се придружи борби, па је саветовао вожда да са
војском остане у границама пашалука, сасвим супротно од оног што су
Срби хтели. Тиме је привремено одбио вождов позив за заједничко
ратовање и уједињење. Како сматра Радош Љушиh, ,,догађаји који he потом
уследити показаhе да митрополитова процена догађаја није била добра,

јер се за дуго времена шанса за уједињењем неhе више појавити.

Пропуштена је била ретка прилика за заједнички посао" 22 (,,доhи

he

и до

нас, и желеhе се састати с једним брадатим човјеком од мора, а док се они

могу састати дотле

he

многе несреhе бити"). Касније,

1809.

године,

Карађорђе је поново настојао да оствари свој наум о ратном савезу са
Црногорцима и Херцеговцима, и освојивши Сјеницу и Рашку, стигао је на
саму границу са Црном Гором у намери да се у њу пребаци. Међутим, тешки
српски пораз код Делиграда натерао га је тада да промени план и похита

у помоh српским трупама код Ћуприје (,,Ми hемо се Васојевиhи надати
да цар у опанцима и нас ослободи, али

he

се он убрзо вратити, и нас неhе

ослободити"). Што се краја предсказања тиче, и оно се остварило: Србија
21

йојаве... ,

М. Ђ. Милићевић, ЖивоШ Срба сељаl(а,

458, 459, 460.

83, 84;

Р. Казамировиh., ТајансШвене

Сам Милићевић, међутим, изриком не наводи да се то пророчанство

односило на Карађорђа, иако се то да претпоставити; али су зато неки други аутори, међу
њима и историчар Миленко Вукићевић, писац Карађорђеве биографије, у то веровали.
22

Радош Љушић, Вожд Kapaf)opl)e, 1, Смедеревска Паланка

1993, 165, 166.
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Драгана Антонијевић, ,,Окултна историја": йредсказања и веровања о

је с временом постала слободна земља са својим владарима из династија
Обреновиh и Карађорђевиh, а Карађорђе одиста после устанка није још
дуго живео

-

убијен је

1817.

године. Ако и није био "цар", Карађорђе је

...

11

Млада, шта си родила, или мушко или женско? Она му одговори: Вала,

.

ага, сина сам родила; а Турчин јој честита, говореhи: ,,Да ти је аирли,

млада, и да ти је среhан син. И обдари је дукатом. Вала, млада,

iuaj ~ивој
he народом заповедати.

био неоспорни владар Србије током Првог устанка, а његово вазда

син биhе вeЛUl(U јуна!( и велиюt човек, и са многим

скромно одевање, у гуњ и опанке, било је предмет многих прича.

Чувај добро сина твог и памти шта сам ти казао." 26 Алил Кучевиh, из

О рођењу Карађорђа, српског националног хероја и скоро митског јунака,

села Жабрена код Новог Пазара, причао је Андрији Лубуриhу да је код

чак и за његове савременике, испредале су се легенде. Може се реhи да то

његовог деде становао Петар, Карађорђев отац. Како му је жена била

припада класичном митском и фолклорном обрасцу: рођење хероја увек је

трудна, Турци су рекли Кучевиhу да су често гледали како на куhу где је

чудесно, необично, чиме се још у самом почетку најављује йојава вeЛUl(OZ

становала Петрова жена й.адају луче (звезде падалице) и да

човеl(а. Карађорђе се родио у селу Вишевци близу Тополе, али тачан датум

мушl(о де~ие, ~ио Влаше или й.о~иурчи~ии или й.оби~ии, јер ~ио мора би~ии

никада није утврђен. По некима је то било у новембру, на празник Ђурђиц, и

вeлul(U човек Због тога је Кучевиh саветовао Петра да оде у Шумадију и

аналогно светитељу по коме је добио име "као да се још онда слутило да he
му цео живот бити мученички и да he најпосле мученички завршити у средини

дао му је слуге да га на путу прате. Када су се слуге вратиле, донеле су

народа, за чију се слободу борио,''2 по другима у децембру; а такође се ни

причало се да је Карађорђе био алови~и, и да је увек за време битке, у

3

he,

ако роди

глас о Карађорђевом рођењу. 27 У Смедеревској и Крагујевачкој Јасеници

око године рођења аутори не могу сложити (по породичној традицији то је

којој је и он био, дувао ветар с његове стране. Исто се тако причало да је,

било

када га је мајка родила, имао крилца й.од й.азухом. 28 Миленко Вукиhевиh

1762).

Али, по причањима савременика, његово рођење је било

пропраhено небеским знамењима

-

звездама падалицама и необичном

наводи стихове Јована Новиhа Оточанина, којије о томе певао по предању

светлошhу, пророчким сном, белегом на телу. Сви мемоаристи тврде и да је

стараца: ,,Није чедо, ка' шта жена рађа, веh страхотна створа змајевита/

његовом рођењу, случајно, присуствовао Турчин, сеоски спахија, што је

Неподобно на њем обиљежје: Крила су му перо самоставно што из оба

такође требало да наговести будуhе знамените догађаје.

поникла рамена,

Тако, по једној верзији, када је мајка Карађорђева Марица требало

/А

крило му бива и покриље, окоште му и ноге и руке,/

Како да је од двије године, Ка' мазија тијело му је чврсто."

да се породи, дође им у куhу на конак неки Турчин, који се склонио од

Да је имао й.осебну .мисију и зада~иак у српском народу, наводно је и

велике олује и невремена које је те ноhи беснело. Она изађе да се породи,

сам Карађорђе причао, схвативши то из једног свога пророчког сна. Док

а Турчин остаде у куhи. Схвативши шта се дешава, он јој понуди да уђе

је био младиh, чувао је свиње и једном, идуhи за њима, тамо-амо, уморан

у куhу, али се у тај мах она породи испод неке букве. После је мати

седе испод једног дрвета да се одмори. Овладан сном, заспа и усни да му се,

Карађорђева причала да "чим је дете пало на земљу, видела је међу
де~иињим йлеhима месец да сија; то је видео и Турчин, па је рекао:
Марице, ~ии ниси родила сина, нег.о Госй.одара! Па је извадио 20 пара и

међу горама,јавише два сјајна и чудесна велика лица. Од њих се осветлила
сва околина, и оком се није могло довољно нагледати те чудесне сјајности
и красоте. Карађорђа у сну обузе страх, али одмах опази да су то били

даривао дете". 24 По другој верзији, мати Марица је причала да се родио

Свети Краљ Студенички и с њим Архангел Гаврило. Утом ишчезнуше

"пред први петала, й.а да је свануло, ~ие ойе~и се замрачило, а iual(o се
било засјало да се zoiuoвo цео све~и видио". 25 Tpeha прича казује да је
Турчин заспао и уснио с~ира~иан сан. ,,Сањао је да га је шчепао неки лав

њихови ликови, а Карађорђе чу умиљате и благе речи:

јуначе, с на.ма је Бог.! Беде и

iuyze

дос~иа је било, а ~ии,

,, Чуј и храбри се
al(o имаш ~иверду

надежду на Боzа й.обедиhеш враг.а, а храброс~и може би~ии с вољом

божјом содружена; дана~ињи дан одсудиhе и укрей.и~ии .мииищу ~ивоју и

и да је са својим оштрим ноктима хтео да га растргне. У том страху
Турчин се тргне из сна, излети из куhе, кад има шта да види: од југ.а !(а

дух ~иво;~ и yйyiuuhe ~ие куда ~иреба

северу на небу све~илеhа дуг.а која се йреко неба й.ружила и цео онај й.редео

све~ииња ваши сербсюt и ~иражиhеш ~иам й.о.моhи и сй.асења .йод

осве~илила. Уплашен, он поново утрча у куhу и упита мати Карађорђеву:

блаzочес~иивим Cl(uй.iupo.м, !(оји верују расй.еhе Хрис~иово. Освес~ии се

23

24

Миленко Вукићевић,

Београд

26

1907, 21.

"Причање Петра Јокића о догаi)ајима и људима из првог српског устанка",

Сйо.меник,
25

Kapaf)opf)e, I,

Самарџић, Београд

1980, 77.

1804, прир. Д.

да iupaжuiu zде су ociuaiuцu

"Јанићија Ђурића Србска повестница Kapai)opi)eвa времена", Гласник Срйскоz

ученоz друиаива,

IV, 1852, 83, 84.
296.
28
Вукићевић, нд., 333. Вукићевић је ово слушао
од.свога деде Ранче који је ратовао уз Kapai)opi)a.
27

XIV, 1891, 1.

"Казивања Гаје Пантелића", у Казивања о срйско.лt устанку

uiuu,

она

Казимировић, нд.,

од своје мајке још у детињству, а
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од сна!" Када се пробудио, десио се један инцидент којом приликом је.
Карађорђе први пут морао да убије Турчина.

29

Без обзира да ли је овај

сан Карађорђе уистину сневао или га је накнадно измислио, или су то
измислили његови саборци па њему приписали, занимљиво је уочити
следеhу подударност: два света лика из сна јављају се аналогно и у два

критична момента за Србију и Карађорђа. Када је устанак пропао

Драгана Антонијевић, ,,Окул~ина

ucalopuja":

йредсказања и веровања о

усред најлепших нада, одједном

he

из мрака изниhи злочин, и с крунисане

zлаве сйашhе сјајна круна, а разбојнички ножеви искомадаhе младо шело
владаочево, а зао дух срйски из шаме

he

се йодруzљиво и злурадо

кико шаши, и с висине чуhе се звуци: шо је освеша за zрозно убисшво ... "32

1813,
4.

Студеничког, што се тумачило као лош предзнак; а Карађорђе је, пак,

Обреновићи: Књаз Милош

убијен на дан летњег св. Архангела Гаврила!

Коначно, ако је рођење великог јунака било вишеструко предсказано
и обележено, ни Карађорђева смрш није прошла без знамења и пророчких

1817.

године, када је

Карађорђе убијен. 30 Народ је око убиства вожда стварао легенде. Пронело

се било, тако, веровање да је место на коме је вожд пао, односно, брест
испод кога је сахрањен на трлу Драгиhа Васиhа у Радовањском лугу,
посвеhено и да помаже болесницима. Долазили су сваког младог петка

(онај

петак када се Месец пуни помаже за здравље ако се посете света

места), ту би заноhили и ујутру устајали здрави. 31 Тако је народ, у једном
периоду, Карађорђевим моштима приписивао исцелитељске моhи. Али

свакако је најпотреснија била пророчка визија баба Јане из Јасенице, која
је сагледала и довела у везу два трагична тренутка у политичкој историји
Србије

19.

века: убиство Карађорђа и кнеза Михаила. О тој жени су

писали, како Казимировиh наводи, Миленко Вукиhевиh и Пера Тодоровиh
на основу записа смедеревског суда и Књажевске Канцеларије. По тој
причи, баба Јана је на пролеhе

1817. године пала у занос и казивала:

,,Децо,

децо! Чудне hете дане ви доживети. Ја сам претурила преко главе времена
мрачна и ужасна за све Србе. Ја сам својим очима гледала како живе

Србе на коље набијају. Видела сам најстрашнија мучења, али сам гледала
како то са Србима чини туђа вера, Турчин. Ви hете доживети нешто

страшније и жалосније. Доживеhете да видите како Србин Србина мучки

и душмански мучи. Ова zодина носи у својим мрачним недрима један
сшраховиiи злочин. Ове zодине десиhе се најс~ирашније убисшво йод сунцем.
Рођена де~(а одрубиhе zлаву роди~иељу своме. После тога страшнога

убиства време

he

опет поhи својим током и тако

he проhи више

од педесет

година. Настаhе нови ад'ети, нестаhе много штошта од данашњице;
изродиhе се нова покољења; доhи he нови свет, јавиhе се нови људи чије
руке неhе бити крваве ... И тај нови свет почеhе да живи новим животом
29

Јанићије Ђурић, Србска йовес~ин~ща ... ,

30

Казимировић, нд.,

31

Исидор Стојановић, Преодн~ща свеобщ~ие

13

и радоваhе се младости својој д имаhе мирну савест ... Али усред те радости,

поменули смо да се по народу причало да шкрипи кивот Светог Краља

визија. По једном запису Сун~(е се йомрачило

.. ,

85, 86,

Народно предање не помиње никакав посебан небески предзнак

рођења тог несумњиво великог српског владара. Мада је књаз Милош у
борбама био јунак; у државничким пословима вешто уздигао Србију и
довео је на праг независности; а по оцени Слободана Јовановиhа и довео

је на праг независности; а по оцени Слободана Јовановиhа био "рођени
k
,,
б
воЈЈ гомиле

и прави народни три

ун, са непогрешивим инстинктом да

осети потребе сељака и изађе им у сусрет (,,све с народом и за народ" под
условом да он влада, било је начело његове политике); 33 народно сеhање
и традиција књаза Милоша не доживљавају као националног хероја и
митску личност, на начин како се схвата Карађорђе. Рођен је као обичан,
сиромашан сељак, попут веhине других, мада су се Милошев почетак и

крај живота збили на велике хришhанске празнике: рођен је на Тодорову
суботу

1780,

а умро на Крстовдан

1860.

Његов животни пут, ,,од

пастирског штапа до скиптра" како каже Феликс Каниц, био је у оно време
веома занимљив странцима који су путовали и боравили у Србији.
Познато је свега неколико пророчких прича везаних за живот књаза
Милоша. Тако је један Креманац,

joiu 1805.

zодине, за време опсаде Ужица,

йрорекао Милошу судбину. Једне ноhи, уочи Св. Илије, око ватре су седели
наши главари, под заповедништвом Јакова Ненадовиhа, и саветовали се

како да освоје град, када им је изненада пришао један средовачан човек. За
њега је војвода Јаков одраније знао да је дотле о многим догађајима давао
унапред свој суд који је скоро увек био тачан. Јаков га упита: ,,Знаш ли шта

нам сутра доноси св. Илија?"

,,Cpehy", одговори он сместа. ,,А шта мислиш:
- упита Јаков мислеhи на Србе
или Турке. ,,Ево чуј: биhе мноzе крви, мноzо he се добиши, и ойеш: све he се
расуши, и све he осша~ии - ено на ономе" и йрсшом уйре на Muлouta који је
ко

he

овде на крају крајева заповедати?"

седео на клади код самог огња. Милош је тада био један од најмлађих војвода,

без много значаја. ,,Не може бити" - рече намргођено Јаков. ,,Истину ти
велим". ,,Хајд, не залудничи" - заврши Јаков говор готово срдито. 34

293.

ucalopuje

Живорад Лазић, Кара/јор/је којекуде, Београд 1985, 186,

свеаlа, Београд

1844, 138;

32

Казимировић, нд.,

33

Слободан Јовановиh,Друzа влада Милосиа и Михаила, том 3, Београд

34

Андра Гавриловић, Зна.мени~ии Срби

466, 467,

XIX ве1щ,

Загреб

1901, 9.

1990, 339,340.
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йод чијим се ноzа.ма зе.мља шресе и коzа барјаци њеzових йобеда

заповедао ослобођењем целог тог краја. Коначно, када је све било расуто

йоздрављају. Људи, жене, деца, старци, све се тискало око њега да га

године

пољуби у руку, или бар да се дотакне његових скута. То није био вuute

Србија је на њему била остала да је поново подигне и

1813,

жив човек, неzо једна реликвија народне йроиtлосши, која се носила с

ослободи.

Два предсказања везана су за време Милошеве емиграције и

йобожно~иhу кроз 20.милу". 37 Тешко болестан и стар, књаз Милош је умро

његовог йоновноz йовра~ика на власш. Значај тих предсказања није мали

у Топчидеру, на Крстовдан,

када се зна да се у Србији веровало да се Обреновиhи никада више

йред њеzову c.мpiii, 38 као небески предзнак краја тог српског владара.

неhе вратити на власт после протеривања књаза Милоша

1839.

14.9.1860.

године,

године. Причало се о йојави ко.меше

Кнез Михаило

а потом и његовог сина Михаила. Па ипак, прилике су биле такве да се
повремено чинило да ће се Милош вратити у земљу иако су тадашње

Мисшерија шу.ме тесно је повезана са животом кнеза Михаила, писао

власти чиниле све да спрече такву могуhност. Прва прича смештена је

је Каниц. Књегиња Љубица га је родила у септембру 1823. године, изненада,

у годину

док је била на једном излету, у шуми близу Крагујевца, на месту званом

1846.

,,Негде око Арада била је на гласу нека картара и Милош

пошаље трговца Деспиниhа да се код ње распита шта

he

са њиме бити.

Деспиниh оде код врачаре,али не каже одмах за кога пита. Картара, како

размете карте, рече: И.маше ли ви .мноzо оваквих йријашеља? А

iuiuo? -

одговори овај. Зашо utшo овај није обичан човек, ово је некакав краљ!
Он мисли да се у своју зе.мљу, из које је морао силом ошиhи, и вpaiuuhe
се, али не ~иако скоро, бар не йре
јануару

1859.

"збег". 39 Убијен је 29. маја 1868. у Кошутњаку, шуми код Београда, у
поподневној шетњи. Његово убиство било је означено као Тойчидерска
кашасшрофа. Та тешка реч управо одсликава шок, запрепашhење, жалост
и тугу која је, због његове смрти, била обузела српски народ.
Образован, отмен и леп, достојанственог држања и аристократског

zодина. Bpahajyhи се у Србију у

понашања, честит и поштен, повучен у себе и тешко приступачан,

године, Милош сврати код Деспиниhа и рече му: Исйуни се

идеалиста и патриота, Михаило је наследио свога оца на кормилу Србије

10-12

йророчансшво, ово је дванаес~иа zодина/3 5 Друга прича везана је за
чувеног креманског пророка Милоша Тарабиhа. Онда када то нико није
очекивао, Тарабић је говорио да

he

из земље отиhи кнез Александар

Карађорђевић који је тада владао. По причи проте Зарије, ,,једном,

1860.

године. Онје дошао на престо с најбољим намерама и с примерним

осеhањем владалачких дужности, великодушно дајући себе и своје
богатство, каже за њега Слободан Јовановиh. ,,Он се сав посветио добру

1854.

свога народа, и предњачио је у патриотизму: за све то он је награђен мучким

године, Милош га упита да ли је стари књаз још увек жив. Није, рече

убиством у Кошутњаку. Милош је прорицао своме сину рђав крај; по

прота, у новина.ма је йисало, а и у народу се йрочуло, да је књаз Мило~и

његовом мишљењу, ко

у.мро у Румунији и да је ша.мо сахрањен. Тарабиh му, међутим, одговори

а Михаило хајдук нимало није био." 40 Почео је владавину дајуhи опроштај

да је жив, а како му прота никако није веровао, овај се најзад наљути па

својим непријатељима и обеhавајуhи престанак династијских гоњења која

рече: Е, ку.ме! И да је мршав, он

xohe да се брани од хајдука, мора бити и сам хајдук,

he доhи йоново да влада! После је још
ciuapu коџа Мило~и враши~ии, али да

умирио своје непријатеље. ,,У једној земљи дивљих политичких мржњи и

неhе дуzо йосле шоzа живеши. Владаhе нейуне две zодине и у.мреhе од

крвавих политичких злочина, он је хтео да се понаша као џентлмен. То

неколико пута говорио да
своје с.мршu.

36

he

се

су, с обе стране, раздирала Србију. Он се своје речи држао, али тиме није

А тако је одиста и било. Ваља реhи да је Милош Тарабиh,

убиство се претворило у велику народну жалост, у којој се осећала као

за кога се везују сва главна пророчанства о Обреновиhима, умро те

нека грижа савести: Михаило није био владалац којије заслужио насилну

1854.

смрт", 41 закључује Јовановиh. О томе да се спремала завера на кнеза

године.

Нараштај, који је дочекао књаза Милоша да се врати у земљу, знао

Михаила током

1867.

године знали су и власт и грађанство. Знала је то

га је превасходно по његовим историјским заслугама, а мање по његовом

и његова полиција, па и он сам, који је више пута анонимним писмима

тешком карактеру. ,,За тај нараштај Милош је био јунак Таковског

био упозорен да се чува. Али кнез Михаило није веровао да ће се наhи

устанка, и велики народни дипломат који је полу извојевао полу
измајсторисао народно ослобођење. Када је

1859.

наново стао на српско

земљиште, свет је појурио као без душе да види старога Коџа Милоша,
35

Сретен Л. Поповић, нд.,

36

Казимировић, нд.,

185.
508, 509.

37

Слободан Јовановић, нд.,

38

Јанковић, нд.,

39

Феликс Каниц, Србија,

40

Слободан Јовановић, нд.,

41

Исти,

504.

341.

126.
1,

Београд

503.

1985, 306.
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на њега диhи руку; штавише, говорио је: ,,Ја Србима, ако

и испитиван у полицији. Записник о том догађају, али и о пророчанству

добра учинио нисам, зла заиста нисам учинио, с тога, ако ме убију, убиhе

Тарабића, био је прослеђен полицији у Београду, где се чувао у тајном

само Михаила, а књаза српског неhе". 42

архиву. О том акту је знао Никола Христић, тадашњи министар полиције,

Србин који

he

Не постоји ниједан српски владар чија је смр~и била унапред и вишеструко

а неколико година касније својим очима су га видели и краљ Милан и

предсказана као смрт кнеза Михаила. Као да је тај тежак злочин, много пре

Чедомиљ Мијатовић, који је те поверљиве документе лично донео краљу

но што

Милану у двор. 47

he

се десити, притискао дух српскога народа. Баба Јана је догађај

предвидела још

1817.

године, а Сретен Л. Поповић помиње неку врачару

Неколико небеских појава такође је, по народном предању,

која је, по казивању ауторове тетке, када се кнез Михаило родио, предсказала

предсказало погибију кнеза Михаила. Причало се о йормачењу Сунца, које

да неhе срећно проhи. Касније је нека позната београдска картара такође

је било

предсказала топчидерску катастрофу, о чему се тада шапутало по

потом о йојави коме~ие, јер се каже да су пре смрти "излазиле две велике

београдским салонима. 43 Исти аутор, даље, каже како је кнез Михаило, кад

звезде, јасне као Даница, али без репа"; те о изласку два Месеца

је по предаји градова ишао у Цариград да захвали султану, свратио у

( феномен

Букурешт. Тамо му је, у друштву познаника бољара, г.ледано у карте и речено

да

23.

фебруара

1868.

године, које је наговестило његову смрт;

"халоа"). 48

Истина о убиству кнеза Михаила и о мотивима завере никада није

бити убијен када се врати у земљу. Кнез Михаило је, међутим, исказао

била сасвим расветљена. У питању јесте била лична освета и мржња

своју неверицу: ,,Само да ја дођем међ мој народ, ја се ничега не бојим."44 За

убица, а:Ли се показало да је круг завереника, који су се окористили убицама

књаза казују и да је, на месец дана пред своју погибију, причао како је сањао

и крили иза њих, вукући конце догађаја из сенке и у своју корист, био

да се шета по Кошутњаку; да је с једне гране скочила прикривена змија,
обавила му се око врата и толико га је стег.ла да је онесвешћен пао на земљу. 45
Судбину кнеза Михаила прорекао је веh помињани Милош Тарабић.

неупоредиво шири. Сумња је падала и на Карађорђевиће, које је наводно

Он је рекао да

йосле смрiии кнеза Милоша доhи њеzов син Михаило.

династије. 49 Чињеница да је топчидерска катастрофа на мучки начин, и

Владаhе добро, узеhе 'градове од Турака и њих йpoiuepaiuu из Србије. Али
кад йочне ради~ии да узме Босну и Херцеzовину, онда he йоzину~ии од
својих људи! О томе је, пре убиства прота Зарија причао пријатељу проти

пре времена, уклонила једног од наших најзначајнијих владара, може

Гаврилу Поповићу, која му испрва није веровао, а после се само томе

дао леп суд: ,,Михаило је учинио врло јак утисак на народну машту. Она је

чудио. Прота Зарија је причао и то како је, почетком маја

створила једног идеалисаног Михаила, у коме је од свих његових особина

he

he

1868. године,
ишао у Ужице на пијацу и тамо срео свог кума Митра Тарабића,
Милошевог синовца и такође креманског пророка. Bpahajyhи се куhи,

јахали су коње, када му Митар изненада рече: ,,Види~и, куме, живо~и је
књажев iuaњu од ~ие ~ивоје браде! Живо~и је књажев о концу." Касније
се у народу причало како је Митар Тарабић, оног дана када је кнез убијен
и када се о томе у Ужицу још ништа није ни знало ни слутило, на пијаци
имао пророчку визију, вичући: ,,Људи, браhо, не дај~ие, убише нам књаза!
Eiuo za секу! Ено za све јаiиаzанима искасайи~ие! Поzибе нам књаз
Михаило!" Међутим, како је тврдио прота Зарија, то није био Митар,

требало довести на власт после убиства, али и на неке истакнуте либерале
који су помишљали на републику, не марећи много ниједну од две срnске

донекле објаснити постојање оволико прича и предања о кнежевој
погибији. О народном сећању на кнеза Михаила, Слободан Јовановић је

остао само његов велики патриотизам. То је био суд потомства о њему.
То је време када цео свет живи у патриотском усхићењу и предратном

расположењу. Михаило је осетио тренутак, прихватио пробуђени
национализам и покушао да му се начини вођом. У тој улози он је нашао
горд и одважан став који се од њега тражио. Све је то учинило да се у

народној машти наш национални покрет изједначи с његовом личношћу.
То изједначавање је било тако потпуно да се дуго времена после његове
смрти наше народно ослобођење и уједињење сматрало као његов завет

и као његова мисао. "50

веh неки Матија којије имао телепатску визију. 46 Онје потом био ухапшен
42

Илија Ђукановић, Убиство кнеза Михаила и доzађаји о којима се није смело

'iоворийlи,

1,

Београд

1935, 229-232.
181.

43

Сретен Л. Поповић, нд.,

44

Исти,

45

Казимировић, нд.,

46

Исти,

397.
509, 513.

327.

47

Chedoшille

48

Јанковић, н.д.,

49

О овоме су детаљно писали Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, 1,
Убиство кнеза Михаила и доzађаји о којилtа се није с.мело

Београд

Mijatovich, А Royal Т,·agedy, London, 1906, 1-8.
39, 113, 126.
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he

после кнеза Михаила

једно дије~ие да влада. И оно he владати свакојако. Оно
намучити, али

he је

краљевским вею~ем венчати. То дијеше

Гором објавити шурској царевини раЩ али

he

довести

h~ Србију

he

са Црном

шурска царевина бшии

веома јака и ми hемо, куме, шеиtко ~ињом на крају изаhи. Тада

he се и Русија
uhu, али he је йобедиши. Кад се раш свр~ии
Србија he да йорасше и ојача. Hehe дуzо йошрајаши и она he йос~иаши
краљевина. То дије~ие ме~инуhе на zлаву круну краљевску, али he биши зле
руке и зле cpehe, умријеhе у најбољем добу. Имаhе сина једию~а и шај he
бити zope cpehe но utшo му је ошац био"; док се Митру приписују речи:
"Млади краљ he се оженити, али неhе бити среhан у браку. Он he жену
оhераши йа затим нашу земљу ос~иавиши. Земљу he йроишршии и себи
умеиtаши.

Hehe

ни њој лакше

круну на zлави с~иавиши. Као млад човек осшавиhе йресшо и у шуЬини и
великој шузи и жалос~ии умрети и шамо се сахраниши". 51
Унук Јеврема Обреновића, Милан дошао је као малолетно дете, од
четрнаест година, на упражњени престо после смрти кнеза Михаила. Из

почетка се на њега, као наследника, није одмах ни помишљало, али су му

људи блиски династији Обреновић, пре свега Јован Ристиh и Миливоје
Бл~знавац, обезбедили престо. Његов контроверзан живот оставио је,

приметио Је о њему Слободан Јовановић. Био је добар говорник, умео да
буде срдачан, па, иако мање уважаван од Михаила, стекао је више личних
пријатеља. За разлику од других Обреновића, који су били стечници,
штедљиви и чуварни, он је био распикућа. ,,Имао је јако разумевање

државе и њене организације", писао је Јовановиh, 52 а војску је подигао на
до тада највиши ниво у Србији. Иако није био ратоборно расположен, под

притиском владе и јавног мњења (те Михаиловог завета), повео је три
рата у којима је Србија и претрпела поразе и постигла успехе. За време
краља Милана Србија јесте успела да прошири своје територије и прогласи

22. фебруара 1882. године. Његов приватни живот познат

је по_ бурном и несрећном току. Од краљице Наталије развео се
што Је произвело доста скандала, а абдицирао је

1901.

...
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везана за Миланову одлуку да абдицира. Код њега су тада отишли сви

министри из владе да га моле да одустане од абдикације, али он је био
чврсто решен у својој намери. Одговоривши им да схвата њихове

разлоге, у једном тренутку је загонетно добацио присутном Мијатовићу
да ипак не разуме зашто га и он убеђује, када врло добро зна да/шако

мора бшии. Када се аудијенција завршила, влада се одмах неформално
састала и Никола Христић је пред свима упитао Мијатовића о чему је
то краљ говорио и шта то Мијатовић зна што други не знају. Правдајући
се, Мијатовић је тада испричао о догађају из

1889.

1888,

године. Умро је

године у Бечу, прогнан од сина из Србије, ојађен

његовом несрећном женидбом и својим пре времена скрханим, животом.

Као што ј~ веh речено, он је знао о пророчанству. По сведочењу
Чедомиља МиЈатовиhа, тадашњег министра финансија и Милановог
Казимировић, н.д.,

52

Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића,

509, 514.
2, Београд 1990, 351.

године, када је и сам

краља Милана и донео му поверљиве списе на читање. Министри су се

нашли у чуду, неки су се смејали, а други љутили, мислећи да је Мијатовић
с њима тера шегу у тако критичном тренутку. Међутим, замишљени

"чича Никола" Христић их је прекинуо речима да је полицијски извештај
из Ужица о том пророчанству и сам читао, након убиства кнеза Михаила

и да се тај документ мора налазити међу тајним списима у згради Владе. 53
Многи су касније тражили тај документ у Државној архиви, али га нису

нашли. Верује се да га је краљ Милан понео са собом.
Краљ Александар

Последњи Обреновић уистину није имао много

cpehe.

Невесело

детињство провео је растрзан родитељским свађама, остављен на крају
готово сам себи. На престо је дошао малолетан, уведен одједном у
политички живот. Мишљења о њему била су подељена и контрадикторна.

По природи, краљ Александар је био интелигентан и речит, живо

заинтересован за политичка питања, али хладан, саможив, јогунаст и без
много моралних скрупула. Мио и љубазан по потреби, симпатије је изазвао

само код оних који су га добро познавали, иначе је тешко сарађивао с
људима, немајући ни у кога поверење. Кажу за њега и да је доста радио,
био спреман да пажљиво и стрпљиво саслуша саговорнике, али и увек
готов да брани своје мишљење и своје уставно право. ,,По целом свом

биhу младог старца са закржљалим срцем и јеловим мудровањем он је

чинио утисак угасника куhе Обреновића", писао је о њему Слободан
Јовановиh. 54 На крају, да би се оженио женом коју је волео, сасвим
неприличном за једног владара, ,,окренуо је све тумбе и у војсци и у држави

-

и, најзад, изгубио због те жене не само престо, него и главу". 55
53

51

1875.

први пут чуо за Креманско йророчансшво и када је о томе обавестио

своЈевремено, доста утиска на српски народ. Отмен и привлачан, више је

релативно млад,

историја": йредсказања и веровања о

смислу и на посредан начин утицало на њега. О томе сведочи епизода

подсећао ~а "влашке бољаре који се виђају по париским булеварима",

се за краљевину

,, Окултна

пријатеља, то пророчанство не само да га је тиштило веh је у извесном

Краљ Милан

Милош Тарабић је прорекао да

Драгана Антонијевић,

Chedomille Mijatovich, н.д., 7, 8.

54

Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића,

55

Исто,

349.

48.
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(Краљ Милан) ,,имаhе сина јединца и йlај he бити

VIl/1, 2000,

zope cpehe но utйlo му

је ошац био. Hehe и.маши од срца йорода. Он he се несреhно оженити. Ожениhе
се женом из народа, и у 27. или 28. zодини йресйlаhе да буде краљ. Они he за
једну ноh несйlайlи као да их је zро.м йобио" каже Креманско пророчанство. 56
Још једном, необично сведочанство о томе оставио је прота Зарија,

осведочени Карађорђевићевац, којије, иначе, умро у дубокој старости 1918.
године. Десило се да се, наиме, пророчанство испунило под чуним

околностима. Пуким случајем Светозар Мојковиh, као тадашњи школски
надзорник, обиђе креманску основну школу баш

29.

маја

1903.

У част

његовог доласка био је приређен ручак на који је и прота био позван. За
време ручка сви су проту терали да прича о Тарабиhевим пророчанствима.

Он је причао, а други су га пажљиво слушали. Мојковиh је понешто

веровао, понешто није. Таман је прота испричао како

he у двору погинути

краљ и краљица, а на врата улази Давид Мољковиh, механџија и јавља,

како се по Ужицу чује да су те ноhи погинули краљ Александар и

Драгана Антонијевић, ,,Окултна историја": йредСЈ<азања и веровања о

21

али му се цела прича, која се односила на Обреновиће, ни најмање није
свиђала. Након тога, Перу Тодоровића је краљица Драга позвала насамо
на разговор. Тражила је тада да јој, без улепшавања, каже све што зна

о Креманском йророчансшву. 60 И чула је причу ...

Део официрског кора на челу с пуковником Аписом, предвођен
либералом Ђорђем Генчиhем, бившим великим пријатељем Обреновића

и краља Милана лично, погазио своју заклетву краљу 61 и у мајској ноhи
затро куhу Обреновића. Краљ Александар и краљица Драга убијени су у
свом двору,

29.

маја

1903.

око три сата ујутру.

Увек је истицана уочљива разлика између два

29.

маја. Онај из

године изазвао је велику тугу и бол у српском народу; онај из
радости и олакшања. Ако је, у смислу политичке историје,
почео Првим устанком

1804.

завршио

године.

29.

маја

1903.

1903.

1868.
талас

19. век за Србију

године, он се, по нашем дубоком уверењу,

Таковски грм

краљица Драга. Тада се сви збунише и настаде тајац. Мојковиh никако
није веровао у вести механџије Мољковиhа. Али убрзо после тога дошао

...

Око Таковског грма развила су се народна предсказања бурних

је и срески писар Милан Пуриh из Чајетине са депешама. Када је ушао,

историјских догађаја још од

седе и он за сто и исприча шта се догодило, али многи још нису веровали.

зайраво сшолейlни храст йознайl као заклон йод којим је Милош на

Кад је потом прочитао званичне депеше, сви се од чуда скаменише.

Они

he

57

за једну ноh нес~иайlи као да их је zро.м йобио. Али како, за

многе је била тајна. Дуго времена и много пре Александрове погибије о

Цвеши

1860.

године до данас. 62 Таковски zрм је

1815. одржао йоверљиво саветовање, на ко.ме је донеша одлука

о йодизању Дpyzoz ус~ианка.

•

Кад се прва велика, главна грана одломила

1860,

народ је то

овоме се причало, у тајности, међу Карађорђевиhевцима поготово онима

повезао са црним догађајима око династије Обреновић, а недуго потом

из западне Србије којима је било добро познато Креманско йророчанс~иво.

је умро књаз Милош.

С надом су очекивали долазак кнеза Петра, Карађорђевог унука, ,,као

•

Други велики огранак грма изненада се одломио осам година касније,

Таква размишљања и

"кад нам књаз Михаило нестаде" како то народ каже. Тако је грм

надања била су тим више подгревана што су пророци из Кремне

,,прозборио вешhу са небеса".
• У јуну 1902. крај је задесила незапамћена олуја. ,,Небеса су се

помоћу неке више силе

-

Божије промисли".

58

предсказали промену династија и повратак Карађорђевића: ,,доhи
лоза да влада, али

he

he

друzа

отворилакао никад до тада. Све се ковитлало." Ветар је из корена

йойlо.м нaciuaiuu крвави ра~иови". 59

О пророчанству је знала и краљица Драга. О томе је сазнала од
Пере Тодоровића, новинара, писца и бившег радикалског првака.
Тодоровић је, наиме, у свом часопису "Мале новине" током

1902.

године

покренуо серијал написа о Креманском йророчансшву. О томе је писао
на романсиран начин, додајући покадшто и нешто своје. Ипак, чланци

ишчупао Таковски грм. За народ је то био наговештај нечег много
крупног и после тога,

1903.

збио се мајски преврат.

60

Mijatovich, 157-159.

61

На минут пред своју смрт, краљ Александар је питао може ли рачунати на заклетву

својих официра, на шта му је један од завереника, Весић, одговорио: ,,Не, никако!".

су узнемирили краљевски пар, и Тодоровић је био позван у двор где је

"Можете", чуо се одмах потом глас другог завереника Петра Марковића, и краљ

краљ Александар од њега захтевао да прекине са тим написима. Изгледа

Александар је отворио врата тајне одаје у којој се крио. Питање о погаженој официрској
заклетви дуго је после тога мучило многе савести. О томе: Драгиша Васић, Одабрана
дела, ,,Деветсто трећа", Београд 1990, 195; и Милан Јовановић Стојимировић, Силуете

да краљ Александар о пророчанству није много знао, можда чак и ништа,
56
57

58
59

Казимировић,

509, 516;
Казимировић, 516.
Ђукановић, 331, 332.
Казимировић, 516.

Мијатовицх,

4;

Ђукановић,

331.

староl Беоlрада,
62

1,

Београд

1987, 280.

Народним веровањима и предсказањима у вези с Таковским грмом бави се кустос

Музеја Таковско-рудничког краја из Горњег Милановца г. Радош Гачић. Разговор с њим

објављен је у НИН-у 15.7.1999. године, у коме је саопштио своја сазнања о томе и на која
се и ми позивамо у овом одломку.
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•

VII/1, 2000.

Кнез Михаило је, у години смрти свога оца, поред старог засадио

нови грм. Тај грм је предвидео нову српску пропаст

1991,

Snezana

Dimitгova

UDC 930.1(497.2)"1917/1996"

када је престао

да се листа и почео да се суши. Његово осушено и поткресано стабло
стоји и данас. Два пута је, током последњих пар година, сађено ново

стабло:

1995.

године тадашњи председник Србије Слободан Милошевић

засадио је младицу која се после пар месеци осушила;

1997.

године то су

поново покушали кустоси, али се и њихово стаблно убрзо осушило.

***
...

Када је Пера Тодоровић испричао краљици Драги све што је знао

о Креманском пророчанству, њу је обузела туга и очај. У жељи да је

"We" and "non-WE" - Border post of the
"Imagined Mother-Land": The functional places
of memory and instrumentalization of the otherness Compulsory textbooks (1917-1996) in
Modern Bulgarian History

утеши, Тодоровић се присетио још неких речи. Казао јој је да је Митар
Тарабић прорекао да

he

се међу народом појавити човек који

he

српски

народ повести ка слободи: ,,Биhе као да је старо храстово дрво било
йосечено близу земље, али йосле некоz времена, и изненада, из њеzовоz
корена, изниhиhе нова zрана, на извесној удаљености од йравоz храста.

И uзpauthe нови храст. "63

Summary
Dragana Antonij evic

"Occult history": prophecies and beliefs about Serblan rulers and famous
events in the 19th century
From World War One until the assassination of king Aleksandar Obrenovic
and queen Draga, some impoгtant events were accompanied Ьу nшnerous pгoph
ecies. They have been pгese1·ved in vivid folk memory and legends. Folk tгadi
tion does not miss an opportunity to inteгpret certain celestial phenomena as
important omens. It is believed among the people that such phenomena announce majo1· histoгical events and changes, such as wars, popular upгisings,
famine and epidemics. The otheг group of prophecies discussed in the рарег
encompasses visions of exceptionally talented individuals who puЫicly expressed
their knowledge acquiгed Ьу extгasensory means and thus waшed of the possiЫe course of events.

63

Mijatovic\1, н.д., 167.

Tl1e theoгetical framewoгk of tћis analysis is based on: 1. tће concept of tће
official historical discourse, articulated in tће compulsory history textbook, which
forms the identity "of its authors and theiг readers", peгsuading tћem in their continuity and staЬility in tће temporal dimensions of themselves and their woгld; 1 2. the
notion of the textbook's гоiе in building the political myth, unde1·stood as "widely
disseminated narration, witћ its coгtege of images, which endows the gгoup with its
cultшal homogeneity and moгal unity";2 3. the concept of the tгansfoпnation of the
relati011 "own - foгeign" into the oppositio11 "we-others" during tће transitio11 to
modemity; 3 4. the notion of the textbook as а "functional place of the memory...
places, wl1eгe а society... gives voluntarily in safe-keeping its гemembrance or rediscovers them as а necessary part of its peгson". 4 Тhегеfоге the a11alysis is focused,
fiгstly, 011 the ways the histoгical discoшse co11structs the social community, 5 postulati11g its гelatio11 witћ "the suпou11di11g woгld", and, secondly, on the images wllich
set ир these li11ks and гelations. It examines tће pгocess of re-wгiting tће histoгy
textbook (as а legitimizing гesource of the cl1angi11g political elites during the регiRilse11, Jorn, Studies in metalzistmy, Pretoria 1993, р. 5.
С. О. Cha1-Ьo11ell, ,,Mythes etmythologie politiques.Appгoche d'une defi11itio11 et d'une typologie",
111: Mytlzes et politique, saus Ја direction de С. О. Charbo11ell et Ј. Rives, Toulouse 1990, р. 7.
3
Grekova, Мауа, ,,Obsh11ostta: ocl1evid110st на podobieto ili pгoЫematizatsia na razlichieto", 111:
Kгasteva, А1111а (ed.), Obslmosti i identiclmosti, Sofia 1998, р, 23-25.
4
Nora, Рiепе, ,,Memoiгe collective", 111: La Nouvelle Histoi1·e, Paгis, 1978, р.401.
5
111 Ње metlюdology of al! the authot's of textbooks in неw Bulgaria11 history as well as in the
philosophic a11d methological discussio11s (most impot'ta11t of Љеm гeflected i11 the jouг11al Ucbllslzten
p1·egled [School гeview ]... ) Ље idea about гelation betwee11 memory a11d histoty is clearly displayed; theгe
is а сlеаг appгeciatio11 ofthe social fu11ctio11s ofthis relatio11. The histoty is charged with Ље fu11ctifo11s of
the utilitaria11 scie11se, oгie11tating the i11divid/g1·oup i11 the space a11d i11 the time, which could acquire the
saved memoty 011 the past ехрегiе11се in order to maked it releva11t to the kнowledge of the pгese11t mome11t;
this i11 its ow11 tш11 will make the futшe possiЬ!e. Ву a11swe1·i11g the questio11s like "Who are we?, Wheгe
are we comi11g ft'Om? a11d Wheгe аге we comi11g ft·om? and Wheгe аге we goi11g to?" Ње History foгges the
11atio11a! (self)co11sciousness ofthe group a11d legitimates Ље g1·oup's self-determi11atio11 iп а giveп ethпic
commu11ity, histoгical traditio11 a11d political pet-spective.
1
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ods 1917-1946; 1946-1955; 1963-1984-1989; 1990-1993-1996) 6 Ьу scrutinizing the change or non-change in the relation "we - not-we" (and especially in
the images of the borders that divide the group "here and now" from "the others")
in order to outline those constant dimensions wћich formed the memory of "tl1e
neighbour" and constгucted Ље perception of the "otherness" as an imperative
part oftћe collective imagination ofthe Bulgarian nation.

Hence:
А. Tlie discourse analysis of the textbooks in history7 and of the implicit
educational programs (1917-1945) 8 points the key concept "of Ље authors and
their readers" on tћeir continuity in the time авd space was expressed in the
efforts of Ље Bulgariaвs to emaвcipate as separate "вational body" in the Balkaв
cultural political space. 9 Tћis analysis outliвes the types of the historical narra6
I. е. here ,ve take account ofthe fact that the inter-wat· textbook contains in itselfthe conception
ofthe lineal time and the ideology ofthe state natioпalism; the 1946 textbook reflects the positioпs ofthe
popular froпt govemmeпt; the 1954--1955-1960 textЬook suppo1·ts the imposing ofthe dictato1·ship ofthe
proletariat апd emaпcipates the proletariat class; the 1982-1989 textЬook legitimates the stt-ategies ofthe
reformats commuпist elite; Ње 1990 textЬook, 1993 textЬook, 1996 textЬooks stand behiпd the strategies
ofnew post-communist elite's апd legitimate their strategies oftraпsitioп. Cf. P,·enapisvanijata ро 11011а
balgm·ska isto1·ia v ucebnika ро isto1·ia, Sofia, 1995. [The Rewritiпg ofthe Modem Bulgaгiaп Histoty iп
the Нistory TextЬooks, Sofia, 1995.].
7 The sole апd compulsory textЬook was а phenomenon typical fш the yeai·s 1948-1990 оп!у. Hence,
fot· the rest of the period we апа!уzе all textЬooks, which were approved Ьу the educational ministly and
competed each othe1·for the choice ofthe Јоса! school couпcils or teachers as books ofpuЫic i11st111ction. Our
сопtепt aпalysis ofthe i11te1war textЬooks is focused 011 Nikola Staпev's w1·iti11gs fог vaгious reasoпs. Не was
the author of the first wartime textbook iп Bulgariaп history (1917), as well as of the history book for the
Bulgariaп soldiers, puЬ!ished Ьу the Bulgariaп hist01y (1917), as well as of the blst01y book for the Bulgariaп
soldiers, puЬ!isl1ed Ьу the Bulgariaп Geпeral Stнff (1917). Aftet'\\'at·ds Staпev w1·ote seve1-al history textЬooks
as well as а history teacher 's haпdbook. Pe1·so11ally, he was а teacher ofloпg staпdiпg апd а priпcipal of а Sofia
gymпasium. The effect ofhis writiпgs is appгeciated еvеп пowadays: iп vaгious coпtempшary autoЬiogi-aphi
cal iпterviews апd memoirs the most meпtioпed textЬook author is Nikola Staпev; iп this гespect, iпdicative is
the fact Љаt iп 1989 the Blligariaп Emigratioп Сепtге iп Тоюпtо chose to puЬ!ish precisely the Staпev's hist01y
(1943) wiЉ the followiпg motto: ,,The curreпt history has Ьееп copied to sel'Ve the пeeds of Bulgariaпs
aborad, without osteпtatiously Ьiased chaпges of а comпшпist character, without commeпts, remakes апd
falsificatioпs. Bulgaгiaп exiles." Howeveг, Ьу far the most importaпt aгgumeпt iп his favour was that Staпev's
veгsioп domiпated the Bulgariaп school at that time: all the iпter-waг textЬooks (that we1·e liceпsed Ьу the
Mi11ist1y ofEducatioп) were slшped in а similar mould (Dimitrova 1998: ,,The zexteшal political other' апd
the images оfЕшоре, atticulated Ьу the post-1917 0Ьligat01y textЬooks iп Mode111 Bulgariaп Histoty", paper
read at the I11te111atio11al Conference: The image ofthe "Other/The Neighbor" iп the School TextЬooks ofthe
Balkaп Couпtries, Thessaloпiki, 16--18 October 1998.
8
Cfs: P,·enapisvanijata ро nmra balgm·ska isto1·ija v gi11111azial11ite ucliebnizi (Rewгitiпgs ofthe
modem Bulgariaп Нistory iп gymпasium textЬooks), Sofia, 1995.
9
"The fгее Bulgaгia uпited оп!у а pa1·t of the laпds iпhaЬited Ьу Bulgaгiaпs: hепсе, fгom the
very begi1111i11g it aimed to liЬerate the laпds left u11de1· foгeigп П1!е апd to uпite itself wiЊ them."
(Pastнhov, Ivaп i Tsvetaп Stoiaпov, Balgm·ska isto1·iia, ucl1eb11ik za ЈП klas па p1·ogim11aziite, Sofia 1926,
р. 252); ,,Bulgaria had always uпited iп а siпgle wlюle оп!у the Bulgariaп people; the waged wars, iп
geпeral, aimed at the u11ificatio11 of the people. Апd поw we, the successors of the Bulgariaпs
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tion wl1ich formed Ље base of Ље educatioвal content and postulated the key
coвnotations tliat forget Ље multilayer image of Ље "otћer/neiglibour".
1. Tl1e story 011 Ље вational emaвcipation of Ље gl'Oup througl1 its separation
and opposition to tlie otllers, (Љ·stly, as а Christian-Ortlюdox community versus the
Ottomans, secondly, as Slav-Christiaвs versus the Greeks, thirdly, as а separate etllnic group in Ље Slave world) defined Ље nature of the boundaries, wћich separated
it ftom "Ље others" on tће Balkans. 10 The symbolic of the bouвdary was deteimined
Ьу Ље oppositioв "iвternalexternal"; it created tће foundation nо1ш for Ље cultul'al
and moral-etћic coherency of Ље comпшnity (l'eligion, language, race, авd ћistшi
cal tшditions). Moreovel', this context used Ље estaЫislied value hieшl'cliy of images
to l'ationalize the l'elations witћ "Ље outside", arranging tћem accordiвg to Ље degl'ee of "closeness-toleration" and "stl'a11geness-l10stility". Tlius Ље sliared images
and ideas coвstituted the uвity of the commuвity, they detached it from "the otћel's"
on Ље Balkans witћ Ље lielp of the markers - 1·eligion, laвguage, race and historical
background. Tlie image of "the cultul'al differeвce" was always implied in the figшe
of "the ethnic otћer", because Ље pl'ocess of shaping of national coпsciousness itself
(as а piocess of national ema11cipatio11) was а subject of social as well as psyclюlogi
cal postulates. Непсе, to а certaiв extent, it l'esemЫed the pl'Ocess of diffel'entiation
011 the iвdividual level: both 011 the detaclш1e11t stage Ьу co11fl'onti11g witћ tће enviroпmeвt (i.e., ,,I am not") апd 011 re-attachmeпt stage Ьу associatiвg itself witll а
matchiпg group commuвity on Ље way to ан autonomous self-identity (i.e., ,,I Am").
In Ље Balkan case, Ље two stages (Ље negative one, designated Ьу "I am поt", and
tће positive опе, designated Ьу "I am", respectively) were manifested in Ље detach11
meпt froш, and opposition to, tће ethnically different otћer.
of the medieval Bulga1·ia ai·e still forced to defeпd our laпds, the laпds of ош· graпdfathers, fгom the
sштouпdiпg peoples". (Ormaпdzblev, Ivaп апd Мага Velkova, Obsclita i balgm·ska ist01·iia za ПЈ klas па
пm·odnite p1·ogi11111azii, оdоЬ1·еп za 1937 i 1941 godina, Sofia 1941, р. 123.
10 Bulgaгiaп school after 1878 tra11sf01ms this type of emaпcipatioп iпto а key mechaпism for defeatiпg various "iпferiшity complexes" апd for ema11cipatio11 ofBulgariaпs iп the гespective time period апd
withiп the respective с cultн1-al, geogt-aphic, апd political domaiп (Popov, Iv. St. i К. G1-a11charov, Haii-пova
istшiia па tchovetcestvoto, Sofia 1925, р. 106). Thus, Ivaп Kepov апd Vапа Kepova, autho1·s of а textЬook
iп modem Bulgariaп histoty approved Ьу Ље Miпistry ofEducatioп, claim the followiпg iп theiг Teacher 's
Guide fш teachiпg blsto1y at high school, ,,The1·e аге поt а few histoгic facts апd рhепоmепа which may help
streпgtheп our seпse of пatioпal digпity Ьу briпgiпg to the fore the advaпtages of our people over othe1·
peoples, iп the пeighbourhood апd fatther away; amoпgst all the Slavic people, Bulgaгiaпs аге the fit·st to
create а state to сопvегt ot Cl11'istia11ity, to give Ьirth to ап abuпdaпt апd colourful a1110u11t ofliterature, апd
,,they give all the Slavs some books to read" (citatioп uпder Father Paissiy ofHileпdar, поtе Ьу the author)
(K.epov, Ivaп i Vапа Kepova, Kmtko upatvane v obuclienieto ро istoriia 11 p1·ogim11aziite, Plovdiv 1932, р. 6).
Nikola Staпev puЬ!sihed his 1917 textЬook with the followiпg motto оп the froпt cover: ,,Read апd master
уош пatioп's l1istory, !1011ош апd cherish уош people апd your Bulgariaп fatherlaпd lest you аге de1·ided апd
disgraced Ьу other 11atio11s who know their history апd extol their оwп 11atio11 апd laпguage". (Staпev, Nikola
(director), Jstol'iia па balgm·skiia пт·оd s 18 kal'ti i 42 ob1·aza, Sofia 1917, р. 1.
1•1 Dimitrova, S11ezha11a i N aum Kaytchev, ,,Bulgariaп 11atio11alism, articulated Ьу the textbooks iп
moderп Bulgariaп histo1y 1878-1996", Iп: Jntemationale sc'1u!Ьuc'1fo1·slнmg, 1/1998, р. 354.
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This type of historical naпative articulated the iшages of "the cultural distinction", turning the neighbour with Slavonic/Orthodox identity (respectively
Serb, Gгeek, Roшanian) into "the enduraЫe other", while the neighbour with
Musliш гeligious/Turk-Ottoшan linguistic and racial identity was classified as
,,the eternal foгeign". The naпative also filtered the idea on "the comшon histoгical destiny of the Balkan peoples, subdued Ъу the foгeign conqueIOr": this
гevealed syшpathy towaгds "neighbour-bгotheг in fate", articulated in the idea
about "the сошшоn suffeгing". This legitiшized "the сошшоn rights over the
heritage of the Ottoman eшpire", hence the Balkan alliance was put in the basket of the positive historical events: ,,The Balkan union between Bulgaria, SeriЬa,
Gгеесе and Montenegro, whose task was to drive the Ottoшan state out of Eu1·ope and Asia, in order to ensure the adopting of the culture accиding to the
pattern of the civilized woгld .... to iшprove the гelations between the separate
Balkan states, to stp the age-old envy, united to oppose the сошшоn еnешу... ". 12
The шost essential is that this sto1y did offer no explicit negative appreciation of "the enduraЫe neighbour"; the negation reшanined in а latent forш,
concentrated in the strain between the idea on "the different" as soшething
"stt-ange and hostile" (coшing fгош patгiaгchal tiшe and space) and the idea on
the toleration of "the different-otheг" (iшposed with the philosophy of the шod
ern state and its institutions ). 13
ћecisely this connotation layer in Stanev's historical naпative suppressed "the
negative iшage" of "other-neighboш", generated Ъу the puЫic space of the history
and the political puЫicity. The iшage of "the eneшy-Greek" (as the rule iшplied in
the figure of "Fanariot yoke"), constructed in the political puЫicity of the revival
and installed as а coll1111on reference point of the national шешоrу, was only indirectly pгojected. It reseшЫed the negative: existing, but still undeveloped filш. The
narrative was free ftoш the "expected hatred" iшages of "the Serb" (with his privileged identity as Slav) and the "Roшanian" (always identified with Christian). 14 The
Bulgarian шanifestations of charity and compassion wеге emphasized, especially in
the шoments of strai11 relations ог war: this was hardly Ьу chance. The entiгe chapter
was entitled as "Charity"; 15 that naшing classified the qualities of the Bulgaгian in
terms of the universal v alues, joining hiш to the world nations-syшbols.
Stanev, Nikola, Haii-11ova isto1·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 187.
The perception about this traнsition is displayed шost frequeнtly in Ље figнre of the breaking off
wiЉ the Ыооd relation (i.e. wiЉ Ље cla11 анd Ље faшily) апd is exactly explicated Ьу 01-шandzhiev: ,,the
Ыооd is поt everythiпg i11 the society... " (Or111a11dziev, Iv. Vozpitatelfiюto z11ace11ie па 1·od11ata llist01·ia
(Educatioпal 111eani11g ofthe пative Histo1y), Sofia, 1935.
14 The "Christia11" hei-e was always chai·ged wiЉ Ље positive ideпtity iп its being ofпatшal ally
agaiпst the eteшal foreig11 (the Musliшs): for this анd Ru111a11ians ai-e tlюse ,vlю "syшpathized ,vith the
stгuggles led Ьу the Christians in шder to Ье bettered Љеi1· unbearaЫe situatioп iп Macedoniaп" (Staпev,
Nikola, Haii-nova ist01·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 196).
15 Staнev, Nikola, Haii-11011a isto1·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 187.
12

13
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The patient sto1y and the absence of stгain (between tће inteчлeting scheшes of the author, 011 one hand, and that of the otћer authoгities - Parliaшent, official
discourse, literature ... , on the other) could Ье explained Ъу Stanev's self-assurance
in his own value scale, he considered it close to the шoral code of the universal
huшan values, шanifested Ъу the political propaganda of the League of Natioнs. In
fact this lack of cleavages was based on Stanev's endorseшent of tће world prestige
(in tће policy of tће Leagнe of the Nations) and his identification with the position;
identification that gave hiш the confidence to pгotect his story even in when it conflicted the official шооd on tће "tl1e other-neighbour-eneшy". His conviction was
lucidly expressed in his шetlюdical book: ,,The teacheг in the classrooш differs froш
the citize11-politician in tће club, because he шust talk in front of the childгen as а
man of science ... witћout poisonous critics and judgements on the persons or peoples ...
You аге only teacher in Ље classrooш, уоп bring justice and trutћ, you exp1·ess the
eteшity, your serve tће beauty, the nobility and the ideological cultшe". 16
Thus tliis connotation layer mai·ked the identities of "culturally diffeгent
other", divided as "the enduraЫe otheI" /Ље peгennial foreign"; it filled witl1
positive potentials the image of the neighbour; yet these were displayed oveitly
only at Ље "points", wl1en the goal of the Bulgarian historical time was accomplished: ,,the ethnic union of the Bulgarians".
2. The story of Ље political emancipation of Ље national community (,,to
нnite the lands of the dispersed etlшic eleшent into single whole"), was articulated Ъу the pictures of Ље wars for national liЬeгation. The sole valuaЫe шea
sure (one that exposes respective positive and negative connotations of Ље two
images) was the attitude of the neighbour towards the effo1·ts of the Bulgarians
for political emancipatio11 (Љought as Ље sole opportunity for including the Bulgarians in Ље European political space). It made possiЫe to accomplish smoothly
the transforшation, firstly, of the image of "tl1e enduraЫe otl1er" into "natural
ally" (Serbs, Greeks, Romanians in the Balkan wars 1912-1918), as well as the
rapid evolution of the yesterday's "entiгe strangeI" into "the histoiical enemy"
and then into "the necessary ally" (as in the case of the Turks). 17
The supposed stгain coming fгom tће dilfнtion of Ље value hierarchy of the
boundaries, (that formed different level of relations with "the otller") was overcome
painlessly in two manneis. Fiгstly, thгough Ље presenting the political partnership
during the wars, when the· relations with the "others" were distorted Ьу the figure of "the betrayal, wl1ich presumes the "misнnderstanding" (Serbs, Greeks
and Roшanians "stuck the knife into the back of the Bulgarians") - figure, that
pгactically marginalizes every positive idea аЬонt the "neighbour" .. Secondly,
the concept of "the people as а supeгior value" facilitated developing of some
16

Stanev, Nikola, Haii-nova isto1·iia па Balgm·ia 1878-1922 s ilust1·atsii. Kniga 1, ot
do Balkanskata voiina, Sofia 1925, р. 4-5.
Staпev, Nikola, Haii-nova isto1·iia па Balga1·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 167.
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positive neighbour's features (,,hospitality", ,,natural goodness", ,,the kind
housekepe1·", ,,the closeness to the family" ... ); these that shortened the distance
between "we" and "not-we", the latter becoming to а crtain extent "familiar" and
,,understandaЫe". Because of this when the terms "Serb", ,,Romanian", ,,Turk",
"Greek" were presented as "Bulgarian enemies" they were not associated with the
image of the respective "people" - adversely, they constructed the idea of "the
extemal political other" (as а subject in the naпation on the political influence, the
"military propaganda", ,,the wars" and "the situation of the minorities"). That story
formed one of the most duraЫe images of "the neighbour-extemal political other":
"extending greedy hands towads the Bulgarian lands and cutting the living flesh
from the national body", or overtlys titled as "enemy and opponent". 18
The image of "the neighbour-political other" is included mostly on implicit
and rarely on explicit level at tће naпation points, when, Љ·stly, the history of
the Bulgarian heroism is articulated (exposed in the figure of the "Bulgarian
golgota": ,,the endured sufferings and torments, once on the battlefield, then
when hearing the crying of the unredeemed brothers") and when, secondly, the
story constituting the essence of the Balkan hgistory was evolved: ,,the emancipation of the Greeks, Serbs and Romanians and Bulgarians in their ethnically
just boundaries" (all the interwar textbooks). I.e.: this is the union of "the Greeks
with their triЬal brothers in Asia Minor coasts and islands", 19 of the Serbs with
"their countrymen in Herzegovina, Bosnia and Southern Hungary", 20 of the
Romanians with "their men in Transylvania and BessaraЬia". 21 Thus Stanev's
story created the image of "the nationality principle" (suppOited Ьу Bulgaria)
versus "the geographical symmetry" (advocated Ъу the neighbors); an image
legitimizing the value, articulated in the figure: ,,the just people's ideal" (making
only "the United Bulga1·ia а natural ally of the Christian peoples"22 against "the
political checks" (,,envy and fear" of "the others", that "the Bulgarians would
first accomplisћ their national unification"). 23 Hence the textbook stories continued to articulate tће negative image of "the neighbour-politically other, with
stretched hands towards the Bulgarian lands".
This story followed its own value scheme (emancipation of the people as
emanation of the disappeared good"): while remaining calm, emotionless and
free from any pressure it ove1·tly articulated Ље image of "the neighbour-enemy". The negative measures of tћat "image" accelerated the speed of the story,
18 Stanev, Nikola, Haii-nova isto1·iia па Balgшia 1878-1941, Sofia 1943, р. 206; Kepov, Ivan i
Vana Kepova, Obscћta i balgarska isto,·iia za 111 klas па pl'Ogimnaziite, Sofia 1937, р. 119-121;
Orшandzhiev, Ivan, Nova i Naiinova isto1·iia па balgm·skiia 1ю1·оd, Sofia 1943, р. 594-601.
19 Stanev, Nikola, Haii-nova isto,·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 206,
20

IЬid.
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reconstructing the history of Ље Bulgarian minorities; а blstory, that reveals itself in tће pictures of "tће violence nad cruelty, inflicted upon Bulgarians in the
foreign lands" (the paragrapћ is titled as "Bulgarians under foreign domination"), tlшs implying "dark associations" with the time of tће "Turkish yoke".
Tl1is emotionally Ыack-colOied background "naturally" suggests the idea of "the
cruel neigћbor", exposed in the figure of bai·barity: ,,dest1-uction of everytћing
Bulgarian: scћools, liЬraries, churcћes; plunder of property, pћysical destroying
of tће population ... ". 24
Тће most essential cћaшcte11stic of this naпation is that: 1. tће social community,
constructed and emancipated Ьу the sum of textbook stOl'ies, was that of zthe Bulgarian
people'; 2. tће poeple's genius and its realization were the structural centl'e oftћe historical naпation (even the possiЫe пюdemization is pl'esented as а function of the "national spil'it"; 25 3. the story was more of а refel'ence legitimizing the unique form of
the collective's existence: i.e. equality nationality (naIOdnost)=people=state. Tl1e realization of tl1is balance defined the gIOup's relation witћ "the souпounding world";
the way of this realization tћat defined the no11n which endowed witl1 the positive
and the negative identity plots-subjects-objects of Ље ћistol'ical action, became а
,,common place" of the memOiy.
,'
The new blstol'ical versions 26 legitimizing in the political puЫicity the ideal
of the state nationalism27 altered the inner noпnative value scale of tlle stol'y,
imposing as а measure of the pl'ogress "the achieved advance and the innel'
stability" (in Ље pl'eceding sto1y the progl'ess was always tlюugћt in the categol'ies of the people's happiness, whicћ was imagined as а national unification in
its "natural bol'del's"). 28 Hence these versions installed the new social commu24 Stanev, Nikola, Haii-11oi1a isto1·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 120-121; Kepov,
Ivan i Vana Kepova, Obsclzta i balgm·ska iston'ia za 111 klas па pl'ogiпmaziite, Sofia 1937, р. 111-113;
Oшшndzhiev, Ivan, Nova i Naii11011a isto1·iia па balgal'skija nm·od, Sofia 1943, р. 595-595).
25 Stanev, Nikola, Haii-1101,a isto1·iia па Balgm·ia 1878-1941, Sofia 1943, р. 522.
26 Orшandzhiev, Ivan,No\Ja i Naii-11011a isto1·iia па balgm·skiia nal'Od, Sofia 1943; Georgiev, Ivan
i Svetoslav Diшitrov, Obsclzta i balgm·ska istol'iia, ucћebnik za 111 klas па 11al'Od11ite pl'Ogimnazii, Sofia
1937.
27 After the coup-d' etat of 19.05.1934 and the ensued atteшpts to enfOl'ce "а coшpetent cablnet"
(that is, а body of adшinistration selected on Ње basis of pt·ofessional perforшaпce, not belonging to а
parliaшent party), in the textЬook readings begings to lшk а cet·taiп proclivity seaгching to legitiшize
rather the systeш of goveшшent and state institutions than the people as an "invariaЬ!e value". Ti1is was
the reason why several favout'aЬle descriptions of Ferdiпand and Boris were printed, the two 11.1\ers
beiпg syшbol iшages of the шonat·chy. In this sense, the textbook of Orшavdzhiev (1943) апd the
textbook ofGeorgiev and Diшitюv (1937) graпt а pt·ivilege to the story relating the astute goverпшeпt
ofFerdinand (Geot·giev, Ivan i Svetoslav Diшitrov, Obsclzta i balgm·ska isto,·iia, uclzebnik za 111 klas па
пm·odnite p1·ogi111nazii, Sofia 193 7, р. 108-109), and are considered an atteшpt to redeeш шonarchy after
Ље 1918 crisis (the abdication ofFet·dinand).
2 8 Cfs: Snezhana Diшitrova/Nauш Kaytchev, ,,Bulgarian nationalisш, articulated Ьу the textЬooks
in шodet'n Bulgat·ian history 1878-1996", In: Intemationale sclmlЬusclifo,·slumg, 1/1998.
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nity - the state, the dreamed balance, guaranteeing the group 's inner coherence
now was different: state=people=nationality. The ways of its accomplishment
changed the symbolic content of the borders defying the opposition "we-another".
These stories focused on the "places" where the political pragmatism was displayed: they unloaded the proЫematic fields of the cultural difference. On one
hand, these places forged the negative image of the foreign-political-other (presented in the figure of "the neighbor, realizing his aims at the expense of the
other"). On the other hand, they endowed with а negative identity the "Slavonic"
(associating it witl1 an anarchy and an estrangement from а social activity (,,the
Slavs didn't love the power and the social interaction")29 as well as the "Turkish"
(whose "laws used to Ье foreign and adapted for а defense of the winners"). 30 This
historical discourse emancipated "the state ideal' from the people's one. The stories privileged the state genius through the figure of the state skills: ,,we ha_ve ?ur
own country";31 thus the new thelos of the history was postulated - the realizatюn
of the state ideal. Tliis discourse delineated the new moments of the common
memory and constructed the new social space (Ьу promoting new attitude to the
laws and Ьу proclaiming caie about "the tremendous revival of the whole of the
country"). 32 Heie the discourse's normative value scale privileged the "socialstate relations" instead of the "Ыood-relation" in oider to emancipate and legitimate the citizen model of behavioI. (This discourse was included in the numbeг of
stories that foгmed the textbook content, but they coexisted with the versions,
articulating the "spirit of the patгiaгchal time and its values"; 33 this amalgam reflected, to а crtain extent, the nature of the Bulgaгian interwar modernization ...
This discourse demonstгated the failure to гedesign the "values of the people" as
"social" ones, it showed the impossiЫe tгansfoгmation of the people into а social
community, in which the identities are derived from the attitude to the state institutions, (this attitude - instead of the origin and Ыооd - was supposed to generate
the social гelations and hieraгchies). The normative value scale, articulating the
inner compositional logic of the narration, although foгmally dominated Ьу the
"state ideal", continued to embody the 'people's idea' (,,the imagined national
union in fair ethnic boundaгies"). In other words, the symbolic content of the
boгders separating the community from the others was still influenced Ьу the cultural differencers; the major shift being tliat the new versions focused on the political гelations while the гeligious and race proximity was pushed out and suppгessed.
This meant that in tl1ese versions one could barely discern marks of the modemizing appreciation of а world of гadically relativated valued and foгeign cultuies). At
Georgiev, Ivan i Svetoslav
narodnite progim11azii, Sofia 1937.
29

30

Љid.

31

Љid.

32

Љid.

33

Љid:

121-123.
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the same time, howeve1·, pгecisely in these "пюments" of the histoiical naiтation elaborating on the гealization of the state/social ideal - the tгansition between the
bourgeois and comnшnistic textbook was accomplished painlessly.
3. Тће coшшunist story: 1945-1948-1954 (Iewгiting the шodern Bulgarian
liistoгy, articulated in the coшpulsory textЬook) endoгsed the woгking class as the
main subject of the woгld histoгical process and legitiшized the new political elites in
the political reality. It constгucted the new social coшmunity - 'the Bulgarian society' (thouglit as the sшn of pгogгessive elements - proletariat and peasants); coш
шunity, that defined the frame of the inteг-social Ielations and outlined the attitude to
the foreign political space. In line with the new noгmalizing value pattern - the class
solidarity (postulating the iшages that constitute the intemal coшшunity's space and
tће Ьогdегs with the outside world) - the textbooks foгged the pictuie of the "new
fшeign political otheI": zthe common еnешу - Balkan bourgeoisie' and "tће natuial
ally - tће Balkan proletariat". This naпation piivileged the шајоr class as а boundary between "we" and "not-we", it divided the collllnunity to object (the pгoletaiiat)
and subject (the bourgeoisie) of the political action, it gave а negative identity to the
Balkan bougeoisie Ьу the iшage of "pillage", ,,Iapaciousness", ,,betrayal". 34
4. The reforшats communist discourse (1963-1982-1989) emancipated the
national шeta-naпation as an ideological resource of the new coшшunist elite; it
was installed into the textbooks as а parallel line to the hist0Iical-шate1·ialist
narration. In tbls шanner it revived the шultilayeг image of the neiglibor as: the
"cultural-diffeгent otheI"; ,,the eternal еnешу ог fгiend"; ,,the peiennial good
people". 35 (Tliis iшage previously was шaiginalized Ьу the liistoгical narration
wliicli atteшpted to dissolve the national identity into an international one). In
tliis case the шost characteristic tiansfoпnation was, firstly, the accentuated effigy of religious difference, and, secondly, the clianged iшage of Bulgarian bourgeoisie: it was depгived of its negative identity postulated Ьу the 1940s-1950s
coшшunist narration unlike the bourgeoisie of the neiglibors whicli reшained
,,гapacious" and "tJeaclieгous" (,,cutting the living flesli fгош the national body").
5. Although the post-coшшunist textbooks stressed their шodernizing pathos, they continued to aiticulated the ethnocentric liistoгical discourses with all
accompanying effigies of the "other/neighbor". 36 Here the progress is linked to
BozhikoY, Bozbldal' i Aleksandar Buпnov, i Petar KurckcЬiev, Balgm·ska isto1·ia za 7 klas 11а
gi11111aziite, Sofia 1946; Burmov, Aleksandar i Di111ita1· Kosev, i Hristo Нi·istov, Ist01·ia па Balgm·iia.
Uclieb11ikza 9 klas 11а obs/1toob1·azovatel11ite ucliilislita, Sofia 1955.
35
Diшiti·ov, Ilcho i Mito Isusov, i Iiordan Shopov, Isto,·ia 11а Balgm·iia za 1О klas па ESPU, Sofia
34

1982/1984/1989,
36

Bakalov, Ge01·gi i Petal' Angelov, Tsvetana Georgieva, Dimitar Tsanev, Bobi Bobev, Stoiicho
Grancharov, Isto1·iia па Balgm·iia za gimnazia{nata stepe1111а obslitoob1·azo11a{te11ite ucliilislita, Sofia 1993;
Delev, Petar i Petar Angelov, Georgi Bakalov, Tzvetana Georgieva, Plamen Mitev, Staiko Trifoнov, Iskra
Baeva, Boika Vasileva, Evgenija Kaliнova-Jaidzieva, Istm·ija 110 Balgm·ia za 11 klass, odobreno o_t
mi11istei·stvoto па 11al'Od11ata pl'Osveta, Sofia 1996; Guzelev, Vassil i Konstanti11 Kossev i Milcho Lalkov 1
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teh attempt to unload the image of the "cultural-different other" from the negative value connotation grade (Ьу introducing the Нistory of social and eve1yday
life). However, this attempt ultimately failed due to the preservation on both
explicit and implicit level (mostly in the War History chapters) of the image of
the "neighbor - foreign political other" (,,stretching greedy hands to the Bulgarian lands and cutting the living flesh from the national body!").
В. Conclusion: The image of the "other/neighbour" in its multilayer dimension preserved its basic characteristics in all re-writings of the modern Bulgarian
history textbooks due to the emancipating and legitimating function of the historical discourses which did not permit creation of the separate measure of the
,,otller". The idea about the "different" as ther "unintelligiЬle foreign and hostile" (typical fш the patriarchal time and space) was transformed into the textbook through the opposition "we-another"; it obtained the concrete dimensiuons
of the conscious religious, language, racial and political otllerness. These images draw tlle border of the "we" and "not-we" and became border posts of the
"Imagined Mother-Land", guaranteeing the unity of the group; this imagination
was the main communication tool tllat predetermined either acceptance or exclusion of the "individual-group" from the values dominating the society of the
time; these. textbook stories offered а memory which legitimated the existence
of the ethnocentric national state; this historical narration became as the mirror
of the pride and the pain, as the mirror in the tale abot Snowhite, which has to
reflect our infalliЬility in the surrounding world.
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Айсiирак~и: У раду се размаiира месiио филма као моhно'i

in Hist01·y

йройа'iандно'i средства у националсоцијалисiиичком йро'iрау

"коначно'i решења" јеврејско'i йиiиања у Немач1<ој и мес Шо филмске
uройа'iанде у сйровођењу йро'iрама унииииења Јевреја на два суседна
йодручја разбијене Краљевине Ју'iославије, на йодручју немачко'i
Војноуйравно'i зайоведника Србије у Независној Држави Хрва~иској

Резиме

у Дру'iом свешском ртиу.

Снежана Димитрова

,,м и"

и "не- М и

" - Ме"•Јаши "замишљене домовине" ...
(1917-1996) у модерној бугарској историографији

I

Слика "другог" је у свим верзијама модерних бугарских уџбеника

У остваривању националсоцијалистичког програма уништења Јевреја
(холокаусту) једно од најмоћнијих пропагандних средстава био је филм.
Заједно с другим новим масовним медијем, радиом, уз широко коришћење

задржала своје основне карактеристике захваљујући легитимизирајуhој

веh познатих средстава масовних комуникација, филм се показао као

функцији историјског дискурса који није дозволио друкчије мерење

изванредно делотворан у пропагандном деловању на изузетно широк круг

Уџбеници

"другог". Идеја о "друкчијем" као "страном и непријатељском"
трансформисана је у уџбенике преко опозиције "ми - други". Те слике

људи.

Због чега је филмски екран у националсоцијалистичкој Немачкој и

одредиле су границе између "нас" и "не-нас" и постале су имагинарна

готово целој "Новој Европи" био једно од главних средстава идеолошке

места "имагинарне мајке земље"

пропаганде и зашто је био савршено средство за министра пропаганде

Трећег рајха Јозефа Гебелса ?1 Део одговора на та питања вероватно лежи
у природи самог филмског медија, односно у природи свих визуелних

(ликовних) пропагандних средстава.
Сликовна представљање пропагандне поруке има важне предности над

другим средствима комуникације: брже и економичније успоставља се
комуникација, дејство слике је тренутно и интегрално, а њена порука се

схвата у целини и без рашчлањивања. 2 Филм делује на публику изазивањем
емоција, омогућава јој "уживљавање" и идентификацију са ликовима.
Robei-t Edwin Heгzstein, Tlie Wm· tliat Нitle1· Won. Tlie Most Infamous Pmpaganda Campaign
in Histo1J', London, 1980, стр. 22, 284.
1

2

Зоран Ђ. Славујевиh, Сruаровековна йройаzанда. Од Вавилонске куле до "Рапет

et ci1·censes", стр. 113. ,,Принцип минималног напора" по коме прималац најлакше прима
ону поруку чија перцепција и разумевање изискују најмањи напор, формулисан је У делу:
G. К. Zipf, Human Behaviouг and the Pt-inciple ofLeast Effort, Cambridge, 1949.
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Потреба за заједничким психолошким ставом уједињује публику са

У годинама пред Други светски рат и током самог рата у Немачкој

садржајем "покретних слика" пројектованих на великом платну у

стално је растао број бисокопа, а још више број гледалаца. Филм, а с њим

замраченој сали. То је нарочито изражено у кризним временима, која и

и филмска пропаганда, улазили су у своје златно доба. У време Првог

иначе изазивају хомогенизовање у националним или државним

што је један од главних разлога тако снажног утицаја филма. 3 Те оцене

светског рата било је 2000 биоскопа и око 800 војних биоскопа. Број
биоскопа 1938. године нарастао је на 5.446, а 1942. на 7.043, па је на један
биоскоп долазило просечно 12.000 гледалаца. Истовремено, изузетно је
порастао и број гледалаца у немачким биоскопима : у 1933. години било је

важе за оба основна облика филмског изражавања: за играни (уметнички),
а поготово за документарни филм.

238,000.000, 1939. године 623,700.000, док је 1942. године филмске представе
посетила 1,129,000.000 гледалаца. Томе треба додати неутврђен број

у Првом светском рату филм је постао снажно пропагандно

средство, после Октобарске револуције у Русији (Совјетском Савезу) филм

гледалаца на пројектима које су организоване практично свуда где је то
било могуће (у школама, кафанама, па и на отвореном простору). За ту

је постао један од ослонаца пропаганде новог друштвеног уређења. У

намену националсоцијалистичка партија имала је више од хиљаду возила

Вајмарској републици истовремено се стварао филм чије су основне

покретних биоскопа са апаратуром за филмске пројекције. 6

заједницама. У филмовима се широко користе стереотипи који се ослањају

на представе формиране генерацијама и леже у колективно несвесном,

Beh

ауторитарне тежње стварале психолошку припрему за ону врсту система

коју је нудио Хитлер. 4

Гебелсова пропагандно деловање било је засновано на Хитлеровом

политичком начелу да се на масу делује емоцијама, осећањима и вером, а

Долазак Адолфа Хитлера и његове националсоцијалистичке партије

не разумом; пропаганда мора да буде прилагођена и ограниченој

1933. године великим делом био је резултат

интелигенцији. Нацистичка пропаганда, па и она филмска, циљала је на

до тада невиђене медијске кампање. Преузимање власти, а затим

психолошку ретрогресију и најниже инстинкте ради лакше манипулације. 7

остваривање далекосежних програмских циљева било је незамисливо

За Гебелса и национал социјалисте филмски медиј био је савршено средство

без мобилизације маса помоћу масовних медија и без синхронизованог

за приказивање слике и ђавола и спасења, те њеног пројектовања на

на власт у Немачкој почетком

и свеобухватног пропагандног деловања. Контрола и усмеравање медија,

огроман број људи. Стога је филм постао најважнији, по некима и

упоредо с њиховим ширењем и техничким усавршавањем (увођење тон

упоришни, ослонац тоталне немачке пропаганде. 8

филма, касније и филма у боји, милионска производња јефтиних радио

Средишње место у нацистичком погледу на свет, заснованом на

пријемника), омогућавали су да пропаганде поруке добију изузетну снагу
и домашај. Велики део немачког народа је широко прихватио уверење

социјалдарвнизму, традиционалном антисемитизму и расизму, имала је
представа о Јев реј има као апсолутном злу, бићима кој а не припадају људској

да пораз значи уништење целог народа, што је допринело борби до самог

заједници. Јевреји стоје и иза бољшевизма и иза западног капитализма

краја.

(,,плутократије"), они су изазивачи ратова, уништавају све културе, они су

Главне установе преко којих се у Рајху пропагандно деловало биле су:
Министарство пропагандне Јозефа Гебелса и њему подређена Културна

штеточине од чијег потпуног уништења зависи опстанак немачког народа

комора Рајха

и целог људског рода. Немачка пропаганда нацистичког раздобља у целини

(Reichskulturkammer). Она се састојала од седам комора, међу
(Reichsfilmkamme1'). Изузетно

била је мање или више прожета антијеврејством. Како Јеврејин стоји иза

којима је била и Филмска комора Рајха

свих немачких непријатеља, закључак о неопходности његовог уништења

значајна била је и мрежа партијских пропагандних установа. После
отпочињања рата, у потпуности су обједињени производња и дистрибуција,

наметао се имплицитно и после гледања технички веома добро урађених
филмских журнала (Deutscl1e Wochenschau) о ратним операцијама на Западу

а делимично и приказивање филмова у Трећем рајху и окупираним

и на Истоку и после гледања неког директно антијеврејски усмереног

земљама. 5

филма. 9

L. Furhammar, F. Isaksson, n. d., стр. 248,253; R. Е. Herzstein, n. d., стр. 432-434.
3. Кракауер, н. д., стр. 373,406; R. Е. Herzstein, н.д., стр. 67; WiЉelm Reich, Masovna
psil10logijafasizma, Beograd, 1981, стр. 47.
8
R. Е. Hel'zstein, н. д., стр. 66-67; ,,Njemacka", Filmska enkciklopedija, knj. 2, Zagreb, 1986,
стр. 248, (Владимир Вуковиh).
9
•
R. Е. Het'zstein, н. д., стр. 25, 70-78, 364-368.
6

Folke Isaksson, Politika ifilm, Beograd, 1992, стр.166-180.
4
Зигфрид Кракауер, Од Калиlарија до XutTtлepa, Психолошка uciuopuja не.мачкоl
фил.ма, Београд, 1997, стр. 406. и passim.
5
R. Е. Het'zstein, н. д., стр. 177-178, 267-274; Georges Sadoul, Histoi1·e Genaal du Cinema
- Le Cinema devient 1111 a,·t, vol. 2, Paris, 1946, 386, 393.
3

LeifFшhammar,

7
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12 година постојања Треhег рајха снимљена су 1.363 филма.

Процене о броју недвосмислено пропагандних филмова креhу се од 15%
до једне треhине укупног броја. Треба имати у виду да су и сасвим
"неполитични" филмови служили циљевима режима и да ниједан филм
није могао бити снимљен без цензорске провере. Неколико комисија
бринуло је о томе да пропагандна порука увек постоји како у чисто
забавним тако и у отворено пропагандним документарним филмовима,

Милан Кољанин, Фил.1,1ска йройаzанда
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мобилисање јавности за остваривање једног од програмских циљева
режима: ,,коначно решење

,, .

.

Јеврејског питања.

Радња филма је смештена

1730.

године, у немачко војводство

Виртемберг. Војвода Карл Александар је слабог карактера, поткупљив,
склон алкохолу и жељан моhи. Јеврејин Зис Опенхајмер је успео да задобије

његово поверење, а затим велики утицај и моh помоhу новца и црне магије.

Зис је углађен, сличан осталим дворанима, али је тиме и опаснији од својих

експлицитно или имплицитно, а често порука може да се отрије само на

сународника из гета. Зис је сщювао младу Доротеју, кhер саветника

основу контекста. Управо играни (уметнички) филмови били су посебно

Штурма, чији вереник Фабер је ухапшен због завере. Девојка је затим

успешни у преношењу нацистичког погледа на свет и пропагандних порука,

жртвовала свој живот, а у народном устанку Зис је ухапшен и осуђен на

јер су то радили на привлачан начин. 10

Филмски "позив на геноцид" Јев реј а могао је да се наслути у два играна

филма снимљена 1939. године: у привидно безопасној комедији "Роберт и
Бертрам" и у амбициознијој продукцији "Ротшилдови".11 У време замаха

јавно вешање. Ковачки еснаф је изградио до тада највеhа вешала на којима
је у кавезу погубљен омрзнути Зис, док су остали Јевреји морали да напусте

Виртемберг у року од три дана. 13

кампање против енглеске плутократије, иза које стоје Јевреји оличени у

У "Јеврејину З:ису" све је имало јасну симболику, од ликова и њихових
имена (Фабер, Штурм, Доротеја), па скоро до најмање ситнице. У војводи

моhној банкарској куhи Ротшилд, тај филм је имао снажну пропагандну

се лако препознају слабе и понижене немачке вође, којима су помоhу новца

поруку, чијој уверљивости је допринео квалитет самог филма. Ипак, то је
била тек најава за много оштрије усмерене антијеврејске филмове

препознатљив, а други ортодоксни Јеврејин. На основу вековног искуства

снимљене наредне године.

рабин упозорава Зиса да Јевреји морају да буду у гету. Међутим, Зис га

У Берлину

24. септембра 1940. године била је премијера филма
"Јеврејин Зис" (,,Jud Suiss"), који је затим приказиван у 66 берлинских
биоскопа, праhен великом рекламом и публицитетом у штампи. Beh

завладали Јевреји. Њих представљају Зиси рабин Лев, један углађен, тешко

није послушао, у чему лежи основни узрок његовог страдања. На нивоу

симбола, тежња Јевреј а да завладају немачким народом биhе узрок њихове
пропасти. Мотив усељавања Јевреја у Штутгарт, који јасно симболише

неколико дана после премијере Хајнрих Химлер издао је наређење да
припадници SS и полиције треба да виде тај филм, који је затим редовно
приказиван "Хитлеровој омладини". Према поверљивим полицијским

Немачку, обнављање је омиљеног мотива с краја средњег и почетка новог

извештајима с краја исте године, публика је на филм реаговала "изузетно
афирмативно", а нису били ретки ни они који су после пројекције гласно

дететом по сугестивности приближава сеј ош једној кључној сцени у филму:

тражили избацивање Јевреја из Немачке.

вереника, али не може да преживи највеhе могуhе понижење. Овде се

Шта је изазвало тако пожељну реакцију публике и зашто су филм
"Јеврејин Зис" неки филмски историчари оценили као најбољи

препознаје и један од омиљених мотива нацистичке (па и сваке друге)

12

пропагандни филм Треhег рајха? За снимање тога филма уложена су
велика средства, режирао га је један од најпознатијих немачких режисера

Фајт Харлан, а глумили су тада најпопуларнији немачки глумци Фердинанд
Маријан, Хајнрих Георге, Вернер Краус и Кристина Зедербаум.
Захваљујуhи вештој режији, одличној глуми и једноставној причи која се
заснивала на веh усвојеним стереотипима, тај филм деловао је необично
сугестивно и углавном је испуњавао свој основни циљ: припрему и

века о опседнутом граду угроженом изнутра злим Ј еврејима. 14
Приказ ритуалног убиства које су извршили Јевреји над хришhанским
Зисовом силовању младе и невине Доротеје. Она се жртвује за свог

пропаганде: жртвовање за опште добро. ,,Класичној" оптужби Јевреја за
ритуално убиство, хришhанске деце придодата је изузетно актуелна, уједно

и најтежа, оптужба за расно мешање и "тровање крви". Милионском

.

.

.

гледалишту представљена Је опасност од Јеврејске "светске куге

11
12
13

,,

.

коЈа

"Njemacka" Filmska enciklopedija, књ. 2, стр. 249; L. Furhammal', F. Isaksson, н. д., стр. 36.
R. Е. Herzstein, н. д., стр. 321.
Југословенска кинотека, Београд, Jud Suiss. Најтоплије захваљујем господину Огевану

Јовичићу, што ми је омогућио да погледам овај и друге филмове које сам користио за рад.

"Njemacka" Filmska enciklopedija, књ. 2, стр. 248-249; R. Е. Herzstein, н. д., стр. 283-284,
310. Закључак даје веhина филмова нацистичког доба била безопасна, заснован на реигстру
савезничке Контролне комисије у Немачкој из 1951. године, види у: L. Fшhammar, F. Isaksson,
н. д., стр. 37.
10

Захваљујем за драгоцену помоh и господину Небојши Савиhевиhу. R. Е. Herzstein, н. д., стр.
321-324. Види и приказ филма: Ново вре.ме, бр. 58, 14. јули 1941, Тонфилм "Јеврејин Зис".
14
Жан Делимо, CtТtpax на Зайаду XIV-XVIII века. ОйседнуШи 'град, Врњачка Бања,
1982, p'assim.
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продире у "чисту" аријску крв и прети да уништи немачки народ. 15 За

њима је прљавштина начин живота, а не питање имовног стања; они

највеhи злочин следи и највеhа казан: јавно погубљење кривца на тада

непрекидно тргују и стичу богатство, новац је њихов свет, а физички раде

технички најусавршенији начин, а затим и протеривање Јевреја. Јасна је

само кад су присиљени. Једно од често коришhених средстава у филму је

сугестија да и у садашњем времену треба применити најсавршенија

контраст: насупрот лењим Јеврејима који само тргују, стоје Немци који

средства за исту сврху.

вредно раде и стварају; аријевској лепоти и смислу за лепо оличеним у

Јавио вешање има функцију контрапункта силовању и то су вероватно

Ботичелију, Баху и другим великанима западне културе, контраст су изрази

кључне сцене у филму. У немачкој јавности било је бојазни да ли је сцена

јеврејског карактера: у ликовној уметности експресионизам, кубизам, у

силовања прикладна за омладину. 16 Међутим, без ње филм једноставно не

музици џез. Кадрови са снимцима Јевреја и хране добијају право значење

би могао да има тако снажну драматуршку и, што је било много важније,

нашто касније.

пропагандно-политичку поруку. У емоционалном ангажовању и

Најсугестивнији део филма вероватно је требало да буде графички

идентификацији публике кључно је било управо ово угрожавање опстанка

(анимирани) приказ ширења мре:же "Вечитог Јеврејина" из Азије преко

и будуhности немачког народа, а "природан" одговор били су самоодбрана

целог света. Њему следи графички приказ ширења по целом свету једног

и агресивност. Судеhи по реаговању публике и милионском гледалишту у

другог опасног становника Азије: пацова, преносиоца неизлечиве болести

Немачкој, па и у окупираним земљама, у томе се великим делом и успело.

куге. Крупним плановима са снимцима пацова који једу жито следе поново

Два месеца после "Јеврејина Зиса",

године, Бер

снимци из гета сај а сном поруком. Старе оптужбе Јевреја као преносилаца

лин је доживео премијеру још једног антијеврејског филма. Оно што је

куге и загађивача људске хране су помоhу филма изузетно оснажене и

Фајт Харпан постизао уметничким средствима, то је режисер филма

проширене. Кадрови из филма о Ротшилдима, затим о њујоршкој берзи и

"Вечити Јеврејин"

Фринц Хиплер достизао средствима

лондонском Ситију, сугеришу да Јевреји стоје иза капитализма.

документарног филма. Према немачкој штампи, после пројекције публика

Истовремено, кадрови о Карлу Марксу, Рози Луксембург и другима упуhују

је приредила овације филму. Тај филм припадао је жанру немачког

на закључак да су социјализам и револуција такође дело Јевреја. Следе

"културног", односно образовно-документарног филма и имао је задатак

призори хаоса у Немачкој после Првог светског рата.

(,,Der Ewige Jude")

28.

новембра

1940.

да прикаже улогу Јевреја у светској историји. Рађен је у уској сарадњи с

Посебно су шокантне сцене обредног клања животиња где крв тече и

Гебелсовим министарством и његовим стручњаком за јеврејско питање др

шикља на све стране, вероватно с намером да се код гледалаца изазову

Еберхардом Таубертом, који је био и сценариста филма. Комбиновањем

мучнина и физичка одвратност за оне који раде такве ствари. Следи

сугестивности слике, коментара и музике добијен је филм који исијава

контраст који доноси олакшање и сатисфакцију: један од првих закона

мржњом,

светској

националсоцијалистичке Немачке забрањује ритуално клање стоке. Филм

кинематографији. Иако формално нема закључак, порука филма је

се завршава снимком Хитлеровог говора у Рајхстагу, маршевима војске и

савршено јасна: једини начин да се спаси свет је потпуно уништење смртне

омладине са развиЈеним заставама и крупним плановима "ариЈевских

заразне болести сваког појединачног Јевреја.17

ликова. Они

у

чему је

скоро

без

премца

у

целокупној

Прва порука из филма је да су сви Јевреји исти, битно да су то немачки

.

.

,,

he, нема сумње, донети спас своме народу уништењем једног

тако опасног непријатеља.

Јевреји који се, привидно, не разликују од своје околине, било да су то

Филмови као што су били "Јеврејин Зис" и "Вечити Јеврејин" били су

Јевреји из гета на Истоку. Документарни кадрови снимљени у гету у Лођу

међу најутицајним средствима пропаганде државног програма истребљења

и коментар говоре о претрпаним улицама испуњеним Јеврејима који

Јевреја. Они су свакако допринели да се и "обични Немци" без веhих

непрекидно тргују, о прљавим становима с много деце и гроздовима мува

проблема ангажују у "коначном решењу" јеврејског питања, а да код

по зидовима и прозорима. Муве су прва асоцијација Јевреја на инсекте и

осталих евентуално сазнање о његовом спровођењу прође са одобравањем

преносиоце болести, тема која

или равнодушношhу. 18 Творци тих филмова нису имали веhих

he у филму касније бити обрађена на много

сугестивнији начин. Затим се нижу уобичајени стереотипи о Јеврејима:
15
16
17

стр.

W. Reich, n. d., стр. 91-92.
R. Е. Herzstein, н. д., стр. 321.
Југословенска кинотека, Београд, Der Ewige Jude; L. Furhammai-, F. Isaksson, н. д.,

93-101, R.

Е.

He!'zstein,

п. д., стр.

319-321.

непријатности после

1945.

године: против Фрица Хиплера није подизана

никаква оптужница, али је зато сведочио на процесу Фајту Харлану 1949.
године. Против Харлана је савезнички суд подигао оптужницу због
18 Danijel Jona Goldhagen, Нitlaovi dob1·01101j11i dzelati. Oblcni Nemci i /10/okaust, Beograd,
1998, p~ssim; R. Е. Herzstein, н. д., стр. 321.
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нехумане пропаганде у филму "Јеврејин Зис", али је ослобођен "због

недостатка доказа". Од наредне године поново је снимао филмове. 19

II

43

Милан Кољанин, Филлtска йройа'iанда

је веh 5. маја 1941. Број биоскопа је стално растао: почетком јула радило
је 11, нешто касније 16 биоскопа, да би се почетком 1943. године филмови

приказивали у 21 биоскопу. Од свих приказаних играних филмова највhеи
број био је из Немачке, 281 филм (65% ). Следили су филмови из Мађарске

61 (14%)

и Италије

39 (9% ),

те и мањи број филмова из других земаља.

"нови поредак". Због јасне пропаганде намере придобијања за акцију

Међу приказиваним филмовима био је и једини српски играни филм
23
снимљен под окупацијом, ,,Невиност без заштите" Драгољуба Алексиhа.
До немачког напада на Совјетски Савез, 22. јуна 1941. године,

уништења Јевреја, ти филмови су синхронизовани на веhи број језика.

антијеврејска пропаганда у Србији није била толико наглашена као што

Антијеврејски филмови снимљени у националсоцијалистичкој
Немачкој били су приказивани и у другим земљама у којима је завладао

Историчари и филмски историчари дали су једну општу оцену о

he постати у време "крсташког рата Европе" против бољшевизма. Пропа

неделотворности немачке пропаганде ван Немачке, са образложењем да

ганда преко новина, плаката и радија (,,Sende1· Belgrad") непрекидно је

јој није успевало да се прџ:лагоди локалним приликама.

варирала основну тему: ,,Бољешевизам и ЈевреЈство су Једнаки

20

Када је реч о

•

•

'

" 24

.

подручјима разбијене Краљевине Југославије, та оцена је само делимично

Прилагођавање немачке пропаганде, за њом и српске, локалним приликама

тачна и захтева преиспитивање.

у основи се састојало од доказивања да су за несрећу српског народа криви

За пропагандну делатност немачког окупатора у Србији (такозваној

Старој Србији) била је задужена Пропагандно одељење "С" (Србија)
(PropagandaЬteilung "S"). Формално у оквиру надлежности Војног

Јевреји, а не Немци. Јевреји (енглески плутократи и совјетски бољешвици)
25
стоје иза 27. марта 1941. и криви су за казну која се затим сручила на Србе.
Антијеврејској пропагандној кампањи убрзо се придружио и филм.

заповедника Србије, то је била самостална установа непосредно потчињена

Наредбом Војноуправног команданта Србије крајем маја

Пропагандном одељењу немачке Врховне команде оружаних снага.

Јеврејима и Циганима (Ромима), уз остале дискриминаторске и

Одељење у Србији добијало је инструкције и од Гебелсовог министарства

понижавајуће мере, било је забрањено и посећивање биоскопских

пропаганде. Оно је надзирало, усмеравало и цензурисало све масовне,

представа. 26

медије преко реферата за радио, филм, штампу, музику и позориште,

У два од једанаест београдских биоскопа је

9. јула 1941.

1941. године

године почео

и пропагандних брошура. Пропагандна активност српске квислиншке

да се приказује филм "Јеврејин Зис" са препознатљивим најавама. У
"Уранији" филм је најваљен као "Грандиозна премијера о успону и паду

управе била је под његовом контролом и у складу са општим смерницама

једног пустолова", то је "Најактуелнији филм данашњице, снимљен према

организовало је припремање, штампање и дистрибуцију плаката, летака

Значај који је придаван филму као пропагандном

историјским чињеницама". Слична је била и најава у "Ситију":

средству у окупираној Србији види се из чињенице да је у Београду деловала

Најактуелнији филм данашњице. Снимљен по историјским чињеницама о

немачке пропаганде.

21

и Испостава Drавне управе за филм руководства националсоцијалистичке
партије.
За мање од месец дана окупационе власти преузеле су контролу над

целом филмском делатношћу. Више прописа из те области показивало је
заинтересованост окупатора да кинематографију држе под строгом

контролом.

22

Прва биоскопска представа у окупираном Београду одржана

фантастичном успеху злогласног Јеврејина Зиса". Публику је требало да
привуку и најпознатији немачки глумци, а приказивању филма је претходио

обавезни филмски журнал "Немачки недељни преглед" (,,Deutsche

Woochenscahu"). 27

Од почетка окупације ниједан филм није добио такав публицитет, а

"Јеврејину Зису" посвећана је и прва новинска филмска рецензија. На
23

"Hal'lan Veit", Filmska enciklopedija, књ. 1, Загреб, 1986, 523 (Владимир Вуковић); L.
FUl'hammal', F. Isaksson, н. д., стр. 96. Овде се тврди да је Ф. Харлан осуђен на том процесу.
20
R. Е. Herzstein, н.д., стр. 20; L. Fшhammar, F. Isaksson, н.д., стр. 30-31.
21
Мухарем Кресо, Њелtачка окуйа~џюна уйрава у Београду 1941-1944. ( Са осврШшt
19

са ценйlралне окуйационе 1<0.1ttанде и усйlанове за Србију, Југославију и Балкан), Београд,

1979, стр. 74-75; Бранко Петрановић, Србија у Другом свей1с1с0л1 райlу 1939-1945, Београд,
1992, стр. 133, 144-146, 424-428; 500; Коста Николић, ,,Немачка пропаганда у Србији 19411944", Југословенски исйlоријски часойис, бр. 1 (1997), стр. 117-118.
22
М. Кресо, н. д., стр. 75; Мирослав Савковић, Кинелtайlо'iрафија у Србији йlоколt
Дpyzo.1,t свейlско'i paiТia, 1941-1945, Београд, 1994, стр. 33-34.

М. Савковић, н.д., стр. 33-34, 50, 56-60; Ново врелtе, бр. 538, 31. јануар 1943; Филмски

живот Београда.

24
Ново време, 38, 23. јуни 1941, Обрачун са бољшевизмом; исто, Улога Јевреја У
бољшевизму (претходног дана овај текст емитован је на радију).

К. Николић, н. ч., стр.

118-120, 123•127.
Члан 7 "Наредбе која се односи на Јевреје и Цигане", Ve1·ordnungsЫatt des
Militaerbefehlshabel's in SerЬien/Лucйl уредаба Војног зайоведника у Србији, бр. 8, Београд,
31. лtаја 1941, стр. 85.
21 • Ново време, бр. 53, 9. јули 1941.
25
26
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три ступца у "Новом времену" пренет је кратко садржај филма, дате су

Милан Кољанин, Филмс1<а йройаzанда

45

(масовним хапшењима, интернирањем и стрељањима). Војни заповедник

бројне похвале режисеру и глумцима, али је основна порука у тим редовима:

Србије

"Пустоловна каријера Јеврејина Зиса Опенхајмера франкфуртског

и подофицири, сви Јевреји и Цигани". Неколико дана касније,

12. септембра 1941. наредио је "да се похапсе сви активни официри
17. септембра,

драгуљара, који се подигао до министра финансија у Виртембергу, његова

обновљено је приказивање "Јеврејина Зиса", прво у два, затим у једном

зверства и пад, то је историја овог филма, који данас гледамо као истински

биоскопу и трајало је пет дана. Истог дана је из Бањичког логора одведено

догађај садашњости. Ниједан филм до данас није успео да изнесе толико

на стрељање 200 Јевреја. 31 Филм је поново приказиван од 18. до

25. новембра

суштину јеврејства као Фајт Харланов филм и баш што износи само

1941. у једном биоскопу. То је било време када се припремало интернирање

историске чињенице овај Харпанов филм постигао је неупоредиву
величину". 28

преосталих Јевреја, жена, деце и стараца у логору на Београдском

Инсистирање на верно пренетим историјским чињеницама у филму и

сајмишту. 32 У три је наврата "Јеврејин Зис" приказиван у Београду и
наредне

1942.

године: од

18.

до

25.

маја, од

14.

до

20.

јуна и од

10.

до

16.

на паралели са садашњошћу јасно показују да је његово приказивање
требало да буде део све јаче антијеврејске кампање, те објашњење почетка

августа, увек у по једном биоскопу. 33

процеса уништења Јевреја у Србији. На то упућује и тренутак који је

приказивање филма "Ротшилд" (називан и "Рочилди"), који је био усмерен
против "плутократске" Велике Британије. Филм је најављен опширнијим
приказом у "Новом времену" од 16. новембра 1941, али због нејасних

изабран за почетак приказивања тога филма. Уочи почетка и током
приказивања "Јеврејина Зиса" почело је у штампи и на плакатима
објављивање обавештења о стрељањима "за одмазду" због акција против
окупатора. При том се готово редовно наводило да се стрељају комунисти

Антијеврејској кампањи у јесен

1941.

године требало је да послужи и

разлога почео је да се приказује тек средином јануара наредне године.

Писац приказа, М. Мар. (Милан Марковић), представио је садржај филма,

и Јевреји, што је било сасвим у складу с њиховом утврђеном колективном

а његову поруку свео је на следећи закључак: ,,Тако је јеврејски капитал

кривицом и намером да се унишите у одмаздама. 29

постао доминантан у енглеском финансијском животу захваљујући

Домаћи пропагандисти показали су и нешто инвентивности, при чему

умешности Натана Рочилда". 34

је корисно послужио управо легендарни лик Јеврејина Зиса, којије постао

Филм је своју београдску премијеру имао тек

познат по истоменом филму. У уводном чланку "Јевреји у Србији", у

а затим се приказивао у два биоскопа (од тадашњих

16. јануара 1942. године,
16) наредних седам

"Новом времену" од 7. августа 1941. године, Момчило Балић је доказивао
да "Питање јеврејства "чињеницом" да је у време аустријске окупације дела

дана. У то време готово сви преостали Јевреји у Србији, углавном жене,

Србије после 1718. године "богати јеврејин Зис" (веh се усталила пракса
писања речи Јеврејин малим словом) поткупио и самог царског

Београдском сајмишту. Најаве су говориле о великом историјском филму

администратора принца Александра Виртембершког, па су Јевреји

Ротишилд". Два дана после премијере, у "Новом времену" је изашао

деце и старије особе, били су интернирани у Јеврејском логору Земун на
из времена Наполеонових ратова, ,,о незапамћеном успону банкарске куће

освојили "одличне позиције у целокупној српској привреди". Чланак се

анониман приказ филма, различит од оног из новембра

завршава констатацијом да су Јевреји "најтежа бољка на телу српског

чланак штампане су и велике фотографије са сценама из филма и

народног живота". 30 Карло Александар Виртембершки, један од главних

карикатурама јеврејских ликова из филма "Прљави јеврејин Натан

ликова у филму, био је заиста историјска личност и обављао је дужност

Рочилд", захваљујући томе што је први сазнао са исход битке код Ватерлоа,

аустријског царског управљача у Србији. Остало је конструкција која је
требало да послужи актуелним политичким циљевима окупатора.

у Енглеској". Друга главна порука приказа је следећа: ,,Као и сада, тако

Обнављање приказивања "Јеврејина Зиса" у Београду, по свему
судећи, било је повезано с новим таласима репресалија према Јеврејина
28

године. Уз

згрнуо је огромно богатство и "тако је јеврејство приграбило новчану власт
веh од давнина Енглеска је гурала друге државе у рат, да вуку кестење из

ватре за њу". Занимљив је и завршетак чланка у коме аутор најављује да

Ново време, бр. 58, 14. јул 1941, Тонфилм, ,,Јеврејин Зис"; у истом листу претходног

31

дана пренета је фотографија са сценом из овог филма.

Милан Кољанин, Њемачки лоzор на Беоzрадсколt сајмтишу 1941-1944, Београд,
1992, стр. 30-42; Holm Sundhaussen, ,,Jugoslawie11", у: Dime11sio11 des Љelken1101·ds. Die Zabl de1·
juidisclle11 Opfa des Nationalsozialismus, Wolfgang Benz (hrg), Miinchen, 1991, стр. 314-320.
зо Ново вре.ме, бр. 81, 7. август 1941.

1942.

32

29

1941;

М. Кољанин, н.д., стр. 34, 38; Ново време, бр. 116-120, 17-21. септембар 1941.
Понедељак, бр. 16, 17. новембар 1941; Ново врелtе, бр. 170-176, 17-25. новембар

М. Кољанин, н. д., стр.

47-48.
18-25. мај 1942; Ново врелtе, бр. 367-373, 14-20. јун 1942,
Ново време/Понедељак, 10-16. август 1942.
34
• Ново време, бр. 169, 16. новембар 1941. Рочилди-филм о богатству Рочилда који
33

Ново врелtе!Понедељак,

ће се ускоро давати у Београду.
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ће се филм "наскоро приказивати у једном београдском биоскопу". Он,

Милан Кољанин, Филлtска йройаzанда

47

највише воли "веселе музичке филмове са 'узбудљивим' садржајем",

очигледно, није знао са чињеницом да се филм приказује већ трећи дан и

као што су "Бечка крв" или италијански "Хоћу да живим". Да су међу

то у два биоскопа.зs Приказивање филма обновљено је исте године још

гледанијим филмовима били и они антијеврејски, приказивач би свакако

три пута: од

морао то да истакне. Крајем

1943. године изнет је податак да су у протеклој

години била

Србији и да је било осам милиона посетилаца

7.

до

11.

фебуара, од

увек у по једном биоскопу.з

4.

до

10.

августа и до

22.

до

26.

октобра,

6

Приказивање филма "Вечити Јеврејин" у Београду прошло је практично

Антијеврејска филмска пропаганда у Србији у јесен 1942. године, ипак,

незапажено. Без посебне најаве и рецензије у штампи, филм је приказиван
само четири дана, од

24. до 27.

августа

1942. године и то у једном биоскопу.з

7

134 биоскопа у

биоскопских представа. 40
није престала и трајала је практично до краја окупације. Пре играних

Какав је био утицај антијеврејских филмова на српску публику? Ако је

филмова обавезно су приказивани филмски журнали у којима је, како је

критеријум њиховог утицаја гледаност, показало се да ти филмови нису били

напоменуто, експлицитно или у контексту, постојала и антијеврејска

међу оним гледанијим иако је више пута обнављано њихово приказивање.

пропагандна порука. 41 Наведимо као пример филмске журнале из јесени

Интересовање за те филмове у лето и јесен

1943. године, један намечке, други српске продукције. У "УФА-магазину"
број 621 приказани су ископавање масовних гробница у Виници (Украјина)

1942.

изгледа да се потпуно

изгубило, јер од тада ти филмови нису више приказивани. На то указује и

и сахрана жртава, уз коментар на српском језику да је то "нови злочин

веома кратко приказивање злогласног филма "Вечити Јеврејин". ,,Јеврејско
питање" у Србији тада није више постојало, јер су јеврејски заточеници

жидовских ГПУ агената". 42 "Недељни преглед" од

логора на Београдском сајмишту до половине маја

године на ужасан

преноси поруку у облику примитивног анимираног филма: Јеврејин се

начин већ били поубијали. Уз то, креатори проп'аганде у Србији вероватно

рукује с богом рата Марсом и са Черчилом, што је праћено следећим

су схватили да нема смисла стављати на репертоар филмове за које не постоји

коментаром: ,,После Черчиловог говора о дуготрајности рата, дубоко су

интересовање гледалаца. Да антијеврејски филмови у Србији нису били међу

уздахнули сви међународни јеврејски капиталисти, скочиле су, све хартије

гледанијима, посредно

( ех silentio)

1942.

можемо да закључимо и из приказа

филмског :живота Београда с краја јануара

22.

новембра

1943.

од вредности. А Јевреји задовољно трљају своје крвљу упрљане шапе." 4 з
Независна Држава Хрватска створена је да би била осовински ослонац

1943. године.зв

Са двадесет једним биоскопом, од тога шест премијерних, Београд

на простору разбијене Југославије. Она је, ипак, настала и као резултат

није био далеко од тадашњег немачког просека броја гледалаца: на око

дужих припрема дела хрватске елите да се искористе повољне међународне

295.000 становника то би било 14.048 гледалаца по биоскопу. Број места у
биоскопима био је 11.800. У Србији са Банатом било је укупно 128 биоскопа.

околности за сецесију и стварање што веће независне државе. Ентузијазам

Број посетилаца биоскопских представа био је висок: радним даном било

је своје ужасно деструктивно лице у остваривању државног програма

је од

уништења Срба, Јевреја и Рома. Истовремено, трајали су и напори да се

12.000 до 15.000 гледалаца, да би број гледалаца недељом нарастао на
25.000 до ЗО.ООО. То је значило да је недељом у просеку сваки десети
становник Београда ишао у биоскоп. Највећи број 108.000 гледалаца имао

"победничке нације" којаје добила своје место у "новом поретку" показао

млада држава докаже стваралаштвом на разним пољима, па и на филмском.
Тада је први пут огранизована филмска производња систематски подржана

9

је немачки филм у боји "Златни град".з Хроничар је забележио да публика
35

Ново време, бр.

217-222, 16-22.

јануар

1942;

Ново врелtе, бр.

19, 18.

јануар

1942,

Битка код Ватерлоа и Рочилди.

40

Ново врелtе, бр.

Ново врелtе, бр.

Ново врелtе, бр.

месец дана гледаhамо прве филмове

672, 9. јул 1943. Две пропаганде. Радио-емисије, филм и штампа на српском

236-240, 7-11. фебруар 1942; бр. 385-391, 4-10. август 1942; бр.
453-457, 22-26. октобар 1942.
37
Ново врелtе!Понедељак, 24-27. август, 1942. Пре тога филм је четири дана од 13.
до 16. јула 1942 , приказиван у Зајечару; М. Савковић, н.д. стр. 68-69.
38
Ново време, бр. 538, 31. јануар 1943, Мало статистике ... Филмски живот Београда
М. Мар. (Милан Марковић); М. Савковић, н. д., стр. 59.
39
У августу и септембру исте године, са 90.000 гледалаца током шест недеља

језику у бечу и Берлину.

приказивања, том броју се приближио други филм у боји "Минхаузен"; Ново вре.ме, бр.

Украјину.

695, 5. август 1943, Минхаузен-чаробна прича у бојама; Ново врелtе, бр. 728, 12.
1943, Успех другог филма у боји. 90.000 Београђана видело "Минхаузена".

50.

36

812, 19. децембар 1943, Кроз

ћирилицом.
41 О почетку синхронизовања "Немачког недељног прегледа", на српском језик види:

42
Југословенска кинотека, Београд, УФА-магазин, бр. 621, М. Савковић, н. д., стр.
51-52, 267-274. Масовне гробнице у Виници организовано је обишла иједна група српских

сељака и радника и присуствовала сахрани жртава, можда баш оној која је приказана у
свом журналу; Ново врел1е, бр.

725, 9.

септембар

1943,

Председник владе је јуче примио

групу сељака и радника по њиховом повратку из Украјине. Видели смо неизмерно благо и

-

непрегледне гробове, рекао је један наш сељак говорећи о својим утисцима са пута у

септембар

43

Југословенска кинотека, Београд,

22. новембар 1943; М. Савковић, н.д., стр. 49-
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створено је Равнатељство за филм, а

19.
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Милан Кољанин, Филлtска йройаzанда

49

године

"Jude". 48 Овакве реакције публике после гледања филма, много

јануара наредне године

драстичније него у самој Немачкој, у потпуности су испуниле намеру
твораца филма, а сигурно и хрватских власти које су омогуhиле филмске

23.

априла

1941.

створено је филмско производно предузеhе "Хрватски сликопис" (,,Croatia
То предузеhе имало је комплетну техничку основу и стручњаке

film"). 44

пројекције.
пропагандним

за редовну производњу филмских журнала, документарних и играних

", односно потпуно
1942. године придружила се и млада

припремама за "коначно решење

филмова. Изнета је оцена да је ово предузеhе доминирало филмским

уништење Јевреја у НДХ током лета

тржиштем и задовољавало све потребе државе. 45

хрватска кинематографија. У пролеhе исте године произведен је и

Основна потреба фашистичке (усташке) хрватске државе била је да
увери и мобилише две треhине свога становништва (Хрвате

"Хрвате

-

-

католике и

муслимане") да је за њихов опстанак неопходно уништење

приказиван "просвјетни сликопис" са називом "Како се стварају изложбе". 49

Филм је посвеhен припремама за организовање велике антијеврејске
изложбе - ,,)Кид ови - изложба о развоју жидовства и њиховог рушилачког

преостале треhине становништва, коју су сачињавали Срби и, у много

рада у Хрватској прије

мањем броју, Јевреји и Цигани (Роми). Холокауст у НДХ издваја се својим

у НДХ". Изложба је отворена у Загребу 1. маја 1942. (за тај дан је тада

обимом, али, пре свега, тиме што га је највеhим делом спровела хрватска

холокаустом у Треhем рајху. 46 Том циљу била је делом подређена и филмска

била везана двострука симболика: проглашен је за државни празник, али
је остао и симбол покрета који је оличавао Јеврејин Карл Маркс) у
Умјетничком павиљону, нарепрезентативнијим престоничком здању те

пропаганда како преко увезених филмова тако и преко сопствених. Овде

врсте. После месец дана изложба је преношена и у друге хрватске градове.

држава у својим логорима смрти, по чему се може поредити само са

he

10. травња 1941. године. Рјешење жидовног питања

Намера да се изожба прикаже и у другим градовима најављена је и у самом

бити речи о два таква филма.

,,Јеврејин Зис" приказиван је и у хрватским градовима током лета 1941.

филму тако да је ово био пример синхронизоване визуелне пропаганде. 50

године, у јеку масовног интернирања и убијања Јевреја и јаке

Приказивање "просвјетног сликописа" и организовање изложби били су

противјеврејске пропагандне кампање. Постоје извори о реаговању

непосредан увод у интернирање и уништење готово свих преосталих

гледалаца после приказивања тог филма у Осијеку и Вуковару, што је

Јевреја у НДХ током лета

1942. године. 51

свакако својствено за расположење дела хрватске јавности у том времену.

Пошто су и у НДХ филмски журнали и документарни филмови

Према једном сведочењу, после приказивања "Јеврејина Зиса" у Осијеку,

претходили приказивању играних филмова, ,,просветни филм" ,,Како се

у јулу 1941. ,,неодговорни елементи редовно су вршили насиља упадањем у

стварају изложбе" вероватно је имао велико гледалиште. Које су његове

приватне станове, разбијањем камења на гробљу, упадањем и разбијањем

поруке? Оне следе општепропагандне стереотипе о Јеврејима, али су

предмета у храму итд". 47 Слично се десило и у Вуковару, с тим што су у

уклопљене у хрватску историју (у усташкој интерпретацији) и повезане су

изгредима углавном учествовали домаhи Немци. После приказивања

с непосредним циљем: уништењем Јевреја као јединим решењем. Према

"Јеврејина Зиса" у августу 1941. године, исто вече полупани су сви прозори

речима коментатора "Сликопис је снимљен у просторијама Државног

на јеврејским куhама и ролетне на радњама, а на неким куhама је исписано
44

Законска одредба о оснутку државног сликописног завода "Хрватски сликопис"

- ,,Croatia film"), Загреб, 19. сијечња 1942, Зборник закона и наредаба Независне Државе
Хрвтиске, година 1942, Загреб, б.г., стр. 64.
45
Vjekoslav Majcen, Filmska dejatlnost Skole nal'odnog zdravlja "Andrija Staшpal'" (1926-1960),
Zagt'eb, 1995, стр. 85-86. Овде се не помињу какве су то биле потребе државе и каква је то
држава била. Али ако је она тако много учинила за филм, повољан суд о њој намеће се сам
по себи.
46

Милан Кољанин, ,,Холокауст у Југославији

часойис, бр.
47

(1941-1944)", Јуzословенсюt исШоријски

1-2 (1996) стр. 112-115.

Архив Југославије (АЈ), Фонд Државне комисије за утврђивање ратних злочина

окупатора и њихових помагача

(110), 12-908, Изјава Павла Цимермана. Оцену да је

хрватска интелигенција у Осијеку углавном одобравала све мере против Јевреја види у:
Др Павле Вински, О прогонима Жидова округа Осијек, АЈ,

110-619-161,

стр.

27.

АЈ, 110-690-23, Анкетна комисија у Вуковару, Изјава Алме Пауновић; АЈ, 110680--460, Анкетна комисија у Вуковару, Изјава Јосипа Бертхајмера.
48

49

Југословенска кинотека, Београд, Како се стварају изложбе. О значају овог филма
као историјског извора за истраживање холакауста види: Milaп Koljanin, ,,Soшces histшiques
concernant la shoal1 en Set'Ьie", u: Les m-Jii,,es de !а sl10ali, 011VJ·age col!ectifsous !а di1·ectio11 deJacques
Fгedj,

Pal'is, 1998,
50

)Кидови

стр.

329, 665.

- изложба о развоју жидовства и њиховог рушилачког рада у Хрватској

прије 10. IV 1941. Рјешење жидовског питања у НДХ, каталог изложбе, Државни
нзвјештајни и промичебни уред код Предсједништва владе, Загреб, 1942; Нова Хрватска,
бр. 103, 3. V 1942, Отворена је изложба "Жидови". Докумнетарна открића о дјеловању
Жидова произвела су најдубљи дојам; Нова Хрватска, бр. 104, 5. V 1942, Велики посјет
изложбе "Жидови" у Умјетничком павиљону; Никола Поповић, Идеологија фтиизлtа у
језику усШтttке йройаzанде, Београд,
51

БеогрЭ.д,

1989,

стр.

145.

Јаша Романо, Јевреји Југославије 1941-1945. ЖрШве геноцида и учесющи НОР,

1980, стр. 91-134; Н. Sнndhausen, н. д., стр. 321-326.
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Милан Кољанин, Фил.мека йройаzанда

извјештајног и промичбеног уреда код Предсједништва владе, а показује

подручја раскомадане Краљевине Југославије може да се види да је од

колико је труда потребно уло:жити у стварање знанствено промичбене

тих околности пресудно зависило како

изложбе".

промичбена

гледалишта нису могле да буду исте код једног побеђеног и поробљеног

Наглашавање

да

је

изложба

не

само

he

публика реаговати. Реакције

(пропагандна), него и знанствена (научна), требало је да додатну тежину

народа изложеног уништењу на великом делу свог етничког простора и

њеној аргументацији. После такве најаве следе кадрови у којима се виде

код другог, ,,по б едничког

ужурбани службеници те установе, којима лојални грађани доносе

антијеврејске пропаганде, па и филмске, морао је да буде много лакши

разноврсни и обимни материјал за изложбу. Представљени су затим

тамо где је постојала дужа и јача традиција друштвене екскомуникације

млади хрватски уметници који дају свој допринос марљивим радом на

Јевреја, појачана нарастањем клерикализма, мржњом према либералној

,, , народа уклопљеног у "нови поредак "З
. адатак

Једна од главних порука филма дата је коментаром уз кадар који

држави и очекивањем успеха националсоцијализма и фашизма који he
пружити помоћ у стварању независне државе. Када је она створена,

приказује хрватског уметника који у глини обликује "типичну" јеврејску

каналисању победничке еуфорије у убилачки ентузијазам усмерен против

припремању експоната.

физиономију: ,,Овај кип треба да сачува изглед жидовске пасмине" за она

свих Јевреја, филмска пропаганда је дала свој несумњиво значајан

покољења у којима he се причати хрватској деци следеће: ,,Тако вам је некоћ

допринос.

у Хрватској живио намјетнички род који се звао Жидови!" Иако планирана
акција није још отпочела, они који су припремали филм очигледно су знали
да

he до ње доћи и да he довести до уништења Јевреј а.

Филм је практично

хиљаде још живих људи прогласио мртвима, по чему је заиста јединствен.

Н~ поменути немачки филмови нису ишли тако далеко; у њима се
гледаоцима имплицитно веома снажно сугерисало да је уништење Јевреја

Summary

Milan Koljanin
Film propaganda - An introduction to the holocaust

једино решење.
У филму следи приказ саме изложбе у коме гледалац сазнаје да су
Јевреји од десетог века трговали хрватским девојкама и да су тај посао
наставили и до јуче подводећи младе Хрватице у јавне куће. Снажну поруку
има и прича о човеку који је завео своју малолетну служавку, а затим је
навео на побачај. Несрећну девојку одвео је свом пријатељу лекару
Јеврејину у Загреб. ,,Овај је извршио на њој пометнуhе и дјевојка је од

посљедица тог чина ( била је веh у 6. мј есе цу трудноће): УМРЛА ... " Мајчина
тужба није имала резултата, јер је "читава ствар заташкана упливом

слободних зидара и Ротаријанца". Ипак, правда је задовољена, несумњиво
после' ,,усташке револуције": кривац је упућен у логор Јасеновац, а гледоцу
се препушта закључак о томе какву казну је заслужио јеврејски лекар.

Основна порука филма своди се на једно: Јевреји раде против животних
интереса хрватског народа и увек су били у савезу са хрватским

непријатељима, на крају и с њиховим највећим непријатељем: Србима.
Имплицитно и експлицитно сугерише се једино могуће и нужно решење:
потпуно уништење тих "наметника

,,

, односно паразита ради спаса хрватског

народа.

Филм као изузетно јако и важно пропагандно средство мора да се
посматра у оквиру општих околности и процеса који су пресудно утицали

на историјске догађаје од којих је зависила како перцепција филма тако и
његов утицај. На примеру истовременог приказивања једног филма на два

Soon after its discovery, film became а strong propaganda instrument. In
national-socialist Geпnany а compreћensive state contшl of tlle media ћаd been
estaЫisћed. Film became one of Ље most powerful means for dissemination of
tlle new world outlook.
Anti-Jewisћ films l1ave been sћown in tће teпitoгy of tће broken-up kingdom of Yugoslavia, wћile tћeir reception and impact on tће puЫic differed. In
tће German occupation territory in Serbia tћese movies did not attiact mucћ
audience. On tће contгary, wћen tћese movies wеге slюwn in tће Independent
State of Croatia, tћеу incited violence towards tће Jews and tћeir property.

Милош Јагодић, Насељавање Тойличкоz округа
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У литератури се свакако најмање писало о насељавању Топличког

RESEARCHES

округа у периоду

1878-1879. година, тј.

Закона о насељавању.

4

од завршетка рата, па до доношења

Неке видове миграционог процеса у поменутом

раздобљу приказаhемо на основу до сада некоришhене архивске грађе
Милош Jazoдuh

УДК

314.15(497.11)"1878/1879"

Архива Србије, пре свега економског одељења Министарства финансија.
Непосредно после окончања ратних операција у фебруара

1878.

године,

народ из пограничних округа Србије, Алексиначког, Крушевачког и

Насељавање Топличког округа

1878-1879.

године

Књажевачког, почео је да се у веhем броју досељава у Топлицу, заузимајуhи

напуштене албанске куhе. То су, углавном, били људи страдали у рату

1876,

али

и Срби из топличких села, који су били приморани да 1876, након српског пораза,

заштиту од турске војске потраже у Србији, махом у Крушевачком округу. 5 Током

1878.

Айсшракш:

За време Срйско-шурскоz раша

1877/1878. 'године масовно се

исељавало муслиманско сшановниииТtво,

йреzТtежно албанст<е

1879.

имигранти су наставили да долазе, највише из Лесковачког,

У том раздобљу није било детаљно израђеног плана насељавања која

народносzТtи, из zТtада ослобоЬених крајева Србије. Та емиzрација била
је најизраженија на йодручју йоzТtоњеz Тойличкоz окруzа, zТtако да је
он, нейосредно йосле раша, био веома реzТtт,о насељен, а у йојединим

је било у надлежности државе, нити је постојеhа законска регулатива била

деловима и йо~Тtйуно йус~и. 1

приликом насељавања, како би се избегле стихијске миграције. Врховна

Проблему насељавања Топличког округа до сада је била посвеhена

значајна пажња у науци, мада ни у једном делу није у целости обрађен. 2
Узрок таквом парцијалном приступу лежи, пре свега, у недостатку извора
за праhење колонизационог процеса. 3
О емиграцији муслимана из Топличког округа и нових крајева Србије уопште
видети: В. Н. Стојанчевић, ,,Етничке промене и миграциона кретања у ослобођеним
крајевима Србије као последица српско-турских ратова 1876-1878. године", Србија у
завршној фази велике исй1очне кризе (1877-1878), Београд 1980; Иста, Лесковац и
ослобођени йредели Србије 1877-1878. године, Лесковац 1985; Р. Љ. Павловић, ,,Сеобе
Срба и Албанаца у ратови.ма 1876. и 1877-1878. године", Гласник Е~иноzрафскоz
инс~иий:iуй:iа САНУ, књ. IV-VI, (1955-1957) Београд; В. Чубриловиh, ,,Политички узроци
сеоба на Балкану од 1860-1880. године", Гласник Географског друиаива Србије XV, (1930)
Београд; Ј. Цвијиh, Основе за zeozpaфujy и геологију Старе Србије и Македоније III,
Београд 1911; С. Стојичиh, Нови крајеви 1878-1883, Лесковац 1975; М. Јагодиh, ,,The Emi1

gration ofMuslims fl'Om the new Sel'Ьian Regions 1877-1888", Balkanologie П-2 Paris, (1998).
2
Поред дела наведених у напомени 1, видети још: В. Н. Стојанчевић, ,,Насељавање
Врањанаца, Лесковчана и Власинаца у топличком округу после ослобођења 1878. године",
Лесковачта1 Зборник IX (1969), Лесковац, М. Васовиh, ,,Насељавање Горње Јабланице",
Лесковачки Зборник П (1962), Лесковац, Ђ. Ђ. Пејовиh, Исељавање Црногораца у XIX
вијеку, Титоград 1962, М. Луковић, ,,Миграције из Црне Горе у јужну Србију (Топлички и
Врањски округ) у раздобљу 1878-1912. године",Десей:iи Конгрес исй:iоричара Југославије,
Београд 1998, Љ. Дурковиh-Ј акшић, ,,Насељавање из Црне Горе и Херцеговине у Шумадију
(1879-1897)", Исй:iоријски зайиси, књ. 6, св. 3 (1950), Н. Шкеровић, ,,Из односа Србије и
Црне Горе-пресељавање Црногораца у Србију", Историјски зайиси, књ. 12, св. 1-2 (1956).
3

и

Врањског и веh поменутих округа, те из пограничних крајева Турске. 6

В. Н. Стојанчевић, ,,Насељавање Врњанаца, Лесковчана и Власинаца у Топличком

округу после ослобођења

1878.

године",

226.

одговарајуhа новонасталим околностима. 7 Ипак, упркос тим недостацима,
постојала су одређена начела којој је српска управа покушавала да спроведе

команда српске војске је, вероватно почетком

1878.

године, издала наредбу

административним властима да се не дозвољава насељавање породица из

Србије у Топлички округ, пре свега зато што чине пореске главе у својим
местима, па би њиховим исељавањем држава изгубила део пореских

прихода, веh само оних избеглих из Турске, како би им се на тај начин
пружила заштита. 8 Осим тога, окружне власти су упорно настојале да
насељавају Црногорце, ,,као јунаке", у погранични појас према Турској, на
левој обали Топлице и Косанице, како би, попут неке врсте граничара,

спречавали пљачкашке упаде Албанаца на српску територију. 9 Спровођење
тих начела није ишло без потешкоhа. До доношења Закона о насељавању
4

Највише података, иако врло уопштених, о насељавању у том периоду може се

наћи у делима наведеним у напомени

3. Војне операције у Српско-турском рату биле су
1878, Ч. Попов, ,,Србија у источној кризи", Исй:iорија срйскоz
народа V-1, Београд 1981, 404; Закон о насељавању је донет 15. јануара 1880. године,
Зборник Закона и Уредаба издтиих у Књажевству Србије, књ. XXXV, 66-70.
обустављене

5

5.

фебруара

Архив Србије (даље: АС), Поклони и откупи (даље: ПО), К-64/227; АС,

Министарство унутрашњих дела-полицајно одељење (даље: МУД-П),
6

АС, МУД-П,

7

Закон о насељавању странаца из

Књажевсй:iву Србије
крајевима након рата
8

1878, II, 116.

1879, III, 91.
1865, Зборник Закона и Уредаба издатих у
XV, 10-14, није одговарао приликама насталим у ослобођеним
1877/78.

Ова наредба није сачувана, веh о њој сазнајемо посредно, пошто се помиње

извештају начелника Топличког округа, Димитрија Пујића, министру финансија од

18.
2830, АС, МУД-П, 1879, III, 91.
АС, МУД-П, 1879, II, 10; АС, Министарство финансија-економско одељење (даље:
1879, I, 84, Упореди са: М. Васовић, наведено дело, 44-47.

децембра
9

МФ-Е),

1878,

бр.

Годишњак за друштвену историју
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VII/1, 2000.

није било тачно дефинисано у чијој је надлежности старање о насељавању

Милош Јагодиh, Насељавање Тойличкоz округа

1878-1879

ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

1879.

старом Закону о насељавању било надлежно за ту област, пребацује предмете
СРЕЗ
општинске

власти на окружном нивоу. 10 С друге стране, ни насељавање пограничног

колонизациону политику потекла је од начелника Топличког округа Димитрија

Прокупачки
Косанички

Црногорци одбијају намењену им улогу граничара, захтевајући да буду

Јабланички

насељени у неким мирнијим крајевима. Стога се и код Пујиhа јавила бојазан

свега

Црногорци, познати јунаци, носиоци одликовања из минулих ратова. 11
Српска влада је

1879. године отпочела рад на припремању новог Закона

о насељавању. У оквиру тог посла потписана је целокупна слободна земља
у Кнежевини погодна за насељавање. 12 За нас је посебно значајан попис
којије топличка начелство упутило

14. новембра 1879. године Министарству

1878.

и

1879.

2364
5206
5250
23023
35903

најбоље

he

и марту

се видети, ако упоредимо број насељених са укупним бројем

ПОРОДИЦА У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ
БРОЈ ПОРОДИЦА
СРЕЗ

да је окружни начелник скренуо пажњу министру на чињеницу да су сеоски

кметови приликом слања извештаја о слободној земљи у својим селима
тако да су често процењивали да земље за насељавање

има мање него што је заиста било, у страху да се староседеоци 13 не нађу
стешњени насељеницима. Резултати пописа, а самим тим и дотадашње

колонизације, приказани су у следећој табели: 14

. разлога начелник
тих Је

Топличког

.
округа остаЈао
без конкурентних

упутстава како да поступа са досељеницима из других округа Србије, тј. да ли да им

дозвољава насељење или не. АС, МУД-П,
12

1879, III, 91.
АС, МФ-Е, 1879, I, 84; АС, МУД-П, 1879, II, 10.
Министар финансија је расписом од 14. јуна 1879. године наредио

свим окружним

13

1879, XI, 15.

Овај израз ~е треба схватати буквално будуhи да су становништво многих села,

као што hемо каснще показати, чинили људи досељени током
14

АС, МФ-Е,

1879, Х, 15.

1878.

и

1879.

У табели смо навели само сумарни попис по срезовима,

док документ садржи, као што је веh речено, детаљне пописе по селима.

1879.
%

1807
1414
806
1331
5358

319
1280
212
711
2522

17,6
90,5
26,3
53,4
47,1

Косанички

Јабланички
свега

Насељеници су били распоређени у

су они чинили једино становништво у

134 насеља у целом округу, док
61 селу. 16 На основу сачуване

архивске грађе не може се тачно утврдити из којих места су се сви ти

људи доселили.17 Овде смо у могућности да само делимично одговоримо
на то питање.

15

Државойис Србије

XI,

Београд

1882, 54-55.

У рубрици "укупан број породица"

нису наведени подаци за Прокупље, пошто немамо податке о броју досељених породица у
исту варош.

16

начелствима да пошаљу детаљне пописе земље погодне за насељавање у својим окрузима.

АС, МФ-Е,

ГОДИНЕ

ДОСЕЉЕНИХ

Прокупачки

насеље Топличког округа, осим вароши Прокупље. Важно је напоменути

11

1879.

УКУПАН

Добрички

да се искрчи; као "државна земља" били су означени поседи "остали иза
исељених Арнаута и Турака". Пописом је, појединачно, обухваћено свако

Зб ог

година

Начелство је попис саставило по казивању сеоских

је подразумевало необрађену земљу под шумом и ситним трњем, која може

10

1878-1879.

309
1446
525
1655
3935

ПОРЕЂЕЊЕ УКУКУПНОГ БРОЈА С БРОЈЕМ ДОСЕЉЕНИХ

би се још породица могло населити. Под "општинском земљом" начелство

",

319
1280
212
711
2522

1879. 15

веh насељених породица на земљи исељених муслимана, те процену колико

"штедљиви

23281
9379
350
11650
34670

могле населити

породица, којије наведен у првом званичном државном попису у фебруару

кметова. Он садржи преглед слободне, општинске и државне земље, број

б или

које би се још

насељених

под шумом

Обим насељавања Топличког округа у раздобљу

финансија, јер тај документ сведочи о интензитету насељавања тога округа

током

државне

7798
3873
5468
4450
21589

Добрички

Пујиhа и усвојио ју је министар финансија. Дешавало се, међутим, да

да нико неhе смети да се настани на десној обали Топлице кад то избегавају

ГОДИНЕ

БРОЈ ПОРОДИЦА

ЛАНАЦА ЗЕМЉЕ

те проблематике на решавање Министарству унутрашњих дела. Такви

појаса Црногорцима није увек било успешно. Иницијатива за такву

55

ПРЕГЛЕД СЛОБОДНЕ ЗЕМЉЕ И НАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА у

нових крајева. Стога се дешавало да Министарство финансија, које је према

постутщи стварали су извесну конфузију и паралисали рад административних

године

До ових података дошли смо поређењем броја досељеничких породица, наведеном

у претходно поменутом попису (види напомену
Државойису Србије
17

14)

са бројем породица наведеним у

XI, 38-51.

Овај проблем је делимично обрађен у цитираним делима Р. Љ. Павловиhа, М.

Васовиhа и В. Н. Стојанчевиh, Насељавање Врањанаца, Лесковчана и Власинаца у
Тойличколt округу йосле ослобоfЈења

1878.

године. Међутим, на основу резултата

саопштених у овим радовима, не може се закључити одакле су највише долазили колонисти
у периоду

1878-1879.

56
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Пошто је међу насељеним породицама доста њих било веома слабог

Милош Јагодић, Насељавање Тойличкоz округа

1878-1879

године

57

Summary

материјалног стања, држава је била приморана да им даје помоћ у храни.
Ради расподеле, среске власти су у новембру и децембру

1879.

године

Colonization of the Toplica country, 1878-1879

саставиле спискове породица оскудних у храни. У Прокупачком срезу биле
су

344 такве насељеничке
1878.

тај срез стигао још

породице. Уопште је највећи број досељеника у

године, док су током

1879.

долазили углавном

Црногорци и Херцеговци. Највећи део породица оскудних у храни доселио
се из Сјеничке и Ибарске нахије и из области Копаоника,

1878. године. У
Косанички срез је, такође, дошло више насељеника 1878. него 1879. Среске
власти су пописале укупно 53 породице оскудне у храни. Од њих се, у току
1878. доселила 41 породица и то 17 из Ибра и 24 из Лаба, док се 1879.
доселило 12 породица: 1 из Црне Горе, 9 из Лаба и 2 из Ибра. У Добричком
срезу биле су 53 досељеничке породице, којима је требало помоћи у храни.
Од њих се једна доселила из Црне Траве, а 52 из Власине. У Јабланичком
срезу је, од укупно 165 оскудних досељених породица, 81 дошла из Црне
Траве и Власине, 32 из Турске, 23 из Херцеговине, 15 из Црне Горе и 14 из
Бугарске. Од свих 165 породица, само је 85 имало стоку, а најсиромашније
су биле оне из Херцеговине и Црне Горе будући да ниједна од њих није

имала ни грла стоке. 18

***
Колонизација Топличког округа у периоду

1878-1879.

година била је

спровођена без јасно одређене владине политике према том питању, те су
стога и миграције биле често стихијске и локалним властима је било тешко
да их контролишу и усмеравају. Њихов интензитет је, ипак, у том кратком
времену био веома јак, пошто су се за мање од две године доселиле

2.522

породице, које су чиниле око половине укупног становништва округа.
Колонисти су углавном долазили из сиромашних области југоисточне

Србије, Црне Горе, Херцеговине и из пограничних турских области, Лаба,
Копаоника и Ибра. Насељавање Топличког округа у том раздобљу
представљало

је

заправо

само

увод

у

много

организованији

колонизацијски процес, који је трајао наредне четири деценије. 19

18

АС, МФ-Е,

19

М. Васовић, Наведено дело,

1879, Х, 3.
4~5.

This paper deals with the colonization of the Toplica Country in 1878 and 1879,
befOie The Colonization law was passed. SerЬian authorities did not have any, in
advance prepared, colonization plan, so the migrations, w11ich took place, were, in
most cases, unregulated. The author has shown that 2522 families had been suttled
during that pe1·iod, meaning that about one half of the Country population consisted
of the newcomers in 1879. А lai·ge number of colonists сате from the southeast parts
of SerЬia, Montenegro, Herzegovina and the neighbouring regions of The Ottoman
Empire. It is also stated tlшt tlle immigration was more intense in 1878, than in tlle
following year.

Софија Божић, Срби на йрос!Тiору Хрватске, Славоније

УДК

Софија Божиh

323.1(=861)(497.5)"1918/1929"

59

националног корпуса, и који је живео у нетолерантној средини,
подстицаној од Римокатоличке цркве

militans.

-

у складу са начелом

Ecclesia

Систематско превођење у унију и покатоличавање православних

Срба трајао је вековима, мењајуhи етничку слику овог простора: будуhи

Срби ва простору Хрватс1{е, Славоније и
Далмације

u Дал.мације 1918-1929

да је религија била "вододелница нација", национална свест је формиран~
на основу припадности Римокатоличкој (хрватска), односно Православно]

1918-1929.

цркви (српска).
Упркос националној измешаности, могуhе је дефинисати простор

-

Прилози за историју друштва

-

на коме су живели Срби у Хрватској, Славонији и Далмацији, и то на
основу три параметра: бројност, континуитет и начин насељавања.

Полазеhи од тих параметара, тај простор било је подручје у коме су
Айсшракш: У раду су изложени неки видови живоша срйске

Срби имали апсолутну веhину у националној структури укупног

йойулације у Хрва~иској, Славонији и Далмацији, који се односе на

становништва (више од

йишања йородичних односа, йоложаја жене, одевања, шрад~щије,

генерација и где су ненасилно насељени у односу на припаднике других

емиzрације, вере, йросвеше и сл.

народа. Један део тако одређеног простора у Хрватској чиниле су

Чим смо долазеhи од мора, или преко Хрватске и Босне, зашли у

'

))

сиви крш и камењар Северне Далмације, у такозвану далматинску Загору,
-писао је

"

1934. године Мирко Королија- ,,ми смо добили импресију као да

смо зашли у крај и царство оне мале Пепељуге из приче. Можда и у предео,
где се је иста та прича о Пепељузи зачела, или где се она сваки дан изнова

рађа. Јер, на концу, сва та Северна Далмација и није друго била и није
друго данас, него једна лепа, здрава, паметна и бистра мала Пепељужица,

чије збитије и

cpeha

има да се развије". 1 Овако је највеhи српски песник

из српске Далмације описивао свој и завичај великог броја својих
сународника

-

као сироту, од свих заборављену и занемарену Пепељугу.

И заиста, време у коме је писао Мирко Королија било је време у коме је
српски народ на северозападним, рубним, подручјима српства био

углавном препуштен самом себи, лишен систематске, организоване
бриге југословенске државе о његовој добробити. Српско национално
питање решено је уједињењем

1918.

године

-

веровало се тада

-

те

више не треба водити рачуна о посебним, српским националним

интересима. 2 Северна Далмација
Лика

-

-

Королијино "Пепељугино царство",

,,српска тврђава на северозападу", и остали бивши војнокрајишки

простори и даље су били у великом цивилизацијском заостајању и чинило
се да су најзаосталији крајеви ионако заостале Југославије.
А разлога за бригу о српским националним интересима на простору

Хрватске, Славоније и Далмације и те како је било. Пре свега, самим
тим што је реч о народу који је представљао део свеукупног српског
1

Мирко Королија, Изабрана дела, Београд

Ђорђе Станковић, Изазов нове ис!Тiорије

1996, 483-484.
(2), Београд 1994, 97.

где су континуирано живели бар

10

територије на које су се Срби населили после доласка на Балканс1~0

полустрво (прво српско домицилно подручје), а други део простори коЈе
су ненасилно населили од

XV

до

XVII

века, тј. некадашња аустријска

Војна крајина (друго српско домицилно подручје). 3 Етнографска линија,
дакле, српског простирања ишла је западним границама срезова
Бенковац, Грачац, Удбина, Кореница, Слуњ, Војниh, Вргинмост, затим

Глина, Петриња, Костајница, Новска и, даље, Пакрац, Дарувар,

Грубишно Поље, Подравска Слатина. Разуме се да је и западније од те
линије, у форми етнографских из~очина и енклава, живело много Срба

(као што је у оквиру српског етни"!ког простора живело много Хрвата).
Велики број Срба насељавао је, примера ради, срезове Госпиh, Оточац,
Огулин, Гарешница, Бјеловар, Вировитица и др.
Тако обележен простор је простор аутентичне културе српског

народа. 4
Своју етничку базу Срби су имали у "неразвијеним, мање плодним

и теже доступним подручјима": 5 веhина их је живела у руралним
амбијентима. Село је било чврста упоришна тачка њиховог опстанка,

позорница њиховог живота. Све до развојачења Војне крајине

1871.

Јован Илић Спасовски, ,,Политичко-географске карактеристике, значај и
проблеми Балкана с посебним освртом на српски етнички простор", Историја 20. века 13

2/1992, 97; Јован Илић, Број и раз.меut!Тiај Срба на ШериШорији авнојске Хрватске, ,,Срби
у Хрватској. Насељавање, број и територијални размештај", Београд 1993, 27; исти,
Географски и zеойолитичкu йоложај Рейублuке Срйске Крајuне, ,,Република Српска
Крајина", Топуско-Книн-Београд
1.Х

1997,
5

1996, 33-34.

Чедомир Вишњић, ,,Хрватска као културни простор Срба", Књuжевне новине,

4

2

50% ),

•

бр.

959,

Исто.

стр.

10.

Годишњак за друштвену историју VП/1,
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2000.

године Срби су ратовали у просеку сваке друге године, уз непрекидну

стражарску службу на граници, бројне војне сукобе и мање окршаје. Од
6

припајања Крајине банској Хрватској очекивали су брже укључивање у
цивилизацијске токове. Интеграција тог "милитаризираног патријархалног
друштва" 7 у модерно грађанско друштво, међутим, текла је споро и тешко
иако је излазак из крајишког статуса био основни предуслов развоја српског

народа у Хрватској. Саобраћајне везе и даље су биле неразвијене,

неписменост је била општа појава, а начин живота примитиван.

8

Малобројна српска интелигенција чинила је колико је могла да помогне
својим сународницима да почну да живе на начин достојан и примерен
људским бићима и народу који иза себе има вековима стару културу и у

сваком погледу блистав средњи век. Успех, наравно, није изостао, те су

Срби у Хрватској пред Први светски рат имали своје институције (Српска
банка, Привредник, Савез српских земљорадничких задруга, Матица

српска у Дубровнику и др.) које су им помагале да, с једне стране, чувају
своју националну индивидуалност, а с друге, да се просвете и да економски

ојачају. Први светски рат је, међутим, зауставио успон српске заједнице:
српске институције су затворене, новине и часописи забрањивани, а угледни

Срби хапшени, затварани и убијани. Рат је донео нове мобилизације, нове

Софија Божић, Срби на йростору Хрватске, Славоније и Дал.мације

Према попису из

су

24,1 %

1921.

1918-1929

61

године Срби у Хрватској и Славонији чинили

укупног броја становника, а Срби у Далмацији више од

17%. 10

У Далмацији Срба је било највише у областима на северозападу

(Буковица, Книнска крајина, Равни котари), а у Хрватској и Славонији
највише их је било на простору Кордуна и Баније
било је

56,3%

(61,9%).

У Лици пак,

Срба. Примера ради, у срезу Доњи Лапац (Лика) Срби су

представљали апсолутну већину од

91,8%. 11

Такозваних урбаних Срба

било је у свим већим хрватским градовима. Бројчано, највише их је било

у средиштима Далмације

у Загребу

- Книну (22,220), Кистањама (9.522), а затим
(9.293). Бројно стање Срба није битно промењено у наредној

деценији. Међутим, знатно се повећао број Срба у Загребу, Осијеку и
Карловцу, док се у локалним центрима њихов број мењао готово
симболично. Разлог је, свакако, успорени развој тих места, што их није
чинило привлачним за околно сеоско становништво. 12
У годинама после Првог светског рата начин живота српског народа у

Хрватској није битно промењен: оно што показују нова истраживања о

Србима у "Златној долини", наиме да се готово ништа "у њиховом
свакодневном животу није помакла са места у односу на Монархију" 13
важило је и за остале крајеве насељене српском популацијом. Куће су и

запамћене су

даље грађене од материјала који се налазио у природном окружењу,

по страшној суши и глади. Велику несрећу донела је и шпанска грозница

најчешће од дрвета и камена. Оне су биле врло скромне, без икаквог

поделе, нова страдања, болест и глад. Године

-

1917.

и

1918.

комфора и санитарних уређаја, опскрбљене само најнужнијим покућством.

грип који је покосио немали део становништва.

Ни процес урбанизације војнокрајишког простора у

19.

столећу није

био довољно брз, те Срби нису створили "право градско средиште које би

имало нациоnална обележја и окупљало значајнији интелектуални круг."
Знатно

више

становништва

српске

народности

живело

је

9

у

Споро су се развијале индустрија и трговина, а српска сеоска подручја била
су слабо повезана са урбаним регионима. Начин одевања у руралним
'
1.
•
срединама углавном Је остао исти: народна ношња ниЈе узмицала пред

грађанском одећом

( осим

у селима која су се налазила ближе градским

гравитационим подручјима градова него у самим градовима. Ипак, Срби

центрима), и то је сведочило о спором укључивању српског етничког

су већ од краја

века почели да емигрирају у урбана средишта. Тако

простора у Хрватској у савремене цивилизацијске токове. У Славонији

је Загреб пред Први светски рат постао значајни економски и културни

мушкарци су носили широке беле панталоне (,,гаће") и кошуље, допуњене,

центар Срба, а у Приморју то је био Задар.

у свечаним приликама, разнобојним прслуцима. Око струка су стављали

19.

шарене појасеве (,,тканице"), на главу шешире, а на ногама су имали
Када би напунио

опанке. Имућнији сељаци обували су чизме, а сиромашни су лети често

45 година Крајишник би из војне снужбе одназио у пензију. Он
victus et vestitus, оно што се у тим крајевима звано йе.мзија. Она се састојана
12 ока шећера, 12 ока петронеја, једног народног одена и пара опанака -

ишли боси. Ципеле нису биле у употреби. Од зимске хладноће мушкарце

све је то бина йе.мзија за годину дана. Следеће године крајишник би добијао све то исто.

живописна. Састојала се од доње сукње преко које су ношене тзв.

6

би тада добијао
од

12

ока сони,
7

Zagгeb
8

Drago Roksandic, Vojna Hrvatska:
1988, 11.

kгajisko dгustvo

u

Francuskoш

Carstvu (1809-1813), I,

су штитили кожуси и шубаре. Женска одећа била је слојевита и
"скуте

" ,украшене

при дну разним везаним мотивима

Као само једну појединост која илуструје сујеверје и предрасуде овог света можемо

навести оно што помињу етнографи: српски сељаци на Кордуну, у другој половини

19.

века, озбиљно су веровали како су Турци, дакле муснимани, људи који имају репове, и да

10

Претходни резултати йойиса сйlановниzийlва у Краљевини Срба, Хрвтиа и

Словенаца

31.

јануара

1921.

године, Сарајево

1924, XIX.
52.

због тога седе на карактеристичан начин; како, наиме, те своје дугачке репове не би

11

Јован Инић, Број и раз.мешйlај Срба ... ,

нажуљали. В. Н. Беговић, Живот Срба граничара, Београд

12

У Петрињи је, на пример, број Срба повећан само за

9

и допуњене

Чедомир Вишњић, нав. дело.

1986, 242.
за

8. Јован Инић, Број и раз.мещйlај Срба ... , 58.
13
Ђорђе Станковић, нав. дело, 28.

48, Копривници за 5, Пожеги
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1918-1929
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прегачом. Горњи део ношње чиниле су блузе широких рукава и, у зимско

снажној физичкој конституцији жене су успевале да поднесу све напоре,

доба, кожуси слични мушким. На ногама жене су носиле доколенице и

па и да доживе дубоку старост.

опанке, а на главама мараме, тзв. ,,подвезе". Само су девојке ишле

Започињању породичног :живота није увек претходило склапање

гологлаве. После Првог светског рата нестао је обичај да се жене за

брака. Осим сиромаштва и немогућности да се поднесе терет издатака око

време жалости, великог поста, исповедања и причести облаче у бело;

свадбе (а венчање је, према српским обичајима, подразумевало и свечано

уместо тога, у таквим приликама почеле су да носе црнину. На великим

обележавање тог великог дана са рођацима и пријатељима), сачувана

народним свечаностима девојке и млађе жене су се улепшавале и

документација указује и на друге разлоге живота у конкубинату:

украшавале дукатима које су носиле око врата. Оне најбогатије носиле

"конкубинар има живу венчану супругу", ,,конкубина има живог законитог

су дукате и у ушима, уместо минђушама. Ношњу су шиле и ткале .жене

мужа", затим "немар", ,,старост", ,,недоказана смрт супруга који је нестао

од домаћих вунених, ланених и памучних тканина. Само су шешире и

у рату", ,,он( она) нема законом предвиђен број година", ,,он( она) је католик

кожухе куповали код локалних занатлија. 14

киња", ,,сродство", ,,мушкарац је странац (Рус), па нема потребних

Породица је и даље била чувар патријархалног начина живота. Када

докумената" и сл. Увид у званичну документацију црквених власти показује

века, упада у очи

да није било готово ниједне парохије Српске православне цркве у Хрватској

чињеница да су сви имали више браће и сестара. Многочлана породица

без дивљих бракова. И показује да је главни разлог живота у ванбрачним

није била реткост већ

заједницама најчешће било

читамо биографије Срба рођених двадесетих година

-

20.

правило. ,,Цео свет насели, а себе не расели",

говорило се за Лику, rде су брачни парови имали у просеку шесторо деце.

-

браколомство. Наиме, већина невенчаних

супру:жника напустила је законитог брачног партнера и с неком другом

Породице са двоје деце биле су реткост, а с једним дететом, или без деце,

особом започела нови живот. Број парова који се није венчавао из

изузеци. Мушкарац

супруг и отац, био је глава породице, старешина који

других, поменутих, разлога, био је много мањи. Црква је, са своје стране,

се налази на врху породичне пирамиде. Жена је представљала радну снагу

предузимала оно што је било у њеној моћи, настојећи да искорени ову

која је много доприносила функционисању домаћинства. Напоран рад који

немилу појаву. Надлежни пароси су саветовали и позивали невенчане

је жену очекивао после удаје утицао је на то да су се младићи често женили

парове да склопе свету тајну брака, држали проповеди у цркви, строго

нешто старијим, физички јачим и издржљивијим девојкама. Док је мушкарац

опомињали, па чак и претили тужбом. У неким парохијама свештеник

-

водио послове и одлучивао у име целе породице, жена је највише времена

,,ништа није предузимао јер су прилике такве да не би имао успеха".

проводила у кући, бавећи се домаћинством и васпитавајући децу. Као и

Понекад су се пароси уздржавали од предузимања било каквих мера, јер

њихове мајке и баке, девојчице су већ од малих ногу увођене у "женске

су локални политичари злоупотребљавали приватне проблеме својих

послове". Главна обавеза било им је чување ситне стоке (козе, овце, свиње),

суграђана да би поспешили своју политичку каријеру. Свештеницима је

а мајке су их училе ручном раду (плетењу, везењу, хеклању, шивењу).

то доносило велике невоље: политичари су "својим политичким

Кишне и зимске дане проводиле су спремајући девојачко рухо, годинама

интригама чинили и завађали свештеника са парохијанима и тиме му

предано пунећи своје шкриње одећом, пешкирима, столњацима и другим

правили неприлике и несносан положај у парохији". У неким случајевима

предметима које ће, једног дана, понети у свој нови дом. Од младости па

сви напори свештеника да приволе невенчане парове да ступе у законити

све до заласка у позне године, на женама је био сав терет породичног

брак нису давали резултате. Примера ради, у пожешкој парохији су

живота. Оне су за све укућане припремале храну, одржавале кућу, ткале,

године била

плеле, обављале пољске радове заједно са мушкарцима, чувале стоку,

писмено и усмено савјетовани да уреде своје одношаје но сваки покушај

прале рубље, рађале и подизале децу. Радни дан сеоске жене у српским

остао је без резултата." 16

селима Хрватске трајао је од ране зоре до дубоко у ноh.

15

Само захваљујући

22

1921.

дивља брака. ,,Сви ови призивани су неколико пута и

За Србе у Хрватској и даље је све текло по устаљеним, неписаним

нормама. Наслеђе препрека испољавало се у одржавању старих обичаја
14

Славица Гароња, ,,Грађа за живот и обичај Срба у Малој Влашкој (Каменски

крај, Западна Славонија)", Зборник о Србима у Хрвайlској
15

Исто, 443-445;

начин жене су живеле

3, Београд 1995, 445-449.
Gojko Nikolis, Kшijen, staЬ!o, pavetina. Memoari, Zagreb 1981, 29. На сличан
у 19. веку. Сећање Адама Прибиhевиhа је занимљив илустративан

пример: ,,Мати је у раду терала даље од оца. Она је била вихор у раду, навијен строј, као
неки перпетум мобиле од меса и кости. Радила је у немогућем трку и јурији, као у неком

махнитом бесу, с надљудском издржљивошћу. У целом свом животу нисам наишао

који су имали снагу закона. Обичаји су одређивали начин живота и начин
на створење у том њој равно. Њени дани рада нису се мерили са

достизали до

16, а некад

прелазили и

20.

8-10 сати, веh су редовно
За њу нису постојали појмови: неhу, или не могу."

Адам Прибиhевиh, Од zосйодина до сељака, Загреб
16 '

АЈ-69-148-227.

1996, 13.
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мишљења, чувајуhи етнички идентитет српске заједнице. Косовски мит
био је саставни део колективног идентитета Срба. У Хрватској, српска
деца су и даље читала Бој на Косову, дивила се јунаштву својих предака

и туговала због погибије Милоша Обилиhа, војводе Топлице и Косанчиh
и вана,

17

,

а времешни људи су,

'
18
певали о српсrюЈ' историр1.

Н

као у прохујалим временима, уз гусле

ародна песма чула се, како је забележено,

св~где: ,,на њиви, на путу и у колу."

19

Традиционална свест је, тако,

обједињавала садашње и прошло, одржавала равнотежу између модерног

и архаичног. Током лета

године учитељ и народни гуслар Петар

1921.

Перуновиh путовао је по Далмацији држеhи предавања и певајуhи народну
поезију. Тих дана обишао је Далматинско Косово, Бенковац, Биовичино
Село, манастир Крку, Кистање, Скрадин, Ђевреке, Книн и друга места.
Свуда је дочекиван срдачно, а његови наступи били су веома посеhени.

Извештавајуhи Министарство, Перуновиh је забележио да је на својим

~аступима изазивао "пуно суза" и бескрајних аплауза. 20 Народна поезија
Је с несмањеном снагом будила најдубље емоције.
Једно од основних и уистину егзистенцијалних питања српског

сељаштва у Хрватској било је питање исхране. ,,Глад је била вјечит сапутник

мог села", сећао се један савременик, рођен у највеhем сеоском насељу на
.
21
кордуну, сЈеничаку.

И

'

схрана Је зависила како од климе и тла тако и од

начина привређивања, навика и традиција. И у првим послератним

годинама земља је обрађивана на примитиван начин. Механизација и
агротехничке мере у пољопривреди нису примењиване. У Сјеничаку се,
на пример, прва моторна вршалица појавила тек

1927. године.

22

У здравственом погледу српски крајеви у Хрватској имали су сва

обележја заосталог подручја: порођаји без лекара, висока смртност
новорођене деце, авитаминоза, цревне и паразитарне болести и др. Разне

болести проузроковао је и нехигијенски начин живота. Савременици су
запажали да у куhама "станује са чељађу домаhа стока" 23 што је, наравно,
угрожавало здравље, нарочито најмлађих. Уместо из тањира, цела
породица јела је из једне једине, земљане или дрвене, посуде. Ни кречење
куhа због хигијенских и здравствених разлога није било уобичајено.

_

Софија Божић, Срби на йростору Хрватске, Славоније иДалАtације

Један од највеhих проблема био је

вођени пословни разговори и "бистрила" се политика. И у селима, кафана
је, на жалост, најчешhе била средиште друштвеног живота. Склоност
алкохолу, природно, нарочито је била раширена у областима у којима су

успевале културе од којих су се добијала алкохолна пиhа

опија по крчмама и уништава здравље. 24
Због лоше саобраhајне инфраструктуре покретљивост становништва није
била велика. Највећи део житеља са села ретко је напуштао своја родна места,
са изузетком оних који су, вођени идејом о бољем животу, одлазили у
иностранство, затим ђака који су ишли на школовање и трговаца, који су се, по

природи посла, више кретали. Дубоко уврежено мишљење да је "град зло" и
да "све зло долази од града" успоравало је напредак српског села. Ипак, увек
је било оних који су чезнули за променом, које је неки унутрашњи тас позивао
да се не препусте сеоској чамотињи. Пре свега, међу младима. Посматрајући
са својих брда треперење електричних светиљки у оближњим градовима,

сеоски дечаци су маштали о бекству далеко од својих домова: ,,Ех, да ми је

поћи у какав занат, да ми је отићи куд било у свијет ... "

вајкали су се они:. 25

се с младалачком чежњом за откривањем непознатог, за авантурама.

Некима је, нарочито захваљујуhи "Привреднику" (чије је деловање
обновљено са завршетком Првог светског рата), заиста и пошло за руком
да се отисну у свет. 26
Свако, ма и најмање растојање, у данашњим размерама симболично,
у оно време изгледало је готово непремостиво. Млади људи који су

одлазили на школовање у најближе урбане центре, у највеhем броју
случајева посећивали су своје родитеље само два пута годишње, за време

великих празника Божиhа и Ускрса. Нимало необично ако се има у виду

да је, на пример, Доњи Лапац
српског становништва),

25

19~1. по северној Далмацији у I и II зони. Исто тако, народна поезија

-

Природна жеља сваког људског биhа за лепшим и смисленијим :животом мешала

Станко _?пачић-Ћаница, Србин у Хрватској: казивања кордунтш,оz сељшщ,

за месеце_јул и август

у Далмацији,

саветовали су народ да више ради уместо што се "од друга времена"

24

1989, 16.

-

Славонији, Банији. Представници српске интелигенције из Хрватске

Gojko Nikolis, Zapisi pod pгitiskoш, Beogt-ad 1988, 78.

АЈ-66-2300-2166. Извештај о раду Петра Перуновића народног гуслара и учитеља

алкохолизам. Пијачним данима,

робу, кафане, обично прљаве и неугледне, биле су пуне. Ту су, уз пиhе,

17

19

65

када је сеоски свет одлазио у оближње варошице да продаје и купује

18

ртиника, лшнисшра, осуfЈеника ... , Београд

-

1918-1929

26

( срез са апсолутном веhином више од 90%
године 1925. био удаљен око 50 км од најближе

Срйско коло, календар, Загреб 1919, 71.
Gojko Nikolis, Zapisi pod pritiskoш, 73.

Према истраживањима Мире Колар-Димитријевић у времену од 1919. до 1922.

године са подручја Двора је упућено

35

дечака на изучавање различитих заната широм

Краљевине СХС, а у периоду од 1923. до 1929. још 316 деце. Највећи број ових

негована Је и у добростоЈећим грађанским породицама. О томе видети: Дејан Медаковић,

,,привредникових" питомаца узели су за шегрте занатлије и трговци из Војводине и Срема.

ЕфеАtерис П: Хроника једне йородzще, Београд

Мира Колар-Димитријевић, ,,Српско друштво "Привредник" и оспособљавање дјеце
дворског котара у занатству, трговини и угоститељству 1897-1941. године", Двор на Уни

1991, 48.

20

АЈ-66-2300-2166. Извештај о раду Петра Перуновића ...

21

G. Nikolis, Kшijen, staЫo, povetina, 11.
Mile Mrkalj, Sjenicak kгo11ika kordunaskog sela, Karlovac 1980, 274.

22
23

АЈ-66-2300-2166. Извештај о раду Петра Перуновића ...

од йрас11овенскоz доба до нтиих дана, књuzа

I,

Двор на Уни

1991, 260.

Годишњак за друштвену историју

66

железничке станице. А веh приликом аудијенције

1921.
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године депутација
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зуб

-

1918-1929
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знак лошег укуса и жеље за престижем, за показивањем свог војног

на челу с трговцем Симом Торбицом молила је краља, Николу Пашиhа

успеха. 32 Међу њима је било и много разочараних, изнемоглих и

и Светозара Прибиhевиhа за помоh том крају. 27 Ипак, доњолапачки срез

оронулих. 33 Муком стечену уштеђевину повратници су трошили на

је и даље остао чак и без телефонске линије, тако да је био потпуно

уређење куhе, градњу стаја и сл. Стаје од тврдог материјала, окречене

одсечен од света. О неким другим тековинама модерне цивилизације,

и са прозорима које су бивши печалбари подизали по узору на оно што

на пример о електричном или бар гасном осветљењу, такође није било

су видели у свету, биле су нешто што је по селима изазивало

ни говора. Слично је било, наравно, и у осталим српским крајевима.

запрепашћење и недоумицу.

Због тешког живота, сиромаштва и заосталости, многи Срби су

Свакодневни устаљени ритам :живота прекидан је само у време великих

одлазили у економску емиграцију у стране земље. Eшigrare dошо, како би

празника. Прослављање верских и других празника, била је прилика за

рекао Крлежа у једној својој песми, 28 дуго је била једина извесност оба

окупљање народа, за сусрете са пријатељима, упознавање младих, уговарање

народа са овог географског простора. Тако се године

граничарска природа, суровост живота лишеног радости, примитивизам и

из Хрватске и

1921. из Хрватске и
689 Срба, из Далмације 58; 29 године 1928, пак, 1.133 Срба
Славоније, а из Далмације 115. 30 Сиромаштво није било

послова, али и за бурне расправе, па и физичке обрачуне. Силовита

Славоније иселило

непросвећеност, недовољно верско образовање, живот у који су споро и тешко

једини разлог напуштања отаџбине. У далеки свет водили су их и немир,

и наслеђени дух предака ратника који су велики део живота војевали широм

продирале тековине цивилизације и модерног света, непостојање
организованог друштвеног живота у виду игранки или спорта, а дубока људска
потреба за променом, за дешавањем, за разбијањем монотоније свакодневице

Европе. Често су се селили управо имућнији сељаци, како би, после

-

повратка, куповали још земље и, поправљајући своје материјално стање,

бројем лакше и теже озлеђених: ,,Расправе се воде у почетку мирно, као

амбиције, природна људска жеља за бекством из скучене средине, вероватно

све је то утицало на претварање сеоских окупљања у обичне туче с великим

стекли веhи углед у својој околини. Само су имућнији сељаци и могли да

'ником ништа', као 'људи смо', па се то мало-помало све више закухава и

плате нимало јефтине карте за пут у иностранство. 31 Чезнући за завичајем,

подјарује да би се, на крају збора, завршило крвавом тучом."34

појединци су се и враћали, а посебно крајем двадесетих година, када је

За разлику од сеоског становништва, танак слој српског грађанства

свет захватила велика економска криза. Повратници из емиграције

живео је много лагодније. Домови грађана били су опремљени савременим

долазили су из једног другачијег, лепшег света, у коме су попримили

покућством, вредним предметима и богатим библиотекама; грађани су

нове навике и обичаје, и за своје сународнике постали готово туђинци.

проводили лета на својим имањима, лечили се у чувеним бањама и путовали

Вишегодишње одсуствовање учинило је своје: у родно село враћали су

по Европи, а децу су им подучавали приватни учитељи. 35 Ипак, није их

се људи другачијег изгледа и понашања. За своју средину, која је

напуштало сеhање на порекло, на "лички крш

вековима живела по устаљеном обрасцу, представљали су праву

и Адам Прибиhевиh су у том погледу самосвојан пример: школовани и

атракцију. То су били људи који су, заборавивши матерњи језик, говорили
неправилним енглеским и препознавали се по грађанском оделу. Једни

образовани ( официр и правник), одрекли су се привилегија грађанског
живота и, дошавши са села, селу су се и вратили. 36

су се опредељивали за шешир и кравату, други за фармерке и чизме.

Свесни заосталости свог народа, и чињенице да се, ~а ослонцем само

Носили су џепне сатове, а њихове осмехе красио је неизоставни златни

на државну иницијативу, још дуго неhе ништа променити на боље ( будуhи
да држава, тек изашла из великог светског рата, слабих финансијских

27

1926.

АЈ-65-992-1836. Извештај Симе Торбице Министарству трговине и индустрије,

године.
28

М. Крлежа,

Баладе ПеГйрице Керелtйуха,

Сарајево

1973, 118 (песма

" из кога су потекли. милан

могућности, са областима у којима је током рата уништена комплетна

инфраструктура, није разуме се, била у стању, да за унапређивање

,,Планетаријом").
29

АЈ-14-36-112. Исказ о целокупној статистици исељавања из краљевине Срба,

Хрвата и Словенаца у години
зо

1921.

Исто, Исказ о статистици прекоморског исељавања из Краљевине Срба, Хрвата

и Словенаца у години

1928.
Stevo Tomic, ,,D111stveno-eko11omske i politicke p1·ilike izmedu dva svjetska Iata, гazvoj r'ad11ickog
pokreta i КРЈ па podlllcju kota1-a Vojпic", Kotm· Vojnic и 11amd1100s!obodilackom ,-afu i socijalistickoj
,-e110/uciji, Kai·lovac 1989, 75-76.
31

Rajcevic, Moпogi·afija Divosela 1527-1945, Gospic 1990, 28.
Мито Димитријевски, ,,Удбина између два рата", Котар Кореница и котар Удбина
у народноослободилачколt рату и социјалuстичкој изzрадњи, Карловац 1979, 80.
34 Gojko Nikolis, Кшiјеп, staЬ!o, pavetiпa, 19.
35 Начин живота српског грађанства описан је у успоменама Дејана Медаковића
Ефелtерис I. Хронuка једне йород~ще, Београд 1990 (и друга издања).
.
3•
Видети мемоарска дела Адама Прибићевпћа: Од zосйодина до сељака и Мој
живот, Загреб 1996.
32

33

Dапе

Годишњак за друштвену историју

68

VII/1, 2000.

Софија Божић, Срби на йpociliopy Хрватске, Славоније и Дал.мације

западних српских крајева уложи онолико средстава колико је требало),

у обзир оне срезове у којима је било више од

припадници напреднијег, грађанског дела српске популације наставили

број становника). 43

су са радом који су започели крајем

19.

века оснивањем "Привредника",

земљорадничких задруга и других установа:

1922.

земљорадничких задруга у Загребу одредио је суму од два милиона круна
за помагање села и сељаштва Баније, Лике и Крбаве; 37 две године
раније,

1920,

основано

је

Просветно

друштво

за

Банију

под

број Срба

срез

године Савез српских

Бриње
Доњи Лапац
Госпић

председништвом учитеља из Вргинмоста Јоце Орешчанина, и са

Грачац

задатком да подиже културни и образовни ниво житеља овог подручја. 38

Кореница

Какве су биле улоге, снага и моh Православне цркве у Хрватској после
уједињења? За време власти Хабзбурговаца црква је била институција која

Огулин
Оточац
Перушиh

је чувала српску националну свест. Верска осећања народа, међутим,

Удбина

временом су слабила; то се осећало нарочито после уједињења. У

Врбовско

извештајима свештених лица можемо да прочитамо следеће запажање:

4740
15047
16611
19818
12046
22516
16075
3234
8897
2859

1918-1929
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10% Срба у односу на укупан

проценат

број

проценат

број

проценат

Срба

писмених

писмених

неписмених

неписмених

29,7
90,9
48,8
71,7
83,2
47,7
47,7
16,4
74,3
16,6

5059
4028
12138
6584
3903
17890
11752
5280
2783
8909

48,4
36,9
53,0
36,2
40,0
55,7
50,3
40,3
35,7
74,7

5395
6894
10764
11605
5853
14210
11604
7816
5020
3016

51,6
63,1
47,0
63,8
60,0
44,3
49,7
59,7
64,3
25,3

Запажа се, дакле, да је у сваком од четири среза са српском већином

,,И прије овог свјетског рата, нажалост, опазити је било једну немилу појаву,

(Доњи Лапац, Грачац, Кореница, Удбина) било више од

да је наш народ у овом крају почео постајати равнодушан према својој вјери,

Од шест срезова са хрватском већином само је у два (Бриње и Перушиh)

60%

неписмених.

а после овог рата и још јаче. То се најбоље опаж:а, што народ врло слабо

било више од половине неписменог становништва, док је у четири

посјећује своје цркве.

преостала среза (Госпиh, Огулин, Оточац, Врбовско) број писмених био

[... ]

Осим школске дјеце што морају, одраслог је

свијета при богослужењу врло мало или тачније ни мало." 39
Битно обележје српске популације са хрватских простора била је

веhи од броја неписмених. Према томе, и после више од десет година

-

живљења у југословенској држави, срезови са српском већином и даље су

непросвећеност. Још од хабзбуршких времена аналфабетизам међу

имали, по правилу, веhи број неписменог него писменог становништва,

Србима је био правило, а познавање слова изузетак; школе су, пак, биле

док је у крајевима са хрватском већином било обрнуто. Исто тако, српска

малобројне и неравномерно распоређене.

40

Стога је у нову југословенску

државу кнински срез, на пример, ушао са свега
бенковачки са

29,

21

задарски, имали чак по

-

сплитски и

школа. 41 По броју неписмених, којих је

а у Далмацији

истраживања показује да "о експлоатацији Хрватске, када је у питању

предњачили су крајеви с већинским српским становништвом.

финансирање културе и просвете, није било ни речи," 44 веh да је,

32,15%,

1931.

године

у нај заосталијим крајевима Хрватске-Лици и Горском котару (узимајући
38

"Срйски задру'iар", задруzарски календар за йpociliy

1923,

Загреб

1922, 17-22.
А., ,,Просветна организација за Банију", Срйско коло, Загреб, 27.11.1919, бр.

41, 3.
39

се на пољу просвете и културе приоритет даје свему што има српски

предзнак, да је Хрватска запостављена и ускраћена. С друге стране,

Табела показује број писменог и неписменог становништва

37

томе, хрватски политичари су тенденциозно и злонамерно, истицали, да

1921.

60

године у Хрватској, Славонији и Међумурју било

49,48%,42

основном школом, а

док су у исто време приморски срезови

села су стално заостајала по броју основних школа за хрватским. Упркос

АЈ-74-359-540/463 Молба свештеника Милоша Добрића и учитеља Ђуре Добрића,

Стрмица (кнински срез)

25.11.1931,

Срби су се жалили на недовољан број школа, али и на мали број
учитеља српске националности. У срезу Грачац, на пример, било је

1928.
14 Срба и 14 Хрвата. 45 Дакле,
удео Срба у наставничком кадру био је 50% иако је, према попису из
1921, у том срезу живела веhина од 72,8% Срба, односно веhина од 71,7%
према попису из 1931. У госпићком срезу, пак, 1927. године била су укупно
54 наставника, од тога 34 Хрвата и 19 Срба. 46 Пошто је у том срезу
године, од

28

наставника средњих школа,

20. века било око
70% неписмених Срба, и да је један од разлога таквог стања било нередовно похађање
школа. Василије Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд
1991, 380-381.
41
Ал.манах Краљевине Срба, Хрвата Lt Словенаца I, Загреб 1921-1922, II -

II, присутно

115.

писмености и старости, Београд

40

42

Београд

Истраживања показују да је у Хрватској и Славонији почетком

напротив, гушена просвета и култура српског, а не хрватског народа.

Љубодраг Димић, Културна йолитика Краљевине Јуzославије

1996, 44.

1918-1941, I,

Дефинитивни резултати пописа становништва од

43

46

31,

III,

марта

1931.

•

године, књига

присутно становништво по

1938,
167.

Љубодраг Димић, нав. дело,

44

45

становништво по вероисповести; исто, књига

АЈ-66-1577-1693 Наставници котара Грачац 26.11.1928.
АЈ-66-1573-1691 Надзорнички извештај среза госпићког

1926/7.
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Срба, њихов удео у наставничком кадру био

Пешар Дpazuiuuh

је мањи него у укупном броју становника.
Посебан проблем представљале су и школске зграде у српским селима,

у највећем броју случајева грађене још у хабзбуршким временима,
руиниране, запуштене, далеко од хигијенских стандарда. Најчешће су

ЕНГЛЕСКО-АМЕРИЧКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ
КЛУБ У БЕОГРАДУ

изгледале као школа у Сјеничаку на Кордуну, родном месту Саве Мркаља,

(1930-1941)

претече Вука Караџића. Према сећањима њених ђака, то је била
"брвнара, стара око двеста година, са две учионице у којима су пеhи више

димиле него грејале, чији кров беше од шиндре, сав расушен и најежен од

Айсшракш: У чланку је дти йреzлед акшивн.осши једног од

сунца, кише и ветрова, па је у зимске дане киша цурила кроз кров, па

најзначајних анzлофилских удружења у Краљевини Југославији.

кроз таваницу тако да смо морали расклапати кишобране над клупама". 47

Анализира се улога Енzлеско-америчко-јуzословен.скоz клуба у
~иирењу ан.zлосаксонскоz кулшурноz уш~щаја у Краљевшщ

На основу свега реченог, можемо извести више закључака о српском

Југославији.

друштву у Хрватској после стварања југословенске државе. Пре свега, битно
је да су крајеви Хрватске насељени српском већином у заједницу
јужнословенских народа ушли неразвијени, без одговарајуће саобраћајне

инфраструктуре, без потребног броја школа, са малобројним грађанством.
Такво наслеђе било је тешко превазићи, нарочито када се има у виду да је
Краљевина СХС била сиромашна држава пред којом је био захтев обнављања
крајева теппю пострадалих током Првог светског рата. Увиђајуhи проблеме,

припадници грађанског дела српске популације у Хрватској често су преузимали

иницијативу

- обнављање "Привредника" и оснивање других институција, те

улагање финансијских средстава у бивше војнокрајишке просторе само су

неки од видова помоћи коју је пружала српска елита, доприносећи постепеном
преображавању српског друштва у Хрватској. Ипак, народ који је чекао "да
своје обиље сажете снаге и своју неисцрпну виталност упрегне у једну вишу и

достојнију примјену,"48 у ствари је и даље живео у сrшаду с древним обичајима.
Традиционални образац живљења било је, уистину, теппю превазићи.

Summary
Sofija Bozic
Serbs in the territory of Croatia, Slavonia and Dalmatia 1918-1929
In 1921 Serbs accounted for 24.1 % ofthe total population in Croatia and Slavonia, and for
17% in Dalшatia. Without their proper urban center, they шostly inhaЬited rural areas, poorly
connected with urban regions. They lived in шodest houses, in patriarchal way, in large, poor
faшilies and in poor sanitary and health conditions. Due to insufficient nшnber of priшary sclюols
and their disproportioвate distriЬution, the illiterate as а rule outnшnbered the literate popнlation.
in districts with Serb шajority. The Yugoslav state, just out of the Gieat War, with poor financial
capacity, was unaЬ!e to invest in the progress of these areas as шuch resources as it was 11eeded.

бр.

Једну од одлика југословенско-британских односа двадесетих година
представљало је и оскудно постојање англосаксонске културе у Краљевини
СХС. Узроке те појаве треба тражити како у недостатку организоване

британске и америчке културне пропаганде тако и у недовољној
заинтересованости домаће јавности за елементе англосаксонске културе.

Тако је, на пример, број књига на енглеском језику прочитаних у Народној
библиотеци

1928.

године био вишеструко мањи у односу на наслове на

осталим страним језицима
немачком,

1.646

(173

на француском,

књиге на енглеском, наспрам

634

на руском и

301

на

језику). 1 Годину дана касније, британски посланик у Београду Невил
Хендерсон је констатовао да се у Југославији "слабо зна и учи енглески

.

,\

•
" 2
Језик

Тридесетих се година појачава англосаксонски културни утицај у
Југославији. Британска културна пропаганда, коју је од

1935.

године

организовао Британски савет, интензивирала је своје деловање.
Англофилским удружењима делила се материјална помоh, уводили су
се различити

облици

стипендирања југословенских

студената,

библиотекама су се поклањале књиге и часописи, а радио-станицама

грамофонске плоче. Представници британског посланства вршили су
притисак на Министарство просвете да се енглески језик уведе у

наставне програме гимназија. 3
Осим

Британског

савета,

незаобилазан

фактор

ширења

англосаксонске културе у Краљевини Југославији била су југословенска
англофилска друштва. Енглоско-југословенски клуб основан је 1924. године

47

Gojko Nikolis, Zapisi pod prismotrom, 122.

1

Пеђа Ј. Марковић, Беоzрад и Евройа, Београд

48

Владан Десница, ,,Мирко Королија и његов крај", Маzазин сјеверне Дал.мације,

2

Љубодраг Димиh, Културна йолишика Краљевине Јуzославије

2, 1935.

3.740

на италијанском

Београд
3

1997,

стр.

206.
Исто, стр. 209-211.

1992,

стр.

202.
1918-19,41, III,
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Клуб је променио своје име у Енглеско-америчко-југословенски

Петар Драгишић, Енlлеско-америчко-јуlословенски клуб у Беоlраду

(1930-1941)

променио у Енглеско-америчко-југословенски клуб. Осим тога, од

73

1930.

1929. године у Загребу је основано Британско друштво у Југославији,
а 1930. у Београду Удружење пријатеља Велике Британије и Америке. 4 Од
1930. године број англофилских организација се непрестано увећавао, тако
да ихје 1937. године било чак 19. 5 Различитим облицима својих активности

постепено се образују нове англофилске организације, па се веh од средине

у Краљевини Југославији англофилска удружења су умногоме олакшала

као партнере. У сарадњи с њима прощирио је и унапредио све облике својих

рецепцију англосаксонске културе на простору и територијално и

делатности.

клуб),

тридесетих година назиру контуре разуђеног англофилског покрета у

Краљевини Југославији. Енглеско-америчко-југословенски клуб није,
међутим, нове англофилске организације доживео као конкуренцију, веh

традиционално удаљеном од њених исходишта.

Клуб у сарадњи с домаћим и спољним субјектима англофилске

***

пропаганде

Енглеско-југословенски клуб је основан

Београду.

19.

априла

1924.

године у

Свечаности к~а је том приликом била уприличена

I

присуствовали су, осим "целе енглеске колоније у Београду", и
представници

Министарства

иностраних

послова,

Пресбироа,

Универзитета, појединих удружења и "врло мали број Београђана". У
говору којије том приликом одржао, британски посланик у Београду Албан
Јанг је нагласио да је задатак Клуба да постане спона између два народа,

те да "ојача и још више учврсти" везе између Краљевине СХС и Велике
Британије. За реализацију тих циљева Клуб је у својим просторијама у

Позоришној улици (данашња Француска улица) уредио читаоницу, а у
плану је било и "стварање књижнице, сале за разговор и бироа за пословне

.
1930.

и путничке сврхе " 6

Од

1924.

до

године Енглеско-југословенски клуб је дефинисао

основне облике својих активности, које
Почевши од

1924.

he

убудуће успешно развити.

године, Клуб је организовао течајеве енглеског језика.

Иако је те године курсеве похађало свега десет ученика, интересовање за
течајеве је постепено расло, па се број полазника из године у годину

увеhавао.7 У наведеном периоду организовао је и добро посећена
предавања.

8

Потврду успешног рада представља и чињеница да је само

годину дана после оснивања Клуб бројао ЗОО чланова. 9
У шеснаестогодишњој историји Клуба

1930. се препознаје као година

прекретнице. У настојању да, осим енглеске културе афирмише и америчку
културу, Клуб је

1930.

године проширио опсег свог деловања, а назив

Енглеско-југословенски клуб је у оквиру своје делатности укључио и

промоцију америчке културе у јесен

1930.

године. Писменим гласањем

већина чланова се определила за нов, проширен назив: Енглеско-америчко
југословенски клуб. 10 Из тога су произашле и одређене промене статута,
чиме је устројство Енглеско-америчко-југословенског клуба у потпуности
добило трипартитно обележје.
Равноправна заступљеност представника све три нације у чланству и

управи Клуба била је дефинисана члановима 5, 8,

5.

9. и 10. статута. По члану

чланство је било "приступачно сваком енглеском, америчком или

југословенском поданику, а такође лицима других националности, ако

говоре енглески". При том је важио принцип кооптације, тако да је сваког
кандидата могао за члана да предложи искључиво неко од његових

сународника који је веh био члан Клуба.11
Управни одбор чинило је дванаест чланова, од којих су три били

Американци, три Британци, док су Југословени партиципирали са укупно
шест чланова. Функција председника управног одбора била је ротациона,

тако да су је наизменично вршили представници све три нације.12 У духу
равноправности биле су дефинисане и највише функције у Енглеско

америчко-југословенском клубу. Тако је председник (ех

officio)

10

"Енглеско-америчко-југословенски клуб", Политика, 9. XI 1930.

11

Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије,

био

66-234G-2214,

Статут Енглеско-америчко-југословенског клуба.
4

Загреб
5

6

Живко Аврамовски, Британци о Краљевини Јуlославији

1921-1938, I,

Београд-

1986, стр. 663; Љ. Димић, н. д., стр. 207.
A11glo-Yugoslav Review, бр. 5/6, јануар-април 1937.
Политика, 20.IV 1924.

7

"Стотине Београђана научили су у Београду енглески језик", Политика, 25.Х

8

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

9

Исто.

1933.
305.

12

Исто. Чланови управног одбора Клуба су 1939. године били Божидар Пенић,

Александар Видаковић, М. Стојовић,

3.

Боди, Драган Милићевић, Лука Смодлака

(Југословени), Т. А. Shone, V. de Bt-ay, Р. Gaпan (Британци), R. В. Јоусе, R. В. Macatee и Wm. М.

Smith (Американци). АЈ, Централни Пресбиро, 38-73-197, Bнlleti11 of СlнЬ Activities fог the
Mo11th of Јавнагу 1939, Наредне године Управни одбор су чинили: Б. Пепић, А. Видаковић,
М. Стојовић, 3. Боди, Д. Милићевић, Л. Смодлака (Југословени), Т. А. Shone, S. L. Childs, G.
Н. Rнssell (Британци), R. В. Јоусе, Wm. М. Smith и М. Lаве (Американци). АЈ, 38-73-197,
Bнlleti11 of СlнЬ Activities fог the МоnЊ of Ј авнагу & FеЬгuагу 1940.
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Петар Драгишиh, Енzлеско-америчко-јуzословенски клуб у Београду

(1930-1941)

75

југословенски министар иностраних послова. Потпредседници су били

секција (социјална), и продужиће свој рад у сагласности са својим

(такође ех officio) британски и амерички посланици у Београду, док су места

правилима. Социјална секција (Клуб)

почасних председника била резервисана за југословенске посланике у

своја техничка средства." 17

he ставити Удружењу на располагање

Лондону и Вашингтону. 13 Тиме што је место председника наменио министру

Оба друштва су задржала своје чланство, при чему су чланови Клуба,

иностраних послова Краљевине Југославије Клуб је, по свој прилици,

који су чланарину и даље плаћали Клубу, у исто време били и чланови

настојао да обезбеди подршку југословенских власти. Председници Клуба
(ех officio) нису, међутим, знатније учествовали у раду Клуба. 14

Удружења пријатеља Велике Британије и Америке. Чланови Удружења

Осим имена, Енглеско-америчко-југословенски клуб је исте јесени
променио и просторије. Нова зграда налазила се у Улици краља Милана.

су, међутим, могли да бирају да ли

he истовремено

бити и чланови Клуба.

Свако ко би се определио за такву могућност морао је да Клубу уплати

разлику између чланарине Клуба и чланарине Удружења. 18

Освећење нових просторија, коме су присуствовали представници војске,

Сарадњу Клуба и Удружења олакшавала је чињеница да су два друштва

Пресбироа, београдске општине и особље британског и америчког

деловала у заједничким просторијама. Удружење је, наиме, Клубу месечно

посланства у Београду, обавио је епископ Николај Велимировић.

плаћало по две хиљаде динара, а Клуб је заузврат Удружењу уступио једну

Обраhајуhи се присутнима, Велимировић је нагласио да

просторију и омогућио члановима Удружења да користе клупску

Енглеско-америчко-југословенског клуба бити да

,, ...

he циљ деловања

негује и распостире

узајамно разумевање, мир и пријатељство међу Англосаксонцима и

Југословенима" .15
Посебно значајна за рад Клуба била је чињеница да је у Београду

читаоницу. 19 Клуб и Удружење нису, међутим, током читавог периода

1936.

делили исте просторије.

20

1930-

Та околност ипак, није, угрозила даљу

сарадњу два друштва.

20.

Тридесетих година формирају се нова англофилска удружења. Тако

фебруара 1930. године основано Удружење пријатеља Велике Британије и

је у фебруару

Америке у Југославији. Међу иницијаторима оснивања Удружења већину

југословенски клуб, за чијег је председника изабрана Даринка Грујиh

су чинили чланови Енглеско-америчко-југословенског клуба. 16 Оснивањем

Радовиh.21 Енглеско-америчко-југословенски клуб и Удружење пријатеља

другог београдског англофилског друштва, Енглеско-америчко

Велике Британије и Америке настојали су да успоставе сарадњу с

југословенски клуб није више био усамљен у пропагирању англосаксонске

новосаским клубом. 22 Енглеско-америчко-југословенски клуб је повремено

културе у југословенској престоници.

сарађивао и са Удружењем бивших ђака у Великој Британији, које је

Специфична симбиоза Клуба и Удружења дефинисана је чланом

2.

1931.

године у Новом Саду основан Англо-америчко

основано у Београду крајем

\,

статута Удружења пријатеља Велике Британије и Америке у Југославији,
у коме се истиче да "Енглеско-југословенски клуб (статут је настао пре
промене имена Клуба-:- П. Д.) улази у састав Удружења као самостална
13
14

Исто.
Милан Стојадиновиhје, на пример, први, а по свој прилици и једини пут, посетио

Енглеско-америчко-југословенски клуб 20. децембра 1938. године, дакле на самом крају
своје политичке каријере у Југославији и свог "председниковања" Клубом. При томе треба

\

1933.

године. 23

II

За развој и активности англофилских друштава у Краљевини

Југославији британска дипломатија све до

1935.

веhе

односу

интересовање.

Прекретницу

у

године није показивала
Британаца

према

југословенским англофилским удружењима означио је почетак

пропагандног деловања Британског савета

(British Council)

у Југославији.

нагласити да Стојадиновиh клупске просторије није посетио с намером да се упозна с радом
Клуба, веh је присуствовао пријему који је у просторијама Енглеско-америчко

југословенског клуба приредила Foreign Press Assotiation. Са неким члановима Клуба
Стојадиновиh се том приликом задржао у краhем разговору. АЈ, 38-73-197, Bнlletin оfС!нЬ

Activities fol' the Month ofDece111ber 1938.
15

Говор епископа г. др Николаја Велимировиhа и америчког посланика г. Принца

на освеhењу Енглеско-америчко-југословенског клуба, Вре,не,

10.XI 1930. Клуб је до 1935.
године још три пута променио своју локацију. Од новембра 1932. године просторије Клуба
су се налазиле у Улици кнегиње Љубице. Вре.лtе, 12.XI 1932. У априлу 1934. преселио се у
зграду у Балканској улици. Пол ши.ика, 29.IV 1934. Последњи пут Клуб се преселио у октобру
1935. године, а нове просторије су се налазиле у Добрињској улици. ПолиШика, 31.ХП 1935.
16 АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-3, март 1937.

17

АЈ, Збирка Јована Ј овановиhа Пижона,

80--40-185, Правила Удружења пријатеља

Велике Британије и Америке у Југославији.
18

Исто.

19

АЈ, 80-33-157, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије

и Америке, 16.Ш

1933.
1934. године просторије Удружења налазиле су се у Франкопановој
улици. Правда, 30.V 1934.
21
Дунавска Поиаиа, 17.П 1931; Ж. Аврамовски, н. д., стр. ЗО.
22 АЈ, 80-33-157, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије
и Америке, 16.III 1933.
23
·Политика, 4.ХП 1933.
20

Од пролеhа
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Прву акцију у том правцу представљала је мисија чиновника Форин

и Америке. Њихова ближа сарадња била је последица околности да су два

офиса Кенета Џонстона (Kennetll Johnstona), који је у септембру 1935.
године посетио Југославију. 24 Он је у Југославију дошао ,, ... како би

Приближавање два друштва је било резултат жеље да се дотадашња

помогао

Британском

савету

за

односе

са

страним

земљама

у

организовању британске културне пропаганде у Југославији ... " и ,, ... да
би на основу стеченог искуства поднео савету предлоге за пружање

подршке енглеско-југословенским друштвима која је посетио."

25

Енглеско-америчко-југословенски клуб је од посете Кенета Џонстона

доста очекивао. На годишњој скупштини Клуба (14. децембра 1935)
почетне активности Британског савета су позитивно оцењене, па је
констатовано

,, ...

друштва од пролеhа

1936.

поново делила заједничке просторије. 29

присна сарадња у "приређивању заједничких манифестација, предавања

или дочека страних гостију" ојача и прошири. Реализација те замисли
започела је образовањем заједничког одбора ( састављеног од представника

оба друштва) којије израдио детаљан пројекат сарадње Удружења и Клуба.
Управе оба друштва су тај план прихватиле, након чега је пројекат
примењен. Ближа сарадња није, међутим, довела до спајања Клуба и

Удружења, па су они у потпуности задржали "унутрашњу аутономију". 30

да је Британско друштво из Лондона за одржавање веза

III

са појединим земљама (Британски савет- П. Д.) на Балкану успоставило

присну везу са Клубом ... Г. Џонстон, члан овог удружења, који је недавно
био у Београду, стоји на челу покрета за развијање што тешњих културних

веза између наше земље и Енглеске."

Стално увеhавање броја англофилских организација наметнуло је као
основни проблем питање њихове међусобне сарадње и координације. Ту
потребу су осеhали како домаhи чиниоци англофилске пропаганде, тако и

26

Утисци које је Кенет Џонстон понео из Београда били су веома

представници Британског савета, који су, по свој прилици, у јачој

повољни. Британском савету поднео је извештај у коме је оценио да ,, ...
Југославија пружа изузетно погодне могуhности за развијање интензивне

координацији рада англофилских друштава видели могуhност њихове

активности ... ". У годишњем извештају британског посланства за 1936.
годину истиче се да су Џонстонови утисци из Југославије исправни, а као
доказ за такву тврдњу наведене су активности југословенских

англофилских удружења.
Џонстонов извештај Британском савету утицао је на формирање става
27

Савета према југословенском англофилском покрету. Тако је од новембра

1936. године Британски савет почео да Енглеско-америчко-југословенском
клубу и Удружењу пријатеља Велике Британије и Америке у Југославији
исплаhује новчану помоh у месечном износу од десет фунти. Тај износ су

Клуб и Удружење делили и користили за изнајмљивање просторија. 28 У

лакше контроле. У свему томе није било јасне концепције, па раздобље од

1937.

до

1940.

године обележава тра.жење облика који би омогуhио

интеграцију југословенских англофилских друштава.
У настојању да оствари контролу над радом англофилских удружења
у Југославији, Британски савет је

1937.

године установио функцију

"инспектора англофилских друштава у Југославији". Та дужност је припала
британском конзулу у Београду грофу СтеIIбоку
располагање стављено

300

(Stenbock).

Њему је на

фунти за помоh англофилским удружењима. 31

Током наредне године Стенбокје

,, ...

у својству инспектора англофилских

друштава у Југославији, посетио клубове англофила у земљи и поднео

извештај и предлоге Британском савету за помоh тим установама."32

исто време Британски савет је започео и са организовањем посета

Југославији бројних личности из културног и јавног живота Велике
Британије.

29

Енглески клуб и Удружење пријатеља Велике Британије и Америке уједињују се,

Политика,

Нови моменат у деловању југословенског англофилског покрета
наступио је стварањем услова за још интензивнију сарадњу Енглеско

америчко-југословенског клуба и Удружења пријатеља Велике Британије

4. V 1936.

Удружење је напустило своје дотадашње просторије и уселило се у

зграду у Добрињској улици у којој је деловао Енглеско-америчко-југословенски клуб.
30

Исто. Уредништво часописа

The Anglophil је

у новој форми кооперације Клуба и

Удружења видело прекретницу у развоју англофилског покрета у Краљевини Југославији.
"Испрва је постојала бојазан да у Београду нема места за две англофилске организације и
да ће услед такмичења једна другој бити од велике сметње. Али срећом показало се да су

24

1986,

Ж. Аврамовски, Бршианци о Краљевини Југославији 1921-1938, П, Загреб-Београд

стр.
25

26

325; Љ.

Димић, н. д., стр.

209.

Ж. Аврамовски, н. д., стр. 325.
АЈ, 38-73-197, Извештај М. Стојовића Централном Пресбироу са годишње

скупштине Енглеско-америчко-југословенског клуба, 16.ХП 1935.
27 Ж. Аврамовски, н. д., стр. 435; Љ. Димић, н. д., стр. 210.
28 АЈ, Удружење пријатеља Велике Британије и Америке, 342, Извештај Управног
одбора Удружења пријањтеља Велике Британије и Америке у Југославији,

22.V 1937.

ове слутње без основа. Један од најсрећнијих догађаја у нашој историји (историји
англофилског покрета-П. Д.) био је споразум постигнут између два огранка англофилског
покрета да сарађују место да се такмиче. Откако су сад у истим просторијама и посвећују
се својим задацима, обе организације раде са још већим успехом." АЈ, 38-73-197, The

Anglophil, I-3, март 1937.
31

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

32

Исто, стр.

656.

548.
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Први конкретан корак у правцу тражења модалитета интеграције

југословенских англофилских друштава представљала је конференција

Петар Драгишић, Ен'iлестш-америчко-ју'iословенски клуб у Бео'iраду

Упркос сукобу у јесен

1938,

(1930-1941)

79

два друштва су сарађивала и касније.

Клуб и Удружење су наставили рад на интеграцији и централизацији

13. марта 1938. године у

англофилског покрета у Југославији, а, осим тога, заједнички су

Београду. Конференцији су присуствовали представници веhине

учествовали у приређивању предавања гостију који су Југославију посетили

југословенских англофилских друштава. Друштва из Загреба и Сплита нису

у организацији Британског савета.

југословенских англофилских удружења, одржана

послала своје представнике на Београдску конференцију.

је присуствовао и гроф Стенбок.

33

Конференцији

У процесу проналажења облика који би омогуhио ближе повезивање
и олакшало сарадњу англофилских удружења у Краљевини Југославији

34

Питање интеграције англофилских друштава покренуо је представник
Енглеско-америчко-југословенског клуба Александар Видаковиh. Он се у

иницијативу је крајем
новембру

1938.

1938.

преузео Британски савет. Београд је тако, у

године посетио споменути пуковник Бриџ, генерални

свом обраhању присутнима заложио за стварање федерације у коју би била

секретар Британског савета. У Београду је Бриџ сусрео више

укључена сва југословенска англофилска друштва. Видаковиh је при том

југословенских званичника. 39 Осим с представницима власти, он се

изнео и уверење да би Британски савет поздравио формирање такве

састао и с члановима англофилских друштава, при чему је највише

федерације.

времена посветио разговору с функционерима Удружења пријатеља

35

Конференција није, међутим, донела конкретне закључке у

Велике Британије и Америке. 40 Чарлс Бриџ је посетио Енглеско

вези са Видаковиhевим предлогом. 36
Процес обједињавања англофилских друштава у Југославији угрозиле су
несугласице између Енглеско-америчко-југословенског клуба и Удружења

америчко-југословенски клуб

3.

новембра и том приликом разговарао

са члановима његове управе. 41

пријатеља Велике Британије и Америке. Камен спотицања у односима два

Идеја коју је пуковник Бриџ представио својим саговорницима

друштва био је опозициони став Удружења пријатеља Велике Британије и

подразумевала је оснивање британског института у Београду уз помоh

Америке према режиму Милана Сгојадиновиhа. Кошпшје била дубина неслагања

Британског савета. Институт би, по Бриџовој замисли "обухватио сва

између Клуба и Удружења најбоље говори чињеница да су, почетком новембра

англофилска друштва у Београду ... ". Док је Удружење пријатеља Велике

1938. године, приликом посете Београду генералног секретара Британског савета
пуковника Чарлса Бриџа, представници Клуба Удруж:ење одисали као ,, ... чисто

Британије и Америке прихватило изложени план, подршка Енглеско

политичко друштво, које са а~mюфилском пропагандом нема никакве везе.''3

7

америчко-југословенског клуба је изостала. Основни разлог неприхватања
тог пројекта била је, по свој прилици, чињеница да је у управи института

Због укидања субвенција Министарства иностраних послова, Удружење

водеhа улога била намењена Удружењу, што је

пријатеља Велике Британије и Америке се нашло у теппюј финансијској ситуацији,

неприхватљиво, посебно у време заоштрених односа два београдска
1
англофилска друштва. 42
·

услед чега је било приморано да се одвоји од Клуба и закупи јефтиније просторије. 38

за Клуб било

Почетком 1939. године Енглеско-америчко-југословенски клуб се више

"Plan to Merge All Anglophile Bodies-Belgrade Confe1·ence", South Slav HetЋ!d, VII-3, 1-16,
1938, Конференцији су присуствовали делегати из Новог Сада, Љубљане, Ниша,

33

април

Скопља, Сарајева и Шапца, Није познат разлог недоласка представника хрватских друштва,
34

Исто.

35
Исто. ,,А. Vidakovic ... proposed the formation of а federation in whic\1 all the anglophile
institutions in Yugoslavia would Ье enroled. Such а move fог close coopetЋtion between the various
existing clubs and societies would, he added Ье 1·eceived with а simpathy Ьу the Bгitish Council."
36
АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
Америке, мај 1938. ,,На конференцији се дискутовало о мерама које треба предузети ради
што боље координације рада свих англофилских организација у земљи ... Питање форме у
којој he се поменути аранжман спровести у дело остало је отворено, али је решено да се
оно у међувремену проучава ... "
37 АЈ, Збирка Милана Стојадиновића, 37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа
о деловању пуковника Бриџа у Београду, 3,XI 1938.
38
АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и Америке
у Југославији, 31.V 1939; Ж. Аврамовски, н. д., стр. 656. МИП је престао да Удружењу уплаћује
субвенције 1. септембра 1938, АЈ, 80-33-157, Недатирани концепт Ј. Јовановића Пшкона.

заинтересовао за пројекат оснивања британског института у Београду.

Преокрет у ставу настао је после друге посете Београду представника
Британског савета Кенета Џонстона, у фебруару 1939. године, а циљ његове
мисије био је да "испита рад англофилских друштава и да оствари оно што

је недавно пуковник Бриџ разговарао с нашим надлежним људима (мисли
се на план о оснивању британског института- П. Д.). 43 Током марта

1939.

године управа Енглеско-америчко-југословенског клуба је разматрала план

о оснивању британског института, по коме би у њему била "усредсређена
39

Ж. Аврамовски, н. д., стр.

40

АЈ,

656; Љ. Димиh, н. д., стр. 212,
37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа о деловању пуковника
Београду, 3.XI 1938.
41
АЈ, 38-73-197, Bulletin of C!ub Activities fo1· the Month ofJ anuaty 1939.
42
АЈ, 37-31-230, Извештај Градимира Козомариhа о деловању пуковника
Београду, 3.XI 1938,
43
АЈ, 38-73-197, М. Стојовић-Централном Пресбироу, 7.П 1939.

Бриџа у

Бриџа у

Годишњак за друштвену историју

80

VII/1, 2000.

целокупна културна и социјална активност англофилских друштава у

Петар Драгишић, Ен'iлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Београду

(1930-1941)

године било је засновано на искуствима из претходног периода

81

(1924-1930),

а основну разлику у односу на то време представљао је повећан број

нашој земљи". 44
Да је идеју о оснивању британског института Енглеско-америчко

југословенски клуб у потпуности прихватио потврlјује део извештаја са

његове годишње скупштине (одржане

22. јануара 1940.

године), у коме се

изражава жаљење због тога што је оснивање института одложено.

45

полазника.

Повећано интересовање за курсеве енглеског језика омогућило је
Клубу да развије њихове нове облике. Тако је

1931.

године, осим веh

постојећих курсева (почетни, средњи и виши), организован и курс из

прихвати потребу оснивања Југословенско-британског института је, по свој

енглеске фонетике, који је установљен "да би се веh добри познаваоци
енглеског језика потпуно усавршили". 49 Наредне године организован је и

прилици, било напуштање првобитне идеје према којој би доминантна улога

течај енглеског језика за "комерцијалну струку", у оквиру кога је држана и

у функционисању института била поверена Удружењу пријатеља Велике

настава енглеске стенографије. 50 Клуб је, осим тога, организовао и

Британије и Америке. У разговору који је Владета Поповић, као

припремне течајеве за стицање кембричког сертификата. 51

Оно што је определило Енглеско-америчко-југословенски клуб да

године водио са чиновником

Популарност течајева енглеског језика Енглеско-америчко

британског посланства Чајлдсом договорено је да Клуб и Удружење имају

југословенског клуба најбоље илуструју подаци о порасту броја ученика.

подједнак утицај на рад института. 46

Док је

представник Министарства просвете,

1939.

Статут Југословенско-британског института сачињен је у мају

1940.

године. Њиме је, као један од његових најважнијих циљева, истакнут
задатак да Институт створи "центар за координацију англофилских

удружења и установа у Београду".

47

Чињеница да је рат прекинуо развој

Југословенско-британског института учинила је да тај амбициозни пројекат
интегрисања англофилских друштава није имао времена да заживи.

48

107 (46

1931.

године течајеве клуба похаlјало

на почетном,

40

на средњем, а

21

65

ученика,

на вишем).

52

1932.

их је било

Основну препреку

даљем повећавању броја ученика није представљало слабљење
интересовања, веh недостатак простора, због чега је Клуб био приморан

да ограничи број полазника. 53 Проблем простора решен је

1938.

године,

када је, захваљујући материјалној помоћи југословенског МИП-а и
Британског савета, Клуб успео да за потребе своје школе енглеског језика

изнајми веhе просторије, 54
Нови услови у којима су течај еви енглеског језика Енглеско-америчко

Облици англофилс1юг деловања

југословенског клуба били одржавани омогућили су пријем знатно веhег
броја ученика. Тако је веh

I
У склопу рада на пропагирању англосаксонске културе у Југославији
Енглеско-америчко-југословенски клуб је посебну пажњу посветио раду
на промоцији енглеског језика. Најважнији облик реализовања тог задатка

представљали су течајеви енглеског језика. Њихово организовање од
44
45

1930.

АЈ,

38-73-197, М. Стојовић-Централном Пресбироу, ЗО.ИИИ 1939.
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities for the Months of January & February 1940.
АЈ, 66-72-191, Владета Поповић - министру просвете, 4.VII 1939. Подједнак утицај

1938.

године течајеве похађало

205

ученика. 55

Наредне године је било више од 400 пола'зника течајева. 56 Клуб је посебно
настојао да појединим деловима популације олакша уписивање. Тако су
установљени попусти за ђаке, студенте, официре и новинаре. 57 То је,
49
50
51

,,Почетак рада у Енглеско-америчко-југословенском клубу", Политика,
Политика, 21.Х 1932.

9.XI 1931.

Политика, 5.11 1940. У Југославији су центри за полагање испита за стицање

да у састав југословенске стране Управног одбора уђу и представници Министарства

1937. године основани у Београду, Загребу,
66-2461-2302, министар просвете-Роналду Кемблу, 24.VII 1937;
Ж. Аврамовски, н. д., стр. 549. Центар у Скопљу је основан 1939. године. АЈ, 66-2461-2302,
британски конзулат у Београду-Министарству просвете, 20.Ш 1939.
52
Стотине Југословена научило је у Београду енглески језик, Поли~иика, 25.XI 1933.
53
Исто; Талас моде енглеског језика, Правда, 8.Ш 1936. Средином тридесетих година

просвете, Министарства иностраних послова и Универзитета. Уз мање измене, које се не,

учење енглеског језика у Београду је, како то констатује текстописац Правде, ,,ушао у

односе на заступљеност представника Клуба и Удружења у Управном одбору Института,

моду". У тексту са насловом "Талас моде енглеског језика" истиче се да је за свакога ко

овакав састав југословенске стране потврђен је и статутом Југословенско-британског

претендује да се сматра образованим неопходно бар основно познавање енглеског језика.

института. АЈ,

54
АЈ, 38-73-197, Извештај М. Стојовића Централном Пресбироу, 22.I 1939; АЈ, 3873-197, Bulletin ofClub Activities for the Month of January 1939; Ж. Аврамовски, н. д., 656.
55
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities fo1· the Month of January 1939.
56
• АЈ, 38--73-197, Bulletin of Club Activities for the Month ofJanuary & February 1940.
57
АЈ, 38-73-197, Bulletin ofClub Activities fог the Month of Janua1y 1939.

46

Клуба и Удружења на рад института обезбеђен је чињеницом да је за представнике

Удружења и Клуба одређен једнак број места ( по једно) у Управном одбору Југословенско
британског института. Било је предвиђено да Управни одбор Института чини

(8

Британаца и

8 Југословена).

16

чланова

Осим представника Клуба и удружења било је предвиђено

66-72-191, Правила Југословенско-британског института.
66-72-191, Правила Југословенско-британског института.

47

АЈ,

48

Једина активност коју је Институт у кратком периоду свог постојања успео да

развије било је организовање курсева енглеског језика. Политика,

23.I 1941, 7.П 1941.

сертификата Универзитета у Кембриџу
Сарајеву и Љубљани. АЈ,

Годишњак за друштвену историју VП/1,

82
без сумње, допринело да

1939.

године од укупног броја полазника

течајева Енглеско-америчко-југословенског клуба чак
студенти.

58

2000.

чине ђаци и

85%

Они, међутим, нису били једини облик наставе енглеског

језика.

у настојању да се рад на пропагирању енглеског језика прошири и на де~у,
Енглеско-америчко-југословенски клуб је иницирао оснивање енглеског дечЈег

забавишта у Београду. По пројекту Клуба "бригу о забавишту водио би Клуб

под контролом ... Министарства (Министарства просвете- П. Д. )". У енглеском
'
"59
дечјем забавишту деца би се "поред осталог, учила и енглеском Језику
.

Одлуком Министарства просвете о отварању забавишта

1935)

(12. новембра

оно је дефинисано као "државно дечје забавиште при Енглеско

америчко-југословенском клубу". Просторије за забавиште обезбедио је сам
Клуб, којије преузео обавезу да материјално издржава забавиште._Учешhе
државе (тј. Министарства просвете) у финансирању забавишта ниЈе имало
веhи значај. Из државне касе су једино биле исплаћиване принадлежности

дела персонала забавишта (,,државне забавиље"). Министарство просвете
је дозволило да "у забавишту могу радити и забавиље које би са децом

обрађивале приче и песме на енглеском језику". 60 Управа забавишта је била
подређена Енглеско-америчко-југословенском клубу. 61 Тако Министарство
просвете није могло знатније да утиче на рад забавишта.
Забавиште је радило у условима који су у потпуности одговарали

његовој намени. Учионице су биле опремљене играчкама и сликама, а

забавиште је имало и свој врт. Методом учења кратких песама и прича
•
62
деца су брзо овладавала основама енглеског Језика.

.

б

р ад

добио на квалитету када Је управа успела да на ави клавир.

·
за б авишта Је
~

Енглеско дечје забавиште је уживало подршку најистакнутијих
представника британске колоније у Београду. Британски посланик у
Београду Роналд Кембл и његова супруга су се од самог оснивања

Петар Драгишић, Енlлеско-алtеричко-јуzословенски клуб у Беоlраду

Да је идеја Енглеско-америчко-југословенског клуба о оснивању
потврђује интересовање које је оснивање забавишта побудило код
родитеља. Тако је још пре него што је почело с радом, за упис у забавиште

било пријављено двадесетосморо деце. 65 Број деце је, као што је то био
случај и с течајевима енглеског језика, стално растао, тако да је током

1936.

године забавиште похађало четрдесет четворо деце. 66

Ради даље афирмације енглеског језика и културе Енглеско-америчко
југословенски клуб је у плану имао и отварање приватне енглеске основне
школе у Београду. Клуб се, тако, у пролеће 1936. године обратио Министарству
просвете, тражећи дозволу за оснивање енглеске основне школе. 67

Министарство просвете није, међутим, прихватило ту иницијативу, позивајући
се на одредбу Закона о народним школама, којом је било забрањено отварање
нових приватних основних школа. 68 Министарство је, међутим, дозволило
могућност да се у оквиру државних школа од деце заинтересоване за учење

енглеског језика образују посебна одељења у којима би се, осим редовне
наставе на српскохрватском језику, ученицима држала и настава енглеског

језика. Наставнике енглеског језика је, према плану министра просвете,
.
требало да обезбеди Енглеско-америчко-Југословенски
клу б69
.

Ширењу англосаксонске културе и енглеског језика допринела је и
највећом колекцијом књига на енглеском језику у Београду. Библиотека

је

1940.

између

АЈ,

АЈ,

38-73-197, Bulletin ofClubActivities for the Month ofJanuaty ofFebroaty 1940.
66-2340-2214, Енглеско-америчко-југословенски клуб - Министарству
просвете, 12.XI 1935.
.
60 АЈ, 66-2340-2214, Одлука Министарства просвете да се отвори државно дечје
забавиште при Енглеско-америчко-југословенском Клубу, 12.XI 1935; Просветни 'гласник,
бр. 11, новембар 1935.
61 АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937.
62
Талас моде енглеског језика, Правда, 8.ПI 1936.
63
АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club Activities for the Month of Januaty & Febmary 1940.
64
АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937. У периоду који је непосредно
претходио рату Џулиус Ханау се налази на челу британске обавештајне хијерархије на
Балкану (руководио је радом Секције Дна Балкану). Колико је његова активност

године бројала скоро

250

и

350

3.000

наслова. Месечно је позајмљив_ано

књига. 70 Клуб је на различите начине (донације и

претплате) добијао више новина и часописа. 71
угрожавала немачке интересе најбоље потврђује чињеница да су Немци вршили притисак

на југословенски режим да Ханауа протера из Југославије, до чега је и дошло у пролеће

мајора Џулиуса Ханауа, који се ангажовао на прикупљању материјалних

59

се

библиотека Енглеско-америчко-југословенског клуба. Клуб је располагао

Загреб

58

М оже

претпоставити да Клуб није био задовољан одговором Министарства просвете.

1940.

средстава за енглеско дечје забавиште.

83

енглеског дечјег забавишта била утемељена на реалној потреби најбоље

забавишта занимали за његов рад. Веома је значајна била и активност
64

(1930-1941)

године. Ј. Марјановић, Дража Михаиловиh између Британаца и Нелшца, Београд

стр. 25.
66-2340-2214, Списак пријављене деце за енглеско дечје забавиште у Београду.
66
"Талас моде енглеског језика", Правда, 8.III 1936.
67 АЈ, 66-2340-2214, Енглеско-америчко-југословенски клуб - Министарству
просвете, 30.III 1936.
68
АЈ, 66-2340-2214, Министар просвете- Енглеско-америчко-југословенском клубу,
23.VII 1936.

1979,

65

АЈ,

69

Исто.
АЈ, 38-73-197,

Bulletin of Club Activities for the Month ofDecember 1983; АЈ, 38-73197, Bulletin of Club Activities for Ље Month of Januaty 1939; АЈ, 38-73-197, Bulletin of Club
Activities for the Month of Januaty & Febпtaty 1940.
71
АЈ 38-73-197 Bulletin of Club Activities for the Month ofDecember 1938. Клуб је, поред
осталих добијао и сле~еhе новине и часописе: The Times, The Daily Telegraph, The Daily Herald, The New York Times, Foreign Affairs, The Spectatot', Time, Vogue ...
70
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VII/1, 2000.

Енглеско-америчко-југословенски клуб је

1937.

године у делокруг

својих активности укључио и издавачку делатност. У сарадњи са

Удружењем пријатеља Велике Британије и Амери.ке Клуб је токо_м 1937.
године издавао месечник The Anglophil. Часопис Је покренут 1. Јануара
са циљем да окупи англофиле у Југославији и одржава пријатељске односе

"
између
те земље и англосаксонског света " .72 За уредника час_описа иза б ран
је Милован Антуновић Коблишка, секретар Удружења приЈ_атеља Велике
Британије и Америке. 73 Уредништво Англофила чинили су ЈОШ и Владета

Поповић и )Кивојин Симић, као представници Удружења, и новинар Х. Д.
Александар

Видаковић,

у

име Енглеско-америчко

југословенског клуба. 74
Структура садржаја Англофила указује на намеру издавача да

задовољи различите укусе и интересовања. Часопис је објављивао актуелне

информације из различитих сфера (политика, привр_еда, култура)
југословенско-британских односа и давао преглед деловања Југословенских

англофилских организација, при чему су највише праћене активности
издавача часописа - Удружења пријатеља Велике Британије и Америке и

Енглеско-америчко-југословенског клуба. У посебној рубрици Selected

/ectu,·es

објављивани су изводи из појединих предавања одржаних У

организацији Клуба и Удружења. 75
Стална рубрика Англофила For all moods (За све расположења_) била
је састављена од краћих анегдота, шала и других забавних садржаЈа, као
што су, на пример, савети за хигијену зуба или упутства за пр~премање
различитих врста коктела, али је ту било и "озбиљних пасажа КОЈИ садрже

неку дубљу животну истину или мудрост ... ". Посебност Англофила била е

и рубрика Leamas corner, чија је намена била да посебним вежбама
(углавном је реч о преводима са српског на енглески и обратно) помогне
свима који уче енглески језик. Део вежби био је намењен почетницима, а
•

део напреднИЈИМ ученицима.

76

Утисци Британаца у погледу часописа

The Anglophil

били. су

позитивни. Већ споменути Кенет Џонстон био је задовољан садржаЈеМ

12

АЈ,

342,

Удружење пријатеља Велике Британије и Америке

-

Државном

тужилаштву за град Београд, 25.ХП 1936.
,,
13 Исто: Светозар М. Игњачевић, ,,Један наш непознати часопис , Филолоииаt
йреzлед,
74

XXV-1, 1998,

стр.

177.

С. М. Игњачевић, н. д., стр.

177.

1s АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-1, јануар 1937; АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-2,
фебруар

1937; АЈ, 38-73-197, TheAnglophil, I-3, март 1937; С. М. Игњачевић, н. д., стр.178-

185.
76
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85

часописа, о чему је и писмено известио уредништво. 77 Реакција

II

Харисон и

Петар Драгишић, Енzлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Беоlраду

британског конзула у Загребу поводом појављивања Англофила такође
је била позитивна. 78 Истоветни су били и утисци британског конзула у
Сарајеву. 79

Став југословенских власти према Англофилу није био ни изблиза
тако повољан као што су то били ставови британских дипломата. Док је

први број Англофила посматран са извесном дозом оптимизма, касније
реакције биле су прилично негативне. 80 То је било последица специфичног
става Пресбироа о сврси Англофила. Пресбиро, наиме, није био
заинтересован за енглеску пропаганду у Југославији, већ за јачање

југословенске пропаганде међу Британцима и Американцима. По оцени
Пресбироа, Англофил није успешно деловао у том правцу, јер је доносио

мало информација о Југославији. Зато је сугерисано да би се тај недостатак
могао надокнадити увођењем посебне рубрике Јуzославија. 81 Мартовски

број Англофила је у реферату Пресбироа оцењен као "још беднији од

ранија два броја", 82 Као један од узрока поменутих слабости Англофила
истакнута је некомпетентност његовог уредника М. А. Коблишке. 83
Иако амбициозно замишљен

The Anglopbll

--

ипак није успео да дуже

опстане. У извештају управног одбора Удружења пријатеља Велике

Британије и Америке (мај

1938.

године) наводи се да је Удружење

,, ...

издавало до краја 1937. године (подвукао П. Д.) заједно са Клубом месечни
часопис

The Anglophil", 84

Може се констатовати да је последње издање

Англофила био троброј (бр.

7-9)

за октобар-децембар

1937.

године. 85

Клуб и Удружење су, по свој прилици, услед финансијских проблема,
били принуђени да обуставе издавање Англофила. Југословенско
министарство иностраних послова је издавање првог броја часописа
АЈ, 38-73-197, The Anglophil, I-3, март 1937. ,,I have just received Ње seco11d nuшber of
your раре!' and I should like to say that I find it шost attractive. I аш sure that а puЬ!ication ofthat kind
does deal of good not only outside the Society and Club but also in givi11g the шешЬеrs of Society and
Club theшselves а feeli11g ofpride in sоше joint undertaking."
78
АЈ, 342, британски конзул у Загребу-Удружењу пријатеља Велике Британије и
Америке, 2.III 1937.
79
АЈ, 342, британски конзул у Сарајеву-Удружење пријатеља Велике Британије и
Америке, 2.III 1937.
77

80

"Овај број је лепо урађен и одлично може послужити циљу коме је намењен". АЈ,

38-73-197, реферат о Англофилу, 14.I 1937.
81
АЈ, 38-73-197, реферат о Англофилу за месец фебруар, 11.III 1937.
82
АЈ, 38-73-197, реферат о Англофилу за месец март, l.IV 1937.
83
АЈ, 38-73-197, Д. Стојановић-шефу Централног Пресбироа, 8.IV 1937.
84
АЈ, 342, Извештај управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
Америке, мај 1938.
85
С. М. Игњачевић, н. д., стр. 184-185.
86
-АЈ, 342, М. А. Коблишка-Д. Протићу, шефу кабинета министра иностраних
послова, 20.П 1937.
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субвенционисала са

1.000

VII/1, 2000.

динара.в 6 Иако о томе нема тачних података,

можемо закључити да је приликом издавања наредних бројева та
субвенција или битно умањена, или потпуно укинута, што би било у
складу са ставом Пресбироа о Англофилу. На тај закључак упућује и
ламент уредништва над тешком материјалном ситуацијом и недостатком

материјалне подршке, објављен у шестом (јунском) броју Англофила.

87

III
посветио

организовању различитих

облика

англофилских манифестација, чији је основни циљ био приближавање
англосаксонске културе београдској јавности.
Једна од посебних активности Енглеско-америчко-југословенског клуба

предавања. Одржавана су средом, у просторијама Клуба. Приступ је био
слободан и бесплатан.вв Од представника домаће елите предавања у Енглеско

америчко-југословенском Клубу, између осталих су одржали Јован Јовановић
Пижон, )Кивко Топаловић, Драгољуб Ј овановиh, Александар Видаковић и
Владета Поповиh.в 9 Теме предавања јасно указују на намеру организатора

-

требало је београдској јавности приближити британску и америчку културу

и политику, а британским и америчким "поданицима" у Београду протумачити
југословенску прошлост и садашњости. 90

Из великог броја (више десетина) предавања која су у просторијама
Клуба одржали чланови британске и америчке колоније у Београду
издвајају се она која су одржали преводилац и истакнути члан Клуба Џејмс
Вајлс, амерички посланик Принс, лектор енглеског језика на Београдском

универзитету Мери Стенсфилд Поповић, те двојица чиновника америчког

посланства у Београду Л. Мајкл и Б. Гибс, 91
Од

87
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клуб је приредио чајанке. 92 Поједини гости, попут

британског

парламентараца Алфреда Босома и знаменитог енглеског археолога
Флиндерса Питрија, одржали су и предавања, 93

У покушају да интензивира енглеску пропаганду у Југославији
Британски савет је, почевши од

године, организовао више турнеја

1935.

личности из културног и јавног живота Велике Британије. Посебан облик
активности Енглеско-америчко-југословенског клуба представљала је

помоћ Британском савету у остваривању тих турнеја. Београд су, између

У оквиру својих активности Енглеско-америчко-југословенски клуб
је посебну пажњу

Петар Драгишић, Ен211еско-ал1еричко-ју2ословенски клуб у Бео'граду

1930. до 1935. године Београд је, разним поводима, посетило више

угледних гостију из Велике Британије и САД. У част неких од њих (група

осталих, посетили бивши државни секретар за Индију Веждвуд Бен,

британски писац и новинар Брус Локарт, мајор Њ. Т. Блаке, те Морин
Стенли, супруга британског министра трговине Оливера Стенлија.
Веџвуд Бен је током свог боравка у Југославији у децембру

1936.

године, посетио Загреб и Београд, одржавши, при том, по два предавања -

,,Место парламента у британској историји" и "Идеја комонвелта британске~

империје". У Београду је Веџвуд Бен своја предавања одржао на
Коларчевом народном универзитету и у заједничким просторијама

Енглеско-америчко-југословенског клуба и Удружења пријатеља Велике
Британије и Америке. У част угледног госта Клуб и Удружење су приредили
свечану вечеру, којој је присуствовало око педесет званица, међу којима су

били и високи чиновници британског посланства. 94
У фебруару

1937. године предавања је у Београду и Загребу одржао Брус

Ло карт. На Коларчевом народном универзитету предавања је било насловљено

,,An Englishman looks at the World", док је тема његовог предавања у заједничким
просторијама Клуба и Удружења била
У мају

"Will books survive?"95

1939. године гост Београда

био је Њ. Т. Блаке, ,,пилот, путник,

писац и предавач". 96 Блејк је на Коларчевом народном универзитету
Теме неких од њихових предавања биле су следеће: Принс

-

,,Британска баладска

музика у Великој Британији и Америци", ,,Словени и Келти"; Џ. Вајлс- ,,Верско стремљење
код човека", ,,Џорџ В"; Л. Мајкл

-

,,Новије аграрне промене у Америци"; Б. Гибс

-

,,Џорџ

америчких универзитетских професора; Рене Смит, парламентарни

Вашингтон"; М. Стенсфилд Поповић- ,,Енглеске дечје књиге". Предавање Рут Мишел

подсекретар Лабуристичке партије ... ) Енглеско-америчко-југословенски

IV 1941) је,

(2.

по свој прилици, било последње предавање одржано у организацији Енглеско

америчко-југословенског клуба. Правда,
92

87

С. М. Игњачевић, н. д., стр.

93

88

Политика, 4.Х

94

184.
1930.
89 Политика, 22.Х 1931, 20.I 1932, 3.П 1932, 19.Х 1932, 5.IV 1933, 18.III 1936; Правда,
22.IV 1932, 20.I 1937, 24.III 1937.
90
Исто као напомена 80. Наслови неких од предавања наведених предавача били су
следећи: Ј. Јовановић Пижон - ,,Ремзи Макдоналд", ,,Америка и Југословени 1919/1920",
"Први дипломатски односи између Енглеске и Србије"; Живко Топаловић - ,,Балканска
конференција у Цариграду"; Драгољуб Јовановић - ,,Социјална структура Србије";
Александар Видаковић- ,,Стари Дубровник", ,,Енглески хумор", ,,Рузвелтова Америка";
Владета Поповић - ,,Шекспиров живот".
91

Полити1щ

l.IV 1931,

17.П

1932.

14.I 1931,

17.П

1932, 24.П 1932, 30.III 1932, 16.IX 1932,

5.П

1936;

Вре.ме,

3. IV 1941.
20.VIII 1931; Врел1е, 27.V 1932.
Врел1е, 14.Х 1932; Политика, 1.V 1931.
АЈ, 38-73-197, TheAnglophil, I-1,јануар 1937. Веждвуд Бен је фебруара 1940. године
Политика,

такође посетио Београд и том приликом одржао предавања у просторијама Енглеско
америчко-југословенског клуба и на КНУ. АЈ,

38-73-197, Bulletin of Club Activities for the

Month of Januar & Februar 1940.
95

АЈ,

342,

Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и

Америке, 22.V 1937; АЈ, 38---73-197, The Anglophil, I-2, фебруар 1937. Предавање које је Брус
Локарт одржао на КНУ било је изразито пропагандно. Локарт је том приликом
глорификовао британску демократију и подржао политику наоружавања Велике Британије.
96

АЈ,

38-73-197, Bulletin of Club Activities fo1· the Month ofJanuary & Februat-y 1940.
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говорио о развоју британске авијације и изнео податке "из којих се

Петар Драгишиh, Енzлеско-а.меричко-јуzословенски клуб у Београду

пресељења Удружења у нове просторије, у јесен

ваздухопловна сила на свету". 97 Поводом посете мајора Блејка Клуб и
Удружење су у просторијама Енглеско-америчко-југословенског клуба

прославе Англо-америчког дана. 105

Велико интересовање домаhе јавности побудила је посета Београду
(у марту

1939)

Морин Стенли, супруге британског министра трговине

Оливера Стенлија. Она је на Коларчевом народном универзитету одржала

предавање са насловом "Како је Велика Британија од острва постала
империја". 99 У просторијама Енглеско-америчко-југословенског клуба
Морин Стенли је говорила о положају жене у Великој Британији. О томе
какав је утисак гошhа из Велике Британије оставила на београдске
англофиле, најбоље сведочи податак да су просторије Клуба биле препуне

много пре него што је предавање почело.

100

Велики успех те турнеје није

прошао незапажено ни у немачкој штампи, која је проценила да она

представља нову праксу у деловању Британског савета.
Посебан облик англофилских манифестација представљало је
обележавање Англо-америчког дана (Anglo-American Day). Иницијатива
за обележавање Англо-америчког дана, тј. дана примирја (11. новембар)
101

припада Удружењу пријатеља Велике Британије и Америке. Удружење је,
мотивисано савезништвом из

11. новембар почело да
1934. године ,, ... in the memory of
friends of Yugoslavia from Great Britain and America wlю felt dшing the Great
War".102
I

светског рата,

прославља као Англо-амерички дан

Енглеско-америчко-југословенски

клуб

обележавања Англо-америчког дана укључио
одржана

10.

се

1935.

у

организовање

године. Свечаност је

новембра у великој сали Новог универзитета, уз присуство

"бројних представника националних, цивилних и војних институција и
друштава". 103 Англо-амерички дан је, уз пригодне говоре и интонирање

југословенске, британске и америчке химне,

97

Полuйlика,

98

Полтиика,

1936.

и

1937.

године

17.V 1939.
13.V 1939.

99

"Леди Морин Стенли у Београду", Правда, 11.IП

100

Исто. ,,Веома лепа, витка и елегантна појава ове ретко интелигентне и

1939.

интересантне Енглескиње освојила је на први поглед све с којима је дошла у додир."

38-775-956, Miincheneг Neueste Nach1·ichten, 7.Ш 1939; АЈ, 38-775-956, Deutsche
Allgemeine Zeitung, 5.III 1939. ,,De1· Einsatz weiЫichen Charms als erfolgveгschpreschendes
101

АЈ,

Pгopagandapotentiell ist alleгdings e1·st eine neuere Praxis des Вt·itisch Cou11cil".
102
103

АЈ,

38-73-197, ,,Anglo-Ameгica11 Day, November 1lЊ", The Anglophil, I-3, март 1937.
Исто. У обележавање Англо-америчког дана се 1935. године укључило и Удружење

бивших ђака у Великој Британији.

89

обележаван у заједничким просторијама Клуба и Удружења. 104 Након

закључује да је Велика Британија на путу да постане најјача

приредили забавно вече. 98

(1930-1941)

1938.

године, Енглеско

америчко-југословенски клуб није више учествовао у организовању
Своје англофилска опредељење Енглеско-америчко-југословенски
клуб је демонстрирао и посебним односом према енглеској династији.
Различитим манифестацијама Клуб је обележавао значајне датуме енглеске
краљевске куhе. Тако је

12.

маја

петогодишњице владавине Џорџа

1935. године, поводом двадесет
V, Клуб, у сарадњи са Удружењем

пријатеља Велике Британије и Америке и Удружењем бивших ученика у

Великој Британији, приредио свечану академију у великој сали Коларчевог
универзитета. 106 Смрт Џорџа

V (20.

јануара

1936)

наведена англофилска

друштва су, у сарадњи са неколико организација војних ветерана,

фебруара

1936.

универзитету. 107

9.

обележила комеморацијом на Коларчевом народном

Beh

наредне године су београдски англофили добили

прилику да прославе један среhан догађај у енглеској краљевској породици.
У част крунисања Џорџа

VI

Енглеско-америчко-југословенски клуб и

Удружење пријатеља Велике Британије и Америке су

15. маја 1937. године

организовали бал у Официрском дому. 108
За своје чланове и симпатизере Енглеско-америчко-југословенски
клуб је често организовао различите забавне активности. Клуб је
организовао новогодишње и божиhне забаве, турнире у бриџу, балове и

чајанке. Поједини облици забава били су веома популарни, на пример
годишњи бал Енглеско-америчко-југословенског клуба, који је постао

"важан друштвени догађај у животу Београда". 109 Све забаве је
Енглеско-америчко-југословенски клуб приређивао у затвореним
амбијентима. Изузетак је био пикник на Топчидеру, који је Клуб

342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике Британије и
1937; АЈ, 342, Извештај Управног одбора Удружења пријатеља Велике
Британије и Америке, мај 1938.
105
У новембру 1938. године Удружење је приредбу поводом Англо-америчког дана
организовало самостално, у својим новим просторијама. АЈ, 342, Извештај Управног одбора
Удружења пријатеља Велике Британије и Америке, 31.V 1939.
106
АЈ, Двор Краљевине Југославије, 74-191-263, Маршал Двора-Првом ађутанту
Њ. В. Краља, 9.V 1935.
107
АЈ, 38-73-197, Commemoration'ofKi11g Geoгge V, TheAnglophil, I-3, март 1937; Свечани
104

АЈ,

Америке. 22.В

комеморативни скуп ратничких и англофилских друштава у Београду посвеhен успомени
краља Юорюа
108

V, Правда, 10.П 1936.
342, Извештај Управног
22.V 1937.

АЈ,

Америке

одбора Удружења пријатеља Велике Британије и

109
Отварање Англо-југословенског клуба, Полшиика, 4.Х 1930; Правда, 12.I 1937;
38-73-197, Bulletin ofClubActivities fог the Mo11th ofDecember 1938; АЈ, 38-73-197, Bullettin
of Club Ac.tivities for the Month of Januaгy & Februaiy 1940.

АЈ,
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12. јула 1930.

VII/1, 2000,

године. За цену улазнице од пет динара могао

се играти клис, коларићу-панићу и плесати "до зоре", и то уз бенгалску
'

ватру и музику "оригиналног шкотског гаЈдаша

БАШТИНА

HERITAGES

"110

.

Александар С. Недок

Summary
Petar Dragisic

English-American-Yugoslav Club in Belgrade 1930-1941.
Numerous anglophile associations were of particulat importance for the process of strengthening the Anglo-Saxon cultural presence in Yugoslavia in nineteenthirties. Englisћ-Yugoslav club, estaЫisћed in 1924, played the most important role
apart from the other associations of anglophile orientation.
The year 1930 was of reatest importance for the development of tће Club. Promoting American culture was also а part of the activities of the Club, whicћ consequently caused the cћange in its name. Тће new name of the Club was Englisћ
American-Yugoslav Club. In February, the sаше year, the Association of Friends of
Great Britain and America in Yugoslavia was founded. English-American-Yugoslav
club tigћtly cooperated with the Association, which positively effected the activities
of the Club. In 1935 the Club came into relations witћ the British Council, wћiсћ
enaЫed the Club to furtћer develop various forms of its activities. In cooperation
with the Association and the British Council, the Club strained to create integral
anglopllile movement in Yugoslavia, which consequently led to estaЫisћing the
Yugoslav-Britisћ Institute in Belgrade.
The Club promoted the Anglo-Saxon culture in various ways. It organized wellattended courses ofEnglish language, wћile in 1937 it fou11ded English kindei-garten
in Belgrade, It the course of 1937 Тће Anglopћile magazi11e was being puЬlished Ъу
the Club and the Association. Apart from other issues, the Magazine puЬlished tће
news about activities of anglopћile associations in Yugoslavia, as well as the infш
mation concerning vai-ious forms of relationship between Yugoslavia and Great Britain. Тће Club organized, either on its own or in coope1-ation with the Associatio11 of
Friends of Gi-eat Britain and America in Yugoslavia, numeшus lectures so tliat the
Yugoslav puЫic could get to k11ow the Anglo-Saxon culture better. In addition, the
Club organized for its members and syшpathizers vai-ious manifestations of entei-taining cћaracte1·.

ЛЕКАРИ ЈЕВРЕЈИ У СРПСКОМ ЗДРАВСТВУ

XIX И РАНОГ ХХ ВЕКА
Мојим школски друzовима Јеврејима, ђацима

Прве мушке беоzрадске 'гимназије, жр~ивама
нацисшичкоz йоzрома, у йомен.

Јевреји су у Србији били познати још у доба средњовековне немањићке

државе; они се спомињу у краљевским хрисовуљама. 1 У доба турске владавине,
када су на прелому XV и XVI века прогнани из Шпаније и Португалије, највећи
део се расуо широм Османског царства, па и по српским земља:rv~:а, бавећи се
уmавном ситном трговином и занатством. Ту су дочекали и српске устанке и

аутономију, прелазећи у Србију и из суседних турских области.

Милошева Србија, стекавши унутрашњу аутономију, у прво време није
имала ниједног школованог лекара, веh је лечење било у рукама народних

видара (,,хеhими") и путујућих епирских Грка - исцелитења (,,калојатри"). 2
Први дипломирани доктор медицине, Наполитанац
Вита Ромита појавио се у Београду

1821.

-

карбонар др

године, у пратњи турског

гувернера Абдурахман-паше, а касније је прешао у Милошеву службу.
О његовом раду сачувано је доста докумената у архиви Кнежеве
канцеларије. 3 После њега у Србију долазе лекари разних националности.
Јевреји у српс1шм санитету

XIX

века.

Делећи са домаћим становништвом сиромаштво и необразованост
шпански Јевреји- Сефарди нису дали из својих редова ниједног лекара до

последње деценије XIX века. Скоро сви Јевреји лекари који су делали У
Србији припадали су источној - ашкенаској грани, долазећи највећим
делом из суседне Аустрије или из Русије.
1

Енцик:лойедија Просвета, Књ.

2

Т, Р. Ђорђевић, Медсщинск:е йрилик:е за вре.ме йрве владе кнеза Милоzиа

Обреновиhа, Београд
110 ПолиШик:а,

10.VII 1930,

3

1,

Београд

1968, 608,

1921, 1-98,

Архив Србије (даље: АС), Кнежева канцеларија

апотекари.

1822-1839, XVIII,

Лекари и
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Први Јеврејин у српској служби био је, по свој прилици, магистар

хирургије Мориц Фидлер, претходно "подлекар у аустријским војним
болницама"; он је

4.

септембра

1839.

постављен за штабс-хирурга у

ондашњој војној болници у Београду, да после двогодишње службе, умре

у октобру

1841. 4

Од Линденмајера, савременика и санитетског историчара, сазнајемо
за следећа лица јеврејске националности која су до

у Србцји:

1850.

године боравила

5

1846. Магистар хирургије Мојсије Мајер добија право приватне праксе
у Београду, али је "после кратке и обеhавајуhе активности умро".

1847. Магистар хирургије Емануел Кон ради у Београду као приватни
лекар. ,,После неколико година прешао је у турску службу."
Исте године магистар хирургије Јозеф Штрасер, родом из Сент

Андреје код Будима, добија државну службу као окружни хирург у Зајечару,

али је веh идуhе године напушта "на лични захтев".

1848.
усталити

,,

Из Галиције долази др Херман Ландау, ,,који

he

се у Београду

.

1849. Др мед. Сигмунд Рот добија право приватне праксе у Београду.
1850. Долазе две лекара - др Вилхелм Ротцигал и др Адам Флеш. После
неколико година др Ротцигел одлази у Јерусалим, на позив Ротшилд ове
фондације и тамо ускоро умире.

Александатр С. Недок, Лекари Јевреји у срйском здравству

XIX и раног ХХ века

93

реда, Медаља за ревносну службу, Споменице ратова). Умро је у
Београду 17.јуна

1867.

1914. 7

Др Мориц Познер, рођен

1836.

у Будимпешти, медицину

студирао у родном граду и Бечу, био је дугогодишњи општински и срески
лекар у Смедеревском округу, учестовао је у оба српско-турска и у

српско-бугарском рату. Од

1886.

га нема у Шематизмима. 8

1868. Др Леополд Леви, рођен 1834. ,,у Моравској", медицину завршио
у Бечу, био варошки лекар у Јагодини и Смедереву, учесник оба српско

1885, јер "није најздравији". 9
1869. Др Бернхард Пас (од 1871. покрштен и променио име у Милан
В. Миловановић), рођен 1840. у Пшемислу, медицину завршио у Бечу. При
турска рата, вероватно умро

подношењу молбе за службу, уз остале документе "поднео је сведочанство

даје обрезан". Био је лекар "Рударског друштва Мајдан-Пек", срески лекар
у Виткову, Брзој Паланци и (најдуже) Великом Градишту, где је и умро

22
1912. Учесник је оба српско-турска и Срспко-бугарскограта, резервни
капетан I класе, носилац "Таковског крста" V реда и Споменица ратова. За
марта

собом је оставио бројно потомство (шесторо деце), које се утопило у српски
народ. 10

1872.

Др Лајб-Израел (Леон) Шнекендорф (од

променио име у Љубомир Селаковић), рођен

1842.

покрштен и

1888.

у Дрохобичу, радио

као лекарски помоћник у Чачку и Шапцу, док није уштедео потребну
своту да дипломира у Марбургу. Био је лекар срезова Посавског,

1854. Долази први Јеврејин чију смо кондуит-листу пронашли, 6 патрон

Колубарског, Нишавског и Сврљишког, увек са одличним службеним

хирургије Мориц Гартенберг, родом из Дрохобича, који следеће две године

оценама. Учествовао је у оба српско-турска рата у мају

ради као лекар "Рударског друштва Мајдан-Пек", а потом прелази у

војску у чину капетана

Београд, добивши право приватне праксе. До доласка у Србију службовао

бугарском рату, а затим наставља војну службу у Нишу, Књажевцу и

је по Турској од

Лесковцу, затим поново у Нишу, напредујући до чина потпуковника, у

1838.

1862. Долази др

године.

Самуило Попе лекар који he не само у медицини веh и

II

1885.

ступа у

класе и, као трупни лекар, учествује у Српско

коме је, болестан, пензионисан

1909.

године, да веh следеће умре,

20.

уопште у ондашњем српском друштву оставити дубоке трагове. Рођен
је

1837.

у Лавову, где завршава гимназију и медицинске студије. После

краћег службовања у београдској Душевној болници (,,Заведеније за
с'ума сишавше"), био је општински лекар у Чачку и Параћину, а затим
до смрти у Београду. Био је дугогодишњи председник Јеврејске општине

и Сиротињског фонда, један је од оснивача "Српског Сокола", учесник
је Српско-турских (1876, 1877/1878) и Српско-бугарског (1885) рата,
резервни капетан

I

класе, носилац више одликовања (Таковски крст

V

7

Београд
8

Е. Lindenшayr, Seгbian,

dessen Entwickelung und Foгtschritt iш Sanitaetswesen, Темесвар

1876, 1-439.

рег.

5

исто.

6

АС, Министарство унутрашњих дела (даље: МУД), Санитетско одељење, ф.

5/57. ,

4,

1884, ф. 4, рег. 30/85; В.
1912-1918,

1922, 1-139.
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за
са шемаiйизлюм Књажесiйва Србије, Београд
9

1882,

ф.

1881, ф. 1, рег. 12/82;
1, рег. 12/83; Календар

1879-1886.

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за

Календар са шема~иизмолt Књажесiйва Србије, Београд

1881,

ф.

1,

рег.

12/82;

1879-1886.

1884, ф. 4, рег. 30/85;
1881, ф. 1, рег. 12/82; АС, МУД,
Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1882, ф.1, рег. 12/83; АС, МУД, Санитетско
одељење, ф.1, рег. 220/71; Шелtаiйuзам одликованих лсща у Краљевини Србији, Књ.1 (18651894), Б~оград 1895.
10

4

АС, МУД, Санитетско одељење, Конудит-листе лекара за

М. Суботић, Поменит, Погинулих и йо.мрлих лекара и Аtедицинара у ратовима

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за
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реда, Орденом

1874. Магистар хирургије Јаков Вархафтиг, лекарски помоћник у
болници у Крушевцу, касније срески лекар у Књажевцу, учесник оба
12
српско-турска рата, одликован "Таковским крстом" V реда.
Патрон хирургије Хајнрих Моргенштерн, рођен

1832.

у месту

Волковци (Угарска), школу завршио у Будимпешти, седам година служио

у аустријској војсци, био лекарски помоћник у болницама у Ужицу и
Књажевцу, учествовао у оба српско-турска рата као уговорни

потпоручник. 13

1877. Др Давид Розенберг, ,,реформисани Израелит", рођен у месту
Добра (Неухаус) у Угарској, медицину завршио у Бечу. Учествује у II српско
турском рату 1877 /1878. као уговорни потпоручник, потом лекар среза
Брзопаланачког, па 1822/1884. активни санитетски капетанП класе, затим
лекар срезова Посавског, Таковског, Лепеничког, Моравског, Пожешког,
Сврљишког и Шабачког, учествује као резервни официр у Српско

бугарском рату 1885, 1893. је капетан I класе, 1897/1898. управник војне
14
болнице у Шапцу, где и умире као пензионер 26. јуна 1900.

1881.

Др Аврам Манделбаум, рођен

завршио у Минхену. До

1848.

1883. ради у Пиротској

у Царигарду, медицину

болници, а затим прелази у

војну службу и као санитетски поручник учествује у Српско-бугарском рату.
Од

1894.

је настањен у Ћуприји, где ради као болнички, општински и

приватани лекар. Умро је у Београду 1909. године. Његов син Евгеније
био је војни апотекар. 15

Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за

1882, ф.1, рег. 12/83; АС, МУД, Санитетско
одељење ф. 1, рег. 220/71; Календар са ще,майlизмом Књажесйlва Србије, Београд 18791886.
12 Н. Н., ,,Санитетско особље у Србији 1879", у: Срйски архив за целокуйно
лекарсйlво, Београд 1879, 187; В. Ђорђевиh, Исйlорија срйскоz војноz санийlейlа. Књ. 2, св.
1, Београд 1893, 8; В. Ђорђевиh, Исйlорија срйскоz војноz санийlейlа. Књ. 3, Београд 1880,

111.

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; Н.
Н., ,,Санитетско особље у Србији 1879", у: Срйски архив за целокуйно лекарсйlво, Београд,
13

1879, 187.
14
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82;
Календар са ше.майlизмом Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886; Архив Војске Југославије
(даље: АВЈ), Министарство војно (даље: МВ), Кондуит-листе официра српске војске за

ф.

1/1.

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82;
Расйоред и ранz-лисйlе официра и војних чиновншщ Београд 1884-1893; Календар са
15

щемайlиз.молt Краљевине Србије, Београд

Др Лео Дајч, рођен у Бечу

1883.

медицине и радио

10

1838.
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године, где је завршио студије

година у Општој болници. У Србији је до

1889.

био

лекар срезова Рађевског и Врањског, а потом је вероватно отишао из
ње. Учествовао је у Српско-бугарском рату као шеф привремене војне

болнице у Врању. 16

1884.

Др Симон Мошковиh, рођен у Одеси око

1855,

медицину

вероватно завршио у Русији. Неколико месеци ради као млађи лекар у

болници у Ча~IКУ, а затим прелази у војну службу као санитетски поручник,

1885.

учествује у Српско-бугарском рату и у војсци остаје до

1901,

када се

враhа у Одесу, али и даље остаје члан Српског лекарског друштва.17
Исте године др Лудвиг Сор је лекар Нишавског среза, следеhе учествује

1889. вероватно одлази из Србије. 18
Фридман је 1884. постављен за лекара Темниhког

у Српско-бугарском рату, а
Др Хајнрих

среза,

следеhе године учествује у Српско-бугарском рату, затим је лекар срезова

Голубачког и Звишког, касније нестаје из Шематизма. 19

1885.

Др Рубин Бирер, рођен

1840.

у Лавову, медицину студирао у

Лавову и Бечу и потом, до доласка у Србију, радио у тим градовима. Од
марта је срески лекар у Власотинцима, потом општински у Београду,

учествовао у Српско-бугарском рату. Године
Аустрију.

1887.

се вероватно вратио у

20

1884-1886.
1884-1918.

Др Самуило Розенфелд био општински лекар у Ужицу. 21
Доктор Самуило Попер, рођен у околини Братиславе.

26

година служио у српској војсци као поручник, учествовао у ратовима:

Српско-бугарском, балканским и

I светском. Умро 1918.

од сепсе. Једно од

његове деце, под посрбљеним именом (Александар Марковић), био војни

11 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1884, ф. 4, рег. 30/85;
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; АС, МУД,

1878/79, поп. 14, кут. 22,

Александатр С. Нед ок, Лекари Јевреји у срйском здравсйlву

1894-1909.

лекар, учестовао у балканским и

I

светском рату и напредовао до

пуковничког чина. 22

1886-1889.
16

Др Илија Рознештајн био срески лекар Моравски. 23

АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за

1885, ф.13, рег.1032/86;
1879-1886.
10, рег. 943/84; Расйоред и ранz-лисШе официра

Календар за шемайlизл10л1 Књажесz71ва Србије, Београд

АС, МУД, Санитетско одељење, ф.
и во1них чиновника, Београд 1886-1901; Календар са щелtайlиз.мол1 Краљевине Србије,
• 17

Београд

1906.

18

Календар са щемтиизмом Књажесйlва Србије, Београд

:

Календар са zиемайlизмом КњажесШва Србије, Београд

U1елтщ.uзл10м Књажесйlва Србије, Београд

1879-1886.
1879-1886;

Календар са

1879-1886.

20

Календар са U1елtаШизмом КњажесШва Србије, Београд

21

Календар са lllемаШизмом КњажесШва Србије, Београд

22

В. М. Суботиh, Поменщ< йоzинулих и йолtрлих лекара и л1едицинара у раШовилtа

1879-1886.
1879-1886.

1912-1918, Београд 1922, 1-139; 24 Ратна ранz-лисz71а резервних официра 1917-1918 (стање
1. јуна 1918), Солун 1918.
23
Јfалендар са lllемайlизлtолt Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886.
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1887-1891. Др Исидор Кон био општински лекар у Пожаревцу. 24
1886--1887. Др Самуило Рети би_о Је -едговорни капетан II класе, а
1888-1889. лекар Јасеничког среза. 25
1888-1889. Др Симон Шенбаум био је уговорни капетан II класе. 26
1889. Др Бернхард Вајсфогел (касније покрштен у Белиh) био лекар
среза Таковског, касније се настанио у Београду. Учесник је оба балканска

и

I светског рата, резервни капетан I класе.
1891-1915. Др Аврам Јосиф Винавер, рођен у Варшави, где је завршио
27

Александатр С. Недок, Лекари Јевреји у срй.ском здравсiйву ХЈХ и раноl ХХ века

млад лекар

1888.

97

године и ступио у војну службу, радећи и у Зајечару и

Нишу, где је био управник војне болнице и реферат санитета Моравске

дивизије. Године

1915.

године заразио се пегавцем и

21.

фебруара умро

у Нишу, у чину санитетског мајора. 31
Овим се завршава плејада лекара Јевреја који су у Србију дошли из
других земаља. На сцену ступају домаћи Јевреји сефардске гране, српски
држављани и добри родољубиви, који су себе називали "Србима Мојсијеве

"

вере.

студије медицине. Био дугогодишњи болнички и приватни лекар у Шапцу,
Лекари последње деценије

донео у Србију први приватни рентген-апарат. Учесник је балканских
ратова и

I светског рата, резервни мајор, умро 24. јула 1915.
1896. Др Јаков Брик, рођен 1867. у Херсону (Русија), од доласка у Србију

до краја службовања активни је санитетски официр, учесник балканских

ратова и I светског рата, напредовао до пуковничког чина, умро после 1920. 29

Вероватно су јеврејског порекла два лекара која су дошла из Румуније

-

др Сигмунд (касније покрштени Драгољуб) Шрага и др Берман

(покрштени Божидар) Занфт:
Др Сигмунд

-

Драгољуб Шрага, рођен у Галцу,

1866.

медицину и

специјализацију за болести уха, грла и носа завршио у Бечу. Године

1893.

долази у Београд и оснива прво одељење за поменуте болести у Општој
државној болници. Од
балканских ратова и

I

1905.

приватни је лекар у Београду. Учесник је

светског рата,

10.

августа

1915.

као активни мајор,

умире од попуштања срца. Одликован је "Таковским крстом" V реда,
орденом "С. Сава" IV реда, ,,Медаљом милосрђа", ,,Медаљом за ревносну
службу". 30
Др Берман

-

Божидар Занфт, рођен је

1864.

у Јашију, медицину и

специјализацију бакетериологије завршио у Бечу, у Србију дошао као
Календар са 1иемаш.из.1,ю.лt Књажесiйва Србије, Београд

1879-1886.
25
Календар са и1е.1,1Мйизмом Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886;
ранl-лисiйе официра и војних чиновника, Београд 1888-1914.
24

26

Календар са шемаiйизмом Књажесiйва Србије, Београд.1879-1886; Расйоред и

ранl-лисiйе оф~щира и војних чиновника, Београд
27

1888-1914.

Календар са ше.1,~аiйизмом Књажесiйва Србије, Београд

лисiйа резервних официра
28

Расйоред и

1917-1918

(сiйање

1.

јуна

1918),

Солун

1879-1886;
1918.

Раiйна ранl

В. М. Суботић, По.1,~еник йоlинулих и йомрлих лекара и мед~щинара у раiйовима

1912-1918,
1879-1886.

Београд

1922, 1-139;

Календар са ~иемаiйизмо.лt Књажесшва Србије, Београд

1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918;
Расйоред и ранl-лисiйе официра и војних чиновника, Београд 1888-1914; Ойшiйа и стручна
ранl-лисiйа дејсiйвиiйелних офtщира, Београд 1908, 181.
30
7 В. М. Суботић, По.1,1еник йоfuнулих и йомрлих лекара и мед~щинара у рашови.лtа
1912-1918, Београд 1922, 1-139.
29

Раiйна ранl-лисiйа резервних оф~щира

XIX и првих
1918)

деценија

ХХ века (до

28

У последњој

1895.

XIX

века јавља се прва група српских Јевреја:

Др Аврам Фарки(h), рођен у Београду

1866,

дугогодишњи је

београдски лекар, резервни официр Српске војске, прошао оба балканска

I светски рат, напредовао до потпуковничког чина. 32
1896. Др Симон Фарки, рођен у Београду 1862, резервни

рата и

официр,

вероватно умро пре ратова. 33

1897. Др Максим Селаковић, син др Љубомира Селаковића ( алиас Лајб
1870, резервни официр, учесник сва три рата, остао
1915. у Србији по наређењу Врховне команде, мајор. 34
1897. Др Александар Попе Драгић, син др Самуила Попеа, рођен је
у Београду 1864, медицину завршио у Бечу, где је специјализовао болести
Шнекендорф ), рођен је

уста и зуба, учесник сва три рата, резервни мајор, носилац више одликовања

( орден "Свети Сава" V и IV реда, Сребрна медаља за ревносну службу,
Крст милосрђа). Умро је у Београду 1921. 35
7 В. М. Суботић, По.1,1еник й.оlинулих
1912-1918, Београд 1922, 1-139; Календар са
1879-1886; Расйоред и ранl-лисiйе официра и
31

и йомрлих лекара и .л1ед1щинара у pmuoвu.1,ia
ше.лtаiйиз.1,юм Књажесiйва Србије, Београд
војних чиновника, Београд 1888-1914.

1894-1909; Раiйна ранl
1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918; Ранl-лисiйа резервних
официра, Београд 1904; Службени војни лисiй, Београд 1924, 13, 528-529; В. М. Суботић,
Срй.ски лекари и срй.ске добровољне болничарке у раiйовима с Турцима и Буlари.лtа 1912
и 1913, Београд 1919, 1-104.
33
Календар са 1ие.лtаiйиз.1,10.л1 Краљевине Србије, Београд 1894-1909; Ранl-лисiйа
резервних официра, Београд 1904.
34
Раiйна ранl-лисiйа резервних оф~щира 1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918;
Ранl-лисiйа резервних офи~1ира, Београд 1904.
32

Календар са ше.л1аiйизмо.1,1 Краљевине Србије, Београд

лисша резервних оф~щира

35

В. М. Суботић, По.1,1еник йоlинулих и й.о.1,1рлuх лекара и медицинара у pmuoвl/.1,ta

1912-1918, Београд 1922, 1-139; Раiйна ранl-лисiйа резервних официра 1917-1918 (сiйање
1. јуна 1918), Солун 1918; Ранl-лисiйа резервних официра, Београд 1904; Календар са
ше.1,~ашиз.1,юм Краљевине Србије, Београд 1894-1909.
_Календар са rиемаiйиз.1,10.1,1 Краљевине Србије, Београд 1894-1909.
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Александатр С. Недок, Ле1шри Јевреји у срйс1'олt здравсйlву

XIX и раноz ХХ века

99

1899. Др Исак Рега - Херцог, рођен је у Београду 1870, медицину

Др Моша Б. А. Алкалај, лекар у Београду, учесник ратова,

завршио у Бечу, дугогодишњи лекар у Шапцу, учесник сва три рата,

потпуковник, вероватно идентична личност са др Букус Алкалајом у

резервни мајор, умро од пегавца 1915. 36
Почетком ХХ века, 1902, на медицинској сцени Србије појављује се
вероватно најзначајнији и највећи међу синовима јеврејског народа, Србин

неким изворима;

по рођењу и вокацији, йрофесор др Леон Коен. Рођен је у Београду
октобра

1876, где завршава основно и гимназијско

Др Давид И. Албала, лекар у Београду, учесник ратова, мајор,

Др Соломон М. Азирел, учесник ратова, капетан

23.

образовање. Медицину

је студирао у Бечу, а хирургију специјализовао у Београду код професора
др В. Суботића, у Паризу иу Бечу. Цео свој радни век провео је у Београду,

I класе,

Др Рафаило Алфандари, лекар у Пожаревцу, учесник ратова, мајор;
Др Мориц Е. Були, врло поз:нати бактериолог београдске општине и
Српске војске у свим ратовима, резервни мајор;
Др Букић Пијаде, познати београдски лекар пре и после ратова, хирург,

у Општој државној болници, касније Хируршкој клиници. Оснивач је српске

учесник Кумановске и Облаковске битке, по наређењу Врховне команде у

школе Урологије, славан широм Европе, професор Медицинског

новембру

факултета, учесник сва три рата, резервни пуковник. Умро је 1947. Носилац

многих одликовања (одрен "Свети Сава" V, IV, III реда, орден "Бели орао"
37

V и IV реда. Златна медаља за ревносну службу.
1905. Активни санитетски пуковник др Александар С. Марковић, син
докторанда Самуила Попера, рођен је 1878. године у Бечу, где је завршио
медицину, од исте је године (27. августа 1905), поручник. После неколино
година службе као пуковински лекар, специјализовао је радиологију (Беч)
и потом радио у београдској војној болници. Учесник сва три рата (1912.
трупни лекар, 1913. и 1914-1918. војни радиолог у Београду и Солуну).

Носилац многих одликовања: орден "Свети Сава" V и IV реда, орден "Бели
орао" V и IV реда, Златна медаља за ревносну службу, Крст милосрђа и

1906--1912. Појављује се плејада београдских Сефарда:

предао болницу у Алексинцу;

Д., до ратова срески лекар у Доњем Милановцу, у ратовима трупни лекар,
резервни мајор;
Др Хуго С. Хоровиц, лекар у Београду, учесник ратова, рез. мајор;

Др Нисим М. Теста, тек дипломирани лекар, учесник ратова, капетан,
Др Боривоје
капетан

I

-

Исак Бераха, лекар у Ваљеву, учесник ратова, као рез.

класе остао, по наређењу Врховне команде, у Ваљеву да преда

непријатељу болницу са рајеницима и болесницима; после рата рез. мајор;
Др Авесај Рафаило Халеви, учесник ратова, рез. капетан

II класе,
једини из породице домаћих Јевреја који се "предао непријатељу 11.
новембра 1915", 40
Осим веh наведених активних официра Српске војске, уочи балканских

др.38
39

1915.

браћа Русо. др Менахем Д., капетан I кл., предао болницу у Пећи, Хаим

ратова у службу су ступили у исто време:
др Исак И. Ешкенази, из ратова изашао као мајор,

Др Соломон Алкалај, гинеколог, учесник свих ратова, резервни

др Јосиф Х. Хаим, из ратова изашао као мајор и

потпуковник;

др Моша Г. Мунк, из ратова изашао као мајор.

7 В. М. Суботић, По.менш, йоzинулих и йомрлих лекара и .медицинара у райlовима
1912-1918, Београд 1922, 1-139; В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне
болничарке у ртиовилtа с Турцима и Буzари.ма 1912 и 1913, Београд 1919, 1-104; Райlна
ранz-лисйlа резервних официра 1917-1918 (сйlање 1. јуна 1918), Солун 1918; Ранz-лисйlа
резервних офzщира, Београд 1904; Календар са ше.майlиз.мом Краљевине Србије, Београд
1894-1909,
37 Райlна ранz-лисйlа резервних оф~щира 1917-1918 (сйlање 1. јуна 1918), Солун 1918;
Ранz-лисйlа резервних оф~щира, Београд 1904; В. Станојевић, ,,Коен, др Леон", у: Народна
енциклойедија СХС. Књ. 2, Загреб 1927, 337.

Најмлађи активни санитетски официр др Натан А. Тајтацак,

36

38

М. Ј овановиh, М. Перишић, ,,Биографије лекара, аутора текстова у жНаше ратно

санитетсо искуство"', у: В. Станојевић, Историја срйскоz војноz санийlейlа. Наше ратно

београдско дете, започео је студије у Бечу, прекинуо их због учешћа у
балканским ратовима, студије завршио

2.

марта

1914,

добио поручнички

чин и место у гарнизонској амбуланти у Скопљу. У рату,
трупни лекар

VIII

пешадијског пука

I

1914/1915,

био је

позива, с којим је учествовао у

борбана. Разболевши се од пегавог тифуса, умро је

Пожаревцу у својој

27.

години (рођен

2.

октобра

21. марта 1915. у
1888), а сахрањен на

београдском јеврејском гробљу. Одликован је Сребном медаљом за
ревносну службу, Медаљом Црвеног крста и Крстом милосрђа. 41

санитетско искуство, Београд
дејствийlелних официра за
Београд
39

1992 (2. изд), 892; Ойшта и стручна ранz-лисйlа
1908, Београд 1908;, 174; Расйоред официра и војних чиновника,

1905-1914.
Ратна ранz-листа резервних оф~щира 1917-1918 (сйlање

1. јуна 1918), Солун 1918;

В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне болничарке у ратовилtа с Турцилtа и
Буzари.ма

1912

и

1913,

Београд

1919, 1-104.

40

јуна

Ратна ранz-лисйlа резервних официра

1918),
41

Солун

1917-1918 (стање 1. јуна 1918) (стање 1.

1918.

В. М. Суботић, Помени" йоЉнулих и йолtрлих лекара и лtедицинара у райlовилtа
Београд 1922, 1-139.

1912-191.8,
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Лекари странци у српској служби

Најзад,

Упркос постојећем домаћем кадрову, у Србији се осећао недостатак
лекара, па су у службу и даље примани страни држављани, поготово после
балканских ратова.

Уочи балканских ратова у Краљевини Србији било је само
од којих је ратним распоредом ангажовано

Александатр С. Недок, Лекари Јевреји у срйско;.1 здравству

370 лекара,

296. 42

Када је

1914. године почео Први светски рат, у Србији је било 445 домаћих
лекара, од тога 89 активних санитетских официра. Држава је из иностранства
ангажовала још 150 лекара. 43 Осим њих, у Србији су делале многе стране мисије.
Битке на Колубари и трајала неколико месеци, однела је, осим огромних

124 лекарска живота. 44

101

у Србију долази из Швајцарске др Лудвик Хиршфелд

и његова супруга др Ана, покрштени пољски Јевреји, касније професор

Универзитета у Пољској, славни бактериолог и епидемиолог, који са
Српском војском проводе цео рат, чинећи огромне напоре у сузбијању

епидемијских појава и сачињавајући вакцине на Солунском фронту против

бактерија тифус-паратифусне групе. За његово име везано је и разјашњење
варијетета пегавца. Преживевши Варшавски гето, умро је
својој

70.

1954.

године у

години.

Друштвени статус Јевреја

Стравична епидемија пегавог тифуса, која је избила у Србији после
војних и грађанских жртава, и

1914.

XIX и рано'i ХХ века

-

лекара у Србији

Јевреји, као и сви други страни држављани, примани су у државну

службу уговорно (,,контрактуално") на једину годину, с могућношћу

Међу страним лекарима било је и Јевреја.

1912-1913. Азриел Глузман иначе лекар Рудничког среза, радио је за

продужења. После седам година проведених у Србији, или изузетно раније,

време Балканских ратова у Сталној војној болници у Нишу (Ћеле-кула)

прелазећи у српско поданство", постајали су без икакве дискриминације
стални (,,дејствителни") државни службеници у грађанском или војном

као в.д. шефа Интерног одељења. Имајући у виду да је добио чин

санитету, сходно важећим законима још из раних дана српске државе. 49

санитетског поручника, могуће је да је добио и српско држављанство. 45
Његово име касније не налазимо. 46

1913-114.

У војном санитету налазимо као контрактулане лекаре

III

класе (ранг поручника): др Симон Швиф, др Абрахам Берман, др Леон С.
Рабиновиh и др Мојсије Бурзук.

1914-1918

Из појединих биографских података види се да је доступност положаја

у државној хијерархији зависила од стручне спреме и искуства (времена
проведеног у служби).
Домаћи Јевреји

-

Сефарди самим рођењем у Србији постајали су

српски држављани и као такви примани у службу.

(и даље) Др Ефраим Исак Браварски, др Исидор В.

Георгенбергер, др Јаков Рабин, др Мордухај Новогродски и др Бенијамин

Новогродски (који је 1915. остављен са неком~Ьјном болницом у Србији

После Берлинског конгреса

(1878) и доношења Устава 1888 Јевреји су

и званично добили грађанску једнакост. Постепено економско јачање
српске јеврејске популације допринело је њиховом масовнијем

1918. је наставио службу у војном санитету). 47
пегавца 1914/1915. умрли су следећи страни лекари

интелектуланом уздизању и видном присуству не само у санитетском, веh

јеврејског порекла: др Леон Вајс (САД), др Самуел Алберт (САД), др

патриотизмом припадници јеврејске верске заједнице, Срби-мојсијевци,

да је преда непријатељу, а
У епидемији

Самуел-Алберт Кук (САД), др Селма Елијасберг. 48

како су сами себе називали, не само у миру, веh посебно у ратовима 19121913. и 1914-1918. одужили су се држави и народу, које су сматрали својима.

Наведено према: В. Станојевић, ,,Српско лекарско друштво и његови чланови у
Народноослободилачким ратовима Србије 1876-77-78 и 1912-1918."
42

43

В. Стаонојевић, ,,Позадинске санитетске установе на Солунском фронту", у: Bojнo

caнuiueiucкu йреzлед
44

В.

1,

Београд

Станојевић,

1959, 85-86.

,,Српско

лекарско

Народноослободилачким ратовима Србије
45

1876-77-78

и

и

његови

чланови

у

1912-1918."

В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне болничарке у раiиовима с

Турци.ма и Бу'iарима
46

друштво

1912

и

1913,

Београд

и уопште у културном животу Краљевине Србије. Својим исказаним

1919, 1-104.

Paiuнa ранz-лисШа резервних оф~щира 1917-1918 (сШање 1. јуна 1918), Солун 1918.

Та приврженост средини која их је примила ишла је дотле да су се одрицали

и вере праотаца, па чак и имена, уклапајући се у потпуности у средину коју
су изабрали да у њој живе. С друге стране, и та средина је без икаквих
предсрасуда примала и сматрала својима.
Поред свих примера видних из изнетих података напоменућемо само
још једно име: др Александар Белић, велики српски лингвиста и

дугогодишњи председник Српске краљевске академије наука (касније
Српска академија наука и уметности) био је јеврејског порекла.

РаШна ранz-лисШа резервних официра 1917-1918 (сШање 1. јуна 1918), Солун 1918;
В. Станојевић "Српско лекарско друштво и његови чланови у Народноослободилачким
47

ратовима Србије
48

В.

1876-77-78

Станојевић,

и

49

1912-1918."

,,Српско

лекарско

Народноослободилачким ратовима Србије

друштво

1876-77-78

и

и

његови

1912-1918."

чланови

у

Е. Lindeпmayr,

1876, 1-4?9,

Serblen, desseп Entwickeluпg uпd Fмtsch1·itt im Sa11itaetswese11, Temesvar
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После трагичног уништења српских Јевреја
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1941/1942,

што су

починили нацистички злочинци, остало је вечно жаљење, јер је њихов

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА

ON IDEAS AND BOOKS

нестанак оставио трајну празнину у нашој средини, чији су они недељиви
део били. Њихова вредноhа, њихова васпитаност, њихова интелектуална

обдареност, а посебно мудрост својствена том прастаром, столеhима
прогањаном народу, и данас

недстају као позитиван пример у тешким

Радивој Радић, Сшрах у йозној Визаншији

1180-1453, 1-11,

данима који су крајем ХХ столеhа снашли српски народ.

Београд

2000.

Нека стога ови редови остану као трајни спомен на све те лекаре који
су нашем народу помогли да се уздигне из вековне заосталости

проузроковане турским игом, да у ослободилачким и одбрамбеним
ратовима

XIX

и почетка ХХ столеhа преживи и постане део европског

културног простора.

Превазилажењем дилема и недоумица у које је запала историјска
наука у другој половини двадесетог столеhа или победом историје над
теоријом, како је то више пута поновио Иван Ђуриh, у последњих
неколико деценија историчари су се с новом снагом, ојачаном

Summary
Jewish Doctors in XIX and Early ХХ- Century SerЬia
Dedicated to ту jewish scool-friends killed Ьу Nazis in 1941/42.
Young serЬian autonomous state in her еагlу days had no qualified medical
personal until 1821. Allmost all doctors engaged later originated in the neighbouring
Austrian Empire. Between them wеге also many asl1kenasy-bгanch Jews.
А lot ofthem came between 1845. and 1885., many changed an original citizenship to serЬian, some also converted theiг confession and names, staying foi- good in
SerЬia and playing an outstanding гоlе in the development of domestic health system.
They also participated the LiЬeration wars against Turkey (187 6, 1877/78) and
the war against Bulgaria (1885), serving as active or reserve medical oficers.
At the end of XIX and the beginning of ХХ century а lot of young domestic
Jews, sons of sephaгdic families living witћ Serbs for centuгies under turkish rule,
niclшaming tћerselves as "Moses-Sel'Ьs"; finished medical studies and enteied serЬian
civil and military servies. They also bravely participated as officers of Sel'Ьian Aimy
the two Balcan (1912/13) and tће Great (1914/18) war, some ofthem succumЬing to
war efforts and epidemics.
Young serЬian state had not an antisemitic feelings, as docшnented in this aIticle: jewish doctors were tгeated as all otheгs in getting any availaЫe pгofessional
position according to tl1eiI qualificatioвs and expeгinces in civil and milita1y health
services. Many of them weie higll raвking officeгs of SerЬian Army. А good and
lo11g-lasti11g cohaЬitation of those two peples was bгutally bioken Ьу а Nazi-holocaust in 1941./42.

признавањем слабости сопствених метода, окренули новим путевима у
проучавању прошлости, знатно проширујуhи своја интересовања.
Свеобухватна историја друштва постављена пред изазов проучавања

по~ава дуг?г трајања, донела је са собом нову свест о самом току историје
ЧИЈИ су поЈедини исечци престали да се посматрају као затворене целине.
Управо зато, као један од одговора на постојеhе мада често прикривено,

питање: Чему уопште историја?- или као аргумент у својеврсној апологији
струке - могла би се навести њена стална актуелност или, речено на други

начин, историчар није окренут никад само прошлости управо због њене
нераскидиве повезаности и утицаја на садашњицу, његову стварност.

Свестан свега тога, аутор на самом почетку ове двотомне студије даје
објашњење читаоцима

-

могло би се реhи и упозорење

-

да је страх као

феномен нераскидиво повезан са људским битисањем и самим тим постоји
у свим епохама историје. Да је то управо тако, најочитије показује и сам
живот ове књиге, која се појавила у времену и средини обележеним
разноврсним страховима, те зато није неочекивано да се на истој страни с

причом о "Страху у позној Византији" у једном београдском дневнику нађе
и расправа о утицају страха у свакодневици, што само потврђује теорију
по којој је свако историјско дело, без обзира на тему коју обрађује,
прворазредни извор за време у коме је настало и са којим је нераскидиво
повезано.

Задржавајуhи се још мало на уводном делу књиге, потребно је
поновити, заједно са писцем, да тај обиман оглед представља прво
истраживање те теме у византологији и самим тим ставља њеног аутора у

помало непријатну и изузетно захтевну позицију. Стварајуhи методологију
у ходу, он се морао опредељивати за начин на који he приступити подацима,
за тем~ које најбоље оцртавају представе Византинаца о страху, за
облик експозиције који

he

омогуhити да навођење података не наруши

Годишњак за друштвену историју
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литерарност исказа. Немајући претходника у византологији, аутор је

Радивој Радић,

Ciupax

у йозној ВизанШији

1180-1453, 1-II

105

наудити и одвести њен дискурс у погрешном правцу, он је избегао

морао поставити оквире, хронолошке и тематске, свом истраживању,

нападно поучни тон свестан да је дидаскалија делотворна једино када

уносећи тиме на неки начин новину у устаљену периодизацију византијске

није наметнута.

повести, стварајући и "поделу по страху".

Опредељење да се

Владајући свим релевантним изворима за ту епоху, и богато их

истраживање ограничи на време позне историје Византијског царства

приказујући, посебно је значајно ауторово инсистирање на вредности неких

од

"мањих

1180.

до

1453.

дало је делу додатну кохезију, истовремено

наглашавајући и неке одлике тога доба. Иако ни ранија раздобља у

'' историјских
.
'
.
извора КОЈИ су веома ва.жни за проучавање свих врста

веровања, па тако и страховања људи разних епоха. Реч је о продуктима

историји царства не оскудевају бурним догађајима, ипак с почетном

народног, колективног стваралаштва, као што су разне изреке, пословице

годином ове монографије почиње време превирања, готово сталног

или загонетке чија употреба у истраживању успоставља и у изворној грађи

метежа, који је до пада Цариграда у турске руке више од тренутака

неопходну равнотежу између опште историје оличене у догађајима и

мирног живота био одлика свакодневице Византинаца.

њиховим последицама и унутрашњих светова личности који обично остају

Идеја за сагледавање тог феномена у Византији дошла је из историје

западне Европе. Књига Жана Делимоа о страху на западу (преведена на
српски: Страх на западу од
Сад

XIV

до

XVIII

века. Опседнути град

I-II,

Нови

ван видокруга "велике

,,

'

историје.

"Страх у позној Византији" је тиме добио облик модерног историјског
дела како по избору теме, чија би се актуелност и неопходност у оквиру

била је својеврсни подстицај, углед у позитивном смислу,

светске византологије могла ставити врло високо, тако и по ауторовом

проучавању исте теме у Византијском царству. Преносећи нека искуства

поимању читавог историјског процеса, што је очитовано и у методолошком

којаје тај првенац из историје страха донео са собом, Р. Радиhје поставио

приступу и инсистирању на његовој очигледности и у одабраном начину

своје истраживање на врло широку основу, ослоњен пре свега на изузетно

саопштавања података.

1987)

познавање изворне грађе позне Византије. И иначе окренут у свом раду
проучавању пре свега тог периода, имајући детаљну укупну слику о
византијској како политичкој тако и друштвеној историји од ХП до XV века,
аутор се самоуверено и опуштено могао посветити праћењу и приказивању
страха и сличних појава људског духа, као елемената уклопљених у мозаик

богате социјалне и историје менталитета царства на Босфору.
Управо снажан ослонац на изворе представља упечатљиву одлику ове

књиге и њену посебну снагу. Свесно уступајући првенство изворним
подацима над историографском обрадом и тумачењем, аутор је на посредан,
али зато можда још делотворнији начин показао оправданост свог

-

како

се сам изразио- ,,историографског покушаја". Пустивши изворе да говоре
"сами за себе", што може само наизглед изгледати као једноставнији
поступак иако је истина управо обрнута, и распоредвиших их у 14 тематски
врло разноврсних поглавља, аутор је читаоцу на неки начин препустио и

задовољство директног сазнања, усмеравајући његов поглед у одређеном
правцу, али га остављајући да сам стиче утиске о постој ању страха у животу

Византинаца, и о њиховом поимању те појаве.
За разлику од поменуте књиге Жана Делимоа у чијем приступу често
засмета претерана детерминисаност ауторових коментара и закључака,

који треба помало и да шокирају савременог човека исшоријом (што
говори и о ауторовом ставу о њој!), Радивој Радиh није тежио да на тај
начин "утиче" на своје читаоце. Схватајући неопходност отворености
историјске науке којој претерана искључивост у закључцима може само

Влада Станковић

Цветана Георгиева, Пространство и йространства на бълzариmе

XV-XVII век
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Утицај геоморфолошких, хидролошких и климатских фактора на
тип и густину насељености обрађен је у наредна два поглавља: Мрежа

насеља, йример Никойољски санџак

Цветана Георгиева, Просшрансшво и

йросшрансшва на Бълiарише XV-XVII век,
София,

1999, 343.

(59-91) и Варијан~ие мреже насеља
на буzарским йрос~иорима 15-17 век (92-148). Аутор на основу два
пописа тимара Никопољског санџака из 15. века гради типичан модел
насеља на Балкану, условљен различитим еколошким појасевима.

Најређе насељана је равничарска област, тзв. зона А (до
надморске висине), затим предео високих планина

600

-

250

м

зона Ц (виших од

м), док су најгушhе насељене висоравни дуж средњих токова река и

брдско-планинске области, тзв. зона Б
становништва А, Б и Ц зона износи

(250-600

м). Однос броја

1:6:2.

Османиста Цветана Георгиева, позната стручној јавности (Еtничариtе
в б(lЗО)лzарскиtе земи XV-XVII vek, Софи(138), 1988; Свеt(lЗО )t на

Од овог модела одступају пој едине граничне области: Добруџа, Видин,
Дебар, где је у току било насељавање азијских и балканских номада

б(lЗО)лzариtе през ранниtе ctoлetu(138) на османскоtо владичесtво, С., 1997)

(Туркмена, Татара и Влаха).

овом књигом заокружује своја претходна истраживања становнштва и

Георигева побија теорију да су равнице мање насељене услед

насеља Бугарске у раном периоду османске управе. Инспирисана радовима

османских освајања, веh као разлог наводи средњовековну пољопривредну

Ж. Дибија, Ф. Бродела и аналиста, покушала је да напише историју

технику и географске услове. Такође истиче да се мрежа насеља одржала

појединаца и малих друштвених група, што јој, с обзиром на расположиву

од Средњег века током времена османске управе.

грађу, није пошло за руком онако као француским медиевистима.

Њен рад, заснован превасходно на објављеним и необјављеним
османским изворима

15.

и

16.

века (дефтери, кадијски сиџили, кануни,

Најважнији процеси који су се одигравали на терену обрађени су у

поглављу Динам.ика

uciuopuje

буzарскоz йрос~иора

(149-196)

Георгиева

оспорава тезу турског османисте О. Л. Баркана о "османизацији" бугарских

збирке докумената) и новијим етнолошким истраживањима, сугерише

крајева као последице масовног насељавања турских номада у

други угао посматрања на углавном познате ствари, а то је утицај

веку и депортације Бугара у Малу Азију. Она доказује да су насељени

просторних фактора на историју једног друштва.

Туркмени и Татари ишчезли првих деценија

16.

14.

и

15.

века, а да су се трагови

Књига је подељена на две тематске целине, ПРОСТОР (територија

њиховог постојања задржали само у топонимији. Томе је допринела и

насељена бугарским народом) и ПРОСТОРИ (микропростори: село,
општина, град, махала, куhа, задруга, итд). У првом поглављу Грани~~е

"аграризација", процес изражен у: а) преласку сточара-номада на седелачки

буzарскоz йрос~иора

градског становништва, да поседују земљу. Последица тог процеса било је

15-17

век

(16-58)

дат је широк оквир простирања

начин живота и пољопривреду и б) тежњу свих друштвених слојева, чак и

бугарског народа, чија граница иде десном обалом Дунава, од Демир-капије

постепено разбијање тимарског система и доминација читлука током

до делте Дунава, затим дуж Црног мора до планине Странца. Граница,
потом, иде Марицом до Егејског мора и дуж обале Егеја до ушhа Вардара,

века.

У поглављу Сеоско земљииаие-мали све~и Бугара

(198-244)

17.

аутор се

затим скреhе јужније, пратеhи ток Бистрице, а потом северозападно од

бави питањима обима села, сеоског поседа и врстама пољопривредних

извора реке Девол до њеног средњег тока, где се, према аутору, налази

производа у односу на зону насељености (А, Били Ц). Бугарску аграрну

најудаљенија југозападна тачка простирања бугарског народа, скоро до

економију описује као поликултурну, за разлику од многих делова Европе

Елбасана. Унутар западне границе је масив Шар-планине, Призрен,
Приштина, Прокупље, Крушевац и Кучајске планине, све до ушhа Поречке

где су узгајане свега две до три културе.

реке у Дунав.
Тај оквир Георгиева је оцртала углавном на основу података европских

путописаца, наглашавајуhи да није реч о етничким границама, веh о

Изглед сеоских и градских куhа, начин и разлике у функционисању
сеоских општина и градских махала, утицај тих друштвених заједница на
своје чланове, који се огледао и у процесу исламизације, обрађени су у

делу Бугарска куhа и буzарска заједница

(245-285). Георгиева се укључује

простору на коме су се Бугари осеhали своји на своме; рубни делови

у расправе које се воде у упоредној антропологији, супротстављајуhи се

описаног простора представљају област преклапања, тј. простор који су
и други народи (Срби, Албанци, Грци, Румуни) сматрали својим.

мишље~у М. Тодорове да је задруга била доминантан друштвени тип
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заједнице на Балкану. На основу османских дефтера, она убедљиво
доказује да бугарска породица

15-17.

века, одговара оновремено~ типу

породица у Европи: брачни пар са децом иј ош живим родитељим~, Једним

или оба (просечан број чланова једног бугарског домаћинства Је 6,2).
Инфрас~ирукшура и њени ценшри (умес~ио закључка) (286-302),
представља покушај аутора да уопштеним цртама, без конк~етних података

Село Санковић: Годишњак

I, Ваљево,
Колубара, 1999, 60.

ИП

и озбиљних анализа, ослика места сусрета људи, вести и идеЈа из различитих
средина, као што су: чаршије, пазари, култна места, путеви и сл.

Татјана Катић

Санковић је мало познато сеоце у ваљевској Колубари, у општини

Мионица, лоцирано непосредно уз само општинско средиште. По много

чему је слично осталим селима из своје околине, али има и бројне
особености које га издвајају и чине само себи својственим. Санковић се
са многим другим селима Ваљевског краја не може поредити ни по
развијености ни богатству; ни по значају и знаменитостима из

прошлости, ни по улози у великим историјским збивањима. Село нема
цркву, ни школу. Санковић није изнедрио ни познате династије ни
војсковође, књижевнике и политичаре, нити је био поприште великих
битака. У њему се нису одиграли историјски познати састанци и

договори. У Санковићу данас нема много културноисторијских
споменика, али зато село има свој стари бор, а има и своје житеље. Неки
од њих су провели цео животни век а да никада нису коракнули ни стопу

изван општинског атара, док су други, понети вихорима судбине, из њега
одлазили, да би му се поново враћали, за стално, накратко, или само у

мислима и сећањима. Санковић има своје Санковчане, који су живели,
радили, стварали ... Бавили се уобичајеним сеоским активностима,

борили се с тешкоћама, оним обичним, свакодневним, али и оним које
су доносили преломни историјски догађаји. Доживљавали су их "са дис

танце", али и активно учествовали у њима. )Кивели свој живот, сличан
другима, а опет и специфичан. Ауз њих Санковић има и своју прошлост,
можда не славну и познату, али свакако богату, разноврсну. Прошлост
вредну пажње. Поред обичне, а тако специфичне прошлости, ово село

завређује пажњу и по још једном обележју које га не само поистовећује

већ доводи у прву линију са многим сличним насељима у Србији.
Санковић је село које одумире.
Само постојање села, и људи који у њему живе и раде, уз претњу да
оно релативно брзо нестане, било гашењем последњих старачких

домаћинстава, било утапањем у атар вароши Мионица, представљају
довољан разлог да се сазнања о прошлости Санковића отргну од заборава,
да се, колико је то могуће, са овога села размакну непрозирни велови

заборава, да се уоче и истакну санковачке специфичности и сличности.
Управе:> то је годинама имао на уму Здравко Ранковић, новинар и

Годишњак за друштвену историју
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публициста, уредник у издавачком предузећу Колубара, и рођени

постојеће сеоске четворогодишње школе, те и о различитим видовима

Санковчанин, пре него што је учинио први корак ка том циљу.

сеоских забава, међу којима се истиче и припрема једне позоришне

У намери да отргне од заборава тако драгоцене и сазнања вредне
инсерте из прошлости свога завичаја, Ранковић се није определио за данас

представе, одржане тридесетих година овог века у пространој оџаклији

једне сеоске куће.

тако популарне и амбициозне пројекте израде монографије села, веh за,

Своје место су у Годишњаку нашле и приче о специфичним

наизглед скромнију, али у самој суштини далеко амбициознији и

знаменитостима села Санковић, попут оне о старом бору који се издиже у

сврсисходнији подухват: да покрене часопис, али не часопис журналског

центру села, или легенде о настанку "Јунакове руке", својеврсних моштију

или ревијалног типа, веh периодичну публикацију са тежиштем

чије се посвећење везује за један догађај из турских времена који се збио у

постављеним на различитим аспектима прошлости свакодневног, и њеног

уплитања у данашњицу. Тако је средином лета

1999.

године, у издању

Издавачког предузећа Колубара, изашао први број годишњака "Село

Санковићу, па о Белегу и имању кнеза Јовице Милутиновића,
Санковичанину који је током прве владе кнеза Милоша Обреновића био
једна од најутицајнијих и најимуhнијих становника Ваљевске нахије.

Санковиh". Пет стотина примерака овог јединственог часописа посвећено

Осим кнеза Јо вице Милутиновића, по ком је добила име једна ваљевска

је селу које данас има, мање од триста становника у нешто више од стотину

улица, из Санковића су поникли и Љуба Пауновић Керим, народни посланик

домаћинстава са

и командант народне војске у ратовима

32 телефонска претплатника.

1876-1878. и 1885-1886, те и солунац

Годишњак је приређен непретенциозно, без намере да својим

Живојин Лазић, који "своју улицу има" у Београду. У овом селу, у којем је

прилозима да коначну реч о многим покренутим питањима, остављајући

школа постојала само током кратког послератног раздобља, родио се и

простора за даље разраде истих, и отварање нових тема. Први број овог,

познати и заслужни учитељ Светислав Миловановић, који је значајног

по много чему специфичног часописа превасходно је окренут прошлости

трага оставио широм ваљевског краја не само у просветној делатности

села, уз најаву уредника да

веh и у унапређивању села и привредног живота у њима. Санковић има и

he у

будућим свескама бити више радова који

би се бавили и садашњим временом. Разноврсним прилозима, сврстаним у

свога стогодишњака -Превислава Лаловића. Сви су они нашли своје место

веома широком дијапазону како по заступљеним темама тако и по

у првом броју часописа.

својствености

прилога,

без

нереалних

амбиција

коначности и

заокружености, читаоцима је понуђен часопис колажног типа. У њему су

На непуних

60 страна читаоци могу пронаћи још понешто, од ратних
1914. године, преко краћих белажака о

сећања на један догађај из

своје место нашли прештампани стручни радови, исечци из старе штампе,

презименима Санковичана, кумствима, местима сеоских окупљања, појави

архивска грађа, сеђања старих Санковчана, али и нови, наменски рађени,

првих "мишана

" ... , до данашњег

теле ф онског именика села.

О самом селу, његовом пореклу и историјату говоре новоприпремљени

На први поглед часопис подсећа на сеоски вашар, попут оних који се
доскора, док није потпуно замро, сваког 22. маја, о сеоској прослави, на

прилози Здравка Ранковића (Казивање о старом, чежња за новим и
бољим) и Мила Недељковић ( О имену села Санковиhа ), те изводи из старе,

Мали Никољдан, одржавао на санковчаким утринама. На малом простору
се сабрао разнолик мешовит садржај. Свечарска атмосфера општег

за Ваљевски крај по много чему антологијске, књиге антропогеографа

шаренила, наизглед неповезана и без јасне концепције, али садржајно.

стручни и популарни прилози.

Љубе Павловића (Колубара и Подzорина). Уз ове прилоге, за

богата, са бројним информацијама намењеним различитим корисницима

историографију, али и етнологију, драгоцена је и објављена архивска грађа

не само Санковчанима из села и расејања веh и намерницима, попут

у којој се налазе пописи санковачких породица из

1823, 1832 и 1890. године,

стручних корисника, историчара, етнолога, који у првом, а, надамо се, и у

и друге архивалије, попут оних о фискалним обавезама санковачких

наредним бројевима овог по много чему особитог годишњака могу пронаћи

пчелара

драгоцене путоказе за своје истраживачке активности.

1834.

године. Осим тога, о свакодневном прошлом животу

Санковића и његових житеља речито говоре и разноврсни изводи из старе

штампе, као што су чланци о лицитационој продаји имања презадужених
Санковчана, некролози преминулим становницима села и њиховим
потомцима, од марвеног трговца и повереника кнеза Милоша, Михаила

Лаловића, до првоборца Радована Јовановића Раке. Ту се налазе и
новинарске белешке о локалним изборима

1952. године, о отварању кратко

Владимир Кривошејев
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грађанство, подређени елемент. Разноврсни законски акти донети од

1916.

до

1918.

године деобу су све јасније дефинисали. Тиме се јаз између

два ионако различита друштва још више продубљивао. Но, многе
чињенице које Б.1:fладеновиh наводи: лиферације за окупаторе, појаву
мита, па и покушаје политичке сарадње са освајачем

-

јасно говоре 0

Бо:ж:ица Младеновић, Град у аусшроуiарск.ој

томе да су се два одвојена друштва, мада у минорним размерама, ипак

ок.уйационој зони и Србији

прожимала. Према томе, теорија о паралелним друштвима има овде,

од

1916.

до

1918.

Беоiрад, Чиiоја шша.мйа,

као и у мн~гим другим случајевима, само ограничен домет. Могуће је

iодине

2000,

да би теоријски приступ заснован на некој врсти "женског друштва" био

сшр.

блискији тадашњој српској стварности. Томе у прилог иде и маса изнетих

256

чињеница кој~ јасно указују на то да се мушко становништво, у

прошлости бројчано надмоћно, током окупационе управе, због разних

Истраживања аутора овог дела, слично као и у ранијим делима,
било је усмерено на један од најтежих раздобља српске двадесетовековне
историје; време Првог светског рата. То славно, али и сурово време наша,

поготово војна, историографија обрадила је доста темељно. Међутим,
окосница интересовања прожета је победама, мање поразима Српске вој ске.
Цер, Колубара, Кајмакчалан и пробој Солунског фронта као да су

потиснули сећање да се у тим ратним годинама у окупираној Србији такође
живело. Овај рад, првобитно обрађен у докторској дисертацији, даје једну
другачију слику рата, ону у којој главну улогу не игра војник, већ цивил,
или, конкретније, становник града.

Студије о аустроугарској војној управи у пораженој Србији, што аутор
и сам у предговору истиче, нису потпуна новина. Нажалост, ти искази

створени између два светсiш рата потичу из пера "непријатеља" и то управо
оног који је заузимао највише положаје у окупационој хијерархији. Каснији
радови домаћих аутора дали су контуре, али не и потпуни одраз :живота

једне побеђене, или, боље речено, сатрвене земље.

На више од две стотине страна сврстаних у тринаест поглавља, такође
издељених на мање целине, писац ове књиге настоји да читаоцу дочара
окупирану Србију, тј. њене градове. Међу њима се истиче престоница, о

чијем је окупационом животу и сачувано највише података. Прва поглавља
посвећена су административној шеми управе, док већина других залази
дубље, у демографске, привредне, здравствене и културне прилике.

Свакодневном градском животу посвећена је такође достојна пажња.

Разграничење свих тих облика вероватно је аутору представљало највећи
проблем. Стога би се читаоцу могло учинити да би распоред појединих
поглавља могао бити и другачији.

Методолошка потка на којој се дело заснива саздана је на теорији о
паралелним друштвима. У тој подели победник

-

Аустроугарска

-

представљала је надређени, а поражена Србија, односно њено

разлога, више него преполовило.

Управа у Војно-генералном гуверману, урађена према обрасцу

окупиране Пољске, није се могла сматрати благом. Истина, писац овог дела
не негира да су цивилизаторске те.жње или "племените намере племените

Монархије" каткад и постојале. Међутим, интернирање, реквизиције,
валутни притисак и сличне мере обезвређивале су сваки покушај да се
живот грађанства учини иоле сношљивијим. Градско становништво за све

године аустријске управе било је увек на ивици глади. Финансијска оскудица
и усмереност Монархије ка ратној привреди, према ауторовом схватању,
само су део узрочника опште беде.

Културни притисак победника био је још већи од економског. Од
основне школе, па до највиших научних сфера, усађивала се брутално нова,
?I<:упациона култура. Негирање свега српског, нарочито ћирилице, учинило
Је, по ~цени Младеновиhеве, сасвим супротан учинак. Захваљујући томе,

аустр~ЈСIШ културна политика доживела је крах, не остављајући у Србији
ни наЈмањи траг.

Књига која је пред читаоцима достојна је наше модерније
~сториографије. Обиман спектар налаза које аутор износи дочаравају нам
Један наизглед мирнодопски свет. Он се по својој структури, не и тегобама,
разликов~о од оног ратног, мада је у његовим оквирима био осуђен да и
сам постоји.

Милић Ј. Милићевић
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Читав блок од четири рада посвећен је односу према Западу и
Европи народа који себе сматрају неспорним припадницима Запада, али
им многи други и модерна историја то споре. У питању су Чеси, Словаци
и Пољаци. Мартина Винклер истражује како је Карел Чапек излазио

накрај са различитим концептнима Европе и како је покушавао да свој

Ute Dietrich, Martina Winkler, Okzidentbllder,
konstruktionen und wahrehmungen,
Leipzig, 2000, str. 274

народ смести у општеевропски концепт. Алфрун Клиемс проширује
појам Запада на ваневропску Америку, описујући слику Америке чешког

писца Јозефа Шкворецког. Ханс Кристијан Трепте анализира слику
Европе у делима Џозефа Конрада, најчувенијег литерарног исељеника

Пољске. Роберт Пинсент
словачка
У "менталним мапама" не само историје веh и осталих друштвених

наука веh вековима се узима здраво за готово да је Европа, то јест њен

западни део, природни центар сваког историјског дешавања. Све друго је

"foundiing fathers"

(Pynsent)

упоређује приступ Европи два

Штепана Лаунера и Људовита Штура.

Затим следи румунски део. Клаус Бахман

(Bochmann)

у чланку о

односу Румуна и Мађара према Европи, пише о две различите ствари:

део чланка је посвећен концепцијама Европе код та два суседна народа,

"друго" или, пак, периферија. То је укратко изразио Виктор Иго речима

други део се бави проблемом Трансилваније. Лариса Шипел

"La France et l 'Allemagne sont essentiellment l 'Europe. L' Allemagne et la France
sont essentiellement la civilisation" (цитирано према Winkler, с. 7).

румунском јавном животу, а Флавиус Соломон описује историјски развој

Међутим, шта је "Европа" и где су њене границе, то није довољно

истраживано. Постоји вишЈЬ књига које проблематизују шта је Оријент
(Едвард Саид), шта је Балкан (Марија Тодорова), шта је источна Европа
(Лари Волф). Међутим, историја саме Европе је и даље усредсређена на
Француску и Немачку, баш као у време Виктора Игоа.
У новембру

1998.

године, у Лајпцигу су се срели истраживачи

различитих профила да преиспитају шта се подразумева под појмом
Европа, које вредности и вредновања, које предрд:суде и стеротипи стоје
иза тог појма, где се налази та Европа. Ова књига је резултат тог скупа.
Неки од прилога теже томе да преиспитају поједине вредности које се
сматрају суштински евопрским. Једна таква вредност је рационализам, о
чему је писао Јоханес Вајс (Johannes Weiss). Међутим, и сами европски
научници

( Фуко,

Хорхајмер, Адорно) ту су вредност довели у питање

(прилог Ангелике Магирос). И прилог Марка Брусотија (Marco Brusoti)
бави се филозофима, подробније, Витгенштајновим, Шпенглеровим и
Фрајзеровим текстовима о идентитету.

Често се сусрет са Другим, менталне представе о Туђем
кристализирању у предрасудама. Хартвиг Калферкемпер (Hartwig

Kalvekaemper)

прати историју појма "предрасуда". Осим тога, он оцртава

како се слика о Страном помера од асимилације и размене до разграничења.

Прилог Увеа Брајтенборна

(Uwe Вi-eitenborn) о утицају западних модела

забаве на источнонемачку телевизију, помало изненађује својом темом.
Да ли ДДР не припада Западу? Дефиниција Европе која полази од модерне

западноевропске слике ствара и такве тешкоће.

(Schippel)

је

предузела једно семиотичко истраживање актуелних приступа Европи у

"замишљања" Европе у Румунији, земљи која се налазила у специфичном
раскораку западњачког културног модела и православне вере ( сиц!)
Класично Друго у европској конструкцији идентитета одавно је била
Русија. Драма европеизације Русије почиње још за Петра Великог, а управо

се тиме бави Мартин Шулце Весел

(Schultze Wessel). Веома је занимљив
(Seiler), посвећен у целости једном Горкијевом

прилог Улрике Катје Зајлер

есеју о будаластом Иванушки. Горки наравно, критикује глорификацију

"нишчих духом", пасивности и покорности, речју, будаластог Иванушку
као израз руске душе. Занимљиво да није споменула Ивана Чонкина,
правог духовног "праунука

Јута Шерер

(Scherrer)

"и ванушкиног.
се бавила геополитичким концепцијама у

Русији, пре свега "евроазијским пројектом". При том она анализира ставове
Александра Солжењицина о Руској унији састављеној од словенских

република и руског дела Казахстана, те ставове Нурсултана Назарбајева,

казахстанског вође о "евроазијству". Она ренесансу геополитике као дис
циплине повезује са прокомунистичким и националистичким руским
круговима. Готфрид Плагеман описује развој отоманског, схватања
Европе, а касније, од исламског поимања света, преко пантуранских до
проевропских концепција.

Следећи прилог иде даље на Исток. Камакши Мурти описује европске,
пре свега немачке, стереотипе о Индији, имајући у виду пре свега Хермана
Хесеа и Гинтера Граса.

Последњи рад о зборнику посвећен је питању да ли је читав пројекат

Модерн~ самоодређујуhи

(Uwe

Kгaehnke). То је добро изабран рад за
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завршетак зборника, који се иначе бави пре свега проблемом
самоодређења, пре свега Европљана, али и других, повлачењем граница

између култура и конструкцијама идентитета.

·

Велика је штета што у овом зборнику није било ни речи о односу
према Европи и Западу народа бивше Југославије, пре свега Словенаца,
Хрвата, Срба и Муслимана. Јер, на простору бивше Југославије не само да
је дилема европског или неевропског, западњачког или источњачког

идентитета била веома честа већ је постала један од основних чворишта
различитих спорења која су из културе, прешла у све сфере живота.

Митологизоване представе о "предзиђу хришћанства" или браниоцима

"часног крста" против западњачке декаденције, су коришћене као део
идеолошке легитимације грађанског рата. Дакле, зборнику недостаје слика
оног дела света где су дилеме о поимању Европе, попримили сурово

конкретне облике.
ПредрагЈ.Марковиh

