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Србске новине из
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Банка са капиталом на акције

Синиша Мишић, Ис~иорија йриватно'i живтиа

(уредили: Филий Аријес и Жорж Диби),

УДК:

Андреј Мишровиh

1845 донеле су развијен

йредлоz акционарске

банке, саzласно тадашњим најмодернијим идејама о банци и развоју.

Lalkov, PliD

Сама йојава идеје је била значајна, мада се она моzла реализовати

тек неких две деценије касније.

Године

1849.

у француском министарству спољних послова настао

је спис Зайиси о Србији, који садржи овакав опис Срба: ,,Високи су,
снажни, погледа живог и кадкад доиста опасног. Свештеници су на

стално кавжење спремнији него ратари. Када путују Срби су опремљени
као за рат. Пушка им виси на прсима, за појасом су два пиштоља, а још

два закачена о седло, ту су и јатаган и кратак нож. Понекад се сретне
неки од ових путника који ободе коња и у галопу извуче пиштоље да би

уживао док слуша пуцањ

( ... )." 1

Ипак, било је то тада у Србији веh

друштво у бити с људима нових, слојева у настанку, за ондашњу сада
шњост и будућност одлучујућих, мада још веома далеко од одговарајућих
структура тада веh развијених друштава, ипак веh историјски провалијом
одвојено од онога што као друштвено владајуће сугерише слика коју је
оцртао гроф Масињак

(Compte de Massignac), писац наведеног документа,

иначе дипломата Друге Француске Републике. 2 На пример, притискала

Archives du Ministere des Afaires etrangeres (даље: АМАЕ) - Paris, Turquie, Memoi!"es et
documents, tome 59, Note s111· la Servie еп 1849 ра!" Compte de Massignac.
1

2

Према у напомени и наведеном архивском водичу и оригиналном, старом попису

садржаја на првим страницама тома

59 у серији Tш-quie у групи Men101·andum sur !а Se,·vie, у
истом свежњу је и спис Note sur Jsemy- Georges, Milosћ et !а guen-e de l 'independance Se,·be, чији
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су то друштво - веh! - финансијска питања и био је потребан, а и могуh,
чланак попут оног објављеног у Србским новинама у два наставка у
новембру 1845. године. Непотписани писац, очевидно Србин, упустио се
у разматрање актуелних новчаних питања у Србији и то у европском
оквиру и упоредо, уверен да за то има услова, препоручио је земљи, која
је још била без банака, финансијске новине код тада привредно водећих
држава, а указао и на добре перспективе у случају прихватања једног
таквог предлога. О садржају веh довољно говори наслов сачињен од

самих одредница: Данашња новчана I{риза. Како би јој се помогло?

Народна банка. Основание и устроение србске народне банке. 3
Процес изградње независности Србије тада је такође текао, можда

и пресудно, подручјем привреде иако развој и напредак нису били брзи и

лако уочљиви. Историјски је веh одлучивао град и, мада је његово
становништво било далеко малобројније него сеоско, у њему су

настајале доиста цивилизацијски водеhе, чак одлучујуће групе, убрзо и
слојеви; упоредо се споро појављивало високо грађанство. Нису само
бирократе и трговци него су и занатлије рано постале житељи урбане
средине. Политичке идеје које су их делиле нису суштински биле оне
одређене друштвеним положајем. Уставно питање је покретано већ у
тридесетим годинама, а упркос жестоким и дугим династичким поделама

на карађођевићевце и обреновићевце политички се суштински

разврставала на конзервативце и на либерале. Преокрет се исказивао

у садржају и врсти пословних интереса, потреба, залагања, такође у
трагањима, предлозима, решењима ... Постепено је у градовима
преузимана оновремено европско цивилизационо, било је све јасније да
своју улогу стиче капитал, а историјски узето, његово демографско и
друштвено средиште чинили су град и грађани, најпре трговци чија је
делатност доносила новац и нову имовину, а чији су контакти са
иностранством изузетно доприносили саморазумевању Србије у миљеу
најпре регионалних, онда и ширих средњоевропских, па и европских,

појава. Отуда су неопходне постале и нове, савременије финансије са
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нови~ама. Ипак, патријархално друштво претходне епохе споро је
нестаЈа~о, ново доба се одликовало противречностима. То казују и
садржа] слике српског карактера грофа де Масињака и чланка с
предлогом акционарске банке анонимног аутора. У Србији су се сретали
неистовремено и истовремено.

Акционарска банка

У"чланку с_ насловом сроченим у четири одреднице, име "народна

банка _писа~о Је малим словом, али је значајније то што је јасно из
садржаЈа да Је у питању банка која је народна својим сврхом и својим
пореклом, односно припадношћу свога капитала који није власништво

ни ~ично (неког богаташа, неке богате породице), ни државно, такође и
СВОЈИМ пословима веома различитим од послова централне емисионе

банке (коју су Срби дуго звали новчанична банка, тј. банка која издаје
новчанице, а тек се касније одомаћило име Народна банка). 5 Чланак се
иначе темељи на схватању користи од такве банке: ,,Неописана е полза

коиом банка на посао грађана дејствује и јамачно узети се може да је

она радикална рукопомоh трговине." Овако начелно гледиште је, ма
колико оно било упрошћено, могло социјално и историјски једино важити
за грађанско друштво, дакле наглашено је припадало савременом добу.
Повод писцу пружило је лоше стање европских, упоредо и српских
новчаних прилика: ,,По свим трговачким градовима у Европи данас се

туже да нема довољно новца у циркулацији. Ову невољу

( ... ) и наши
трговци у Београду не мањ осећају." Није превидео да су околности у
Евр_опи противречне: трајало је мирно раздобље
краЈем календарског пролећа

1815)

(од

слома Наполеона

и све производне снаге су нарасле

каквоћом и количином, богатства су се скоро утростручила код послова

~ непокретностима и у занатима (који су "корениј капитал народа"), што
Је све сведочило о :гом~ да новца има, тј. да није проблем у његовој
оскудици, тим пре Јер Је широм света учестало проналажење нових

је писац Carlos de Bouville. Међутим, тај спис је извучен из свежња и остављен је само лист

рудника злата и_ ср~бра. Настало је стање "противнаравно", јер се није
увеhао "подтицаЈНИЈ капитал народног саобраштаја" него се циркулација
веома смањила и криза је завладала управо због мањка новаца. 6 Мада
у формулацији опрезан (,,по прилици највероватније узроке велике

са именом писца и насловом. Пошто спис грофа Масињака нема насловну страницу, а

новчане_ кризе;;·"), писац је као кривце да "деспотически обвлађују

одговарајућим установама, дакле и оне које су се тада наметале

ефикасношћу у привредама водећих земаља. 4 Отуда и чланак у Србским

потпис аутора је на крају последње стране, прави се грешка и наводи Масињаков текст као
Бувјеов.
3

Србске новине, Београд,

zодина Народне банке
4

No 88, 350, No 89, 353-354: вид. Бојан Радовановић, 110
(1884-1994), Београд 1994, 25.

Основна досадашња истраживања српске финансијске мисли изложена су у оквиру

истраживања уопште економских теорија: Обрен Благојевић, Екано.мека мисао у
Србији до дpyzol свеШскоz раша, Београд

1980;

Лазар Пејић, Развој економст<е .мисли у

новчаниЈ пазар

недвосмислено означио малобројне крупне банкаре и

јуzослов!!нски.м зе.мља.ма до йрвоz и у Јуzославији излtеђу два светска раша, Београд
исти, Ју~ословенски мерканШилисШи, Београд
5

6

•

Уп. Б. Радовановић, н. д.,

Србске новине,

350.

1986;

1988.

25; Верољуб Дугалић, Народна

банка, Београд

1999, 25.
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банкарске породице. У њиховим је рукама био највеhи део готовог новца,

акције оснуе", али "под надзиранијем правителства". У сржи је стајала

а они су спекулисали и нису пуштали дово~но новца у оптицај и

идеја о новом начину стварања масе капитала за потребе значајних

зарађивали смањујући кредите и повеhавајуhи камате. И тако "природна

привредних послова посредством новог, подруштвљеног власништва над

7

е циркулација новца поколебна". Кризу с несташицом новца у Србији

целином сакупљених новчаних средстава, тиме и над самом банком. 11

протумачио је институционалном недограђеношhу финансијског система.

Понуђено решење било је у потпуности сагласно најновијим

Наиме, ,,трговац наш нема где новца наhи" а "ма колико богат био сам
довољно (новца) имати не може", што јесу околности које су се "и на
другим местима догађале и догађају се", међутим домаhа ситуација је
парадоксална, јер "у нас за трговину у свакој струци угодна су
обстројателства", трговачки послови се "по времену и одношенијима
тако развијају да из едни све други излазе", ипак "нам опет при свему
томе слабо цвета". 8 Закључак је био да "кад се нужда у новцу показала",9

искуствима. Банка би сакупила суму за коју се сматра да је потребна,

открило се "да наме преко нужна народна банка".

10

Порука чланка и јесте то да искуство с тадашњом кризом уопште
показује да је могућност за решавања српских тешкоhа у прихватању

конкретно

500.000

дуката, што се потом дели на

вредношћу појединачне акције од

100

5.000

акција, дакле с

дуката (која се могла исплатити

одједном или у три рате). Почетна је била интенција да се скупљеном
задовољавајуће великом сумом створи основица за подршку трговцима у
тренутној беспарици, али је бит идеје био неоспорно у томе да се створи
установа која

he

дугорочно бити на услузи са позајмицама за редовно и

ванредно пословање. Понуђена организација била је примерена заједници

власништва. Требало је створити "банкално друштво", које чине власници
(деоничари) уложеног мањег или веhег дела од укупног новца (уплаћених

оснивања банке и то врстом такве каква је предложена. При том је

деоница). Власници у "главној" скупштини бирају управо тело, дирекцију,

наглашена негативна улога власништва изузетно великих количина

са овлашћењима да води послове (укључивши и постављање нужно

новца у рукама неколицине појединаца или приватних банака, а очевидно

потребних службеника), али и с обавезом да на разматрање скупштини

веh начелно није постојало поверење према државним банкарским

подноси извештаје и рачун. 12 Била је то банка колективног приватног,

установама, тим пре што су немачка "заведенија (заводи) државнија"

анонимног капитала, тј. организованог у акционарско (деоничарско)

изрично означена као сукривци, јер су "зло разумела" о чему је у тој

друштво колективног власника. Њега чине добровољно окупљени улагачи

кризи доиста реч и "сама су дисконте подизала" уместо да их смањују.
Оцртаним појавама супротстављен је почетни смисао банке у

вођени интересима непосредне зараде, што укључује и подухвате

савременом добу великих :ц: сложених послова, у којима начелно сви могу

власници свог улога, који су поверили банци да с њиме газдује, дакле

инвестирања у постојеће и будуhе привредне пројекте. Сви улагачи остају

да зарађују, али једино ако пословно тесно сарађују различите привредне

зарађује и тиме га оплођава. Сваки од њих, у обиму одговарајућем свом

гране и то уз снажну подршку оног капитала који се ставља на

улогу, стиче хартије од вредности, акције (деонице), које су и особита,

располагање да би и сам активно учествовао. Поводом беспарице српске

такоl)е покретна, вредност којом се у начелу слободно располаже, уједно

трговине наглашено је

чини се да нема сумње: уз ослонац управо на

и обезбеl)ује право на надзор и контролу рада дирекције и друштва, учешhе

међународна искуства - да само банка која је "основана на кредиту народа

у подели одреl)еног дела добити и, најзад, стиче право на одговарајући

-

и обскрбљена новчаним средствима, одговарајуhима његовој целији,

део код поделе нето имовине у случају ликвидације друштва. 13

трговину диже, стално подржава, саобраштај оживљуе", коначно "и
новчану кризу за свагда уклања"! Уз посебан трговачки интерес, у

се механички мешају. Један је сводив на препоручивање пројекта и у

образложењу предлога употребљен је и интерес Кнежевине Србије,

њему су истакнуте користи и предности које нуди и у време кризе и у

дакле целе заједнице, наиме да је за њу, у поређењу с капиталом који

нормалним приликама. Други садржај чини предлог за оснивање банке,

Текст чланка у Србским новинама чине два посебна садржаја која

припада и домаhој влади и иностраном кредитору, јефтинији капитал

који је прикупљен од расположивог новца у народу. Отуда да је "нај боле
да народна банка буде приватно заведеније" и да се као таква "она на
7
8

9
10

Исто,

350.
Исто, 354.
Исто, 353.
Исто, 354.

11

Исто,

12

Исто,

13

353.
353-354,

Yves Crozet, Berbard Bulletante, Pierre-Yves Gomez, Bemard Laureant, Dictionnai1·e de banque
et Ьош·sе, Paris 1993; Yves Bernard et Jean-Claude Colli, Vocabulai1·e economique etjinancie1\ Paris
1989; такође: Alaun Beitone, Christine Dollo, Jean-Pierre Guidoni, Alain Legardez, Dictionnai1·e des
sciences .economiques, Paris 1995; Janine Bremond etAkain Geldan, Dictionnai1-e economique et social,
Paris 1981; Collection Ј, Bremond, Dictio1111ai1·e d' histoire economique de 1800 а nosjours, Paris 1987.
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у коме се заступа идеја акционарског (деоничарског) друштва. Два

Исходиште замисли такве банке истраживачи налазе крајем друге

садржаја окупља у целину јасно препознатљив контекст који се своди на
сагласно духу најбоље тадашње пословности. Скица виђења текуhе

деценије 19. века. Уз ослонац на гледишта социјалистичког мислиоца
грофа Сен Симона, замишљени, али и практично делатни банкар Жак
Лафит је следио пројект друштва протканог кредитном мрежом с циљем

кризе на целини европског тржишта начињена је да би се боље

новчане подршке унапређивању привреде. При том се ослањао на

образложило оно што се предлаже за Србију, наиме новчана установа

запажање да онај који новцем послује не мора бити и власник и да и

заснована на удруживању средстава, на правима сваког удруженог и на

јесте ствар у томе да се уносном понудом што више на располагање

потенцијалној мобилности уложеног новца уз претпостављену високу

модеран капитал; делатна, јер свој капитал пушта у оптицај ради

добију туђа средства и потом се умешно расподеле у инвестиције и
зајмове који доносе добит. Сагласно наведним претпоставкама, Лафит
је 1830. својој банкарској империји додао Ойшiйу блаzајну за
кредиширање iйрlовине и индусiйрије. Ипак су у Великој Британији

привредно јасно сврсисходне примене; амбициозна у предузимачком

настале прве акционарске банке и почео је њихов продор од

залагање за модерну банкарску установу чији је смисао деловање

улогу у пракси. Била је то идеја пословне банке у општем смислу:
витална, јер окупља расположиви новац у датом друштву и од њега чини

Број банака је до

1844. нарастао само
1834. основана

1834.

од две хиљаде. Године

трговаца као задатку предложене банке, није могло бити инспирисано

весiйминсшерска

само коришhу док траје актуелна криза. Очевидна је била корист за

акционарских банака групе моhних "Ьig

банку да помогне најуспешнијој српској привредној грани, посебно и зато

На европском тлу, одмах преко Ла Манша, такође

прва

од

до

у Енглеској и Велсу на више

смислу, заинтересована да инвестицијама учествује у развитку и
помогне у интересу развитка. Инсистирање на интересима српских

банка,

1826.

је и снажна Лондонска и

лондонских

five",

водеhих,

дакако

насталих до

1840. године.
1834, настало је

што су трговци имали новац који се могао улагати у банку која им је

Ойшiйе белzијско друшшво, које је убрзо постало модел за углед, касније

повратно могла бити на услузи и у злу и у добру. Интерес банке

врло активно у Србији, посебно у рударству. Французи су били спорији,

подразумевао је да трговина има своје интересе да она настане и по

али

претпоставци се морало смерати да се гради на дугорочном интересу

коју, упркос њеном кратком постојању (до

1852, с појавом Мобилноl кредиша,

управо је код њих настала банка

трговаца за финансијску обезбеђеност својих послова. Идеја с банком

творца новог банкарског доба. Утемељен у акционарском капиталу, а

сама собом рачуна с будуhношhу. Био је то радикално нов начин

универзалног делокруга деловања, упоредо и са изузетним улагањем у

1869),

зналци наводе као

привредног мишљења, припадао је будуhности која је долазила,

техничке, технолошке и научне новине у индустрији, Мобилни кредиiй

представљао знак уласка у нове цивилизационе околности.

је брзо постао пример успешности који је радо (најчешhе и плодно)
преузиман у низу земаља (такође, видеhемо, у Србији, али краткотрајно).

Узори либералног пословног света

Била је то замисао банке која се у развијеним земљама Европе
наметала добрим учинком, али се она, вероватно зато што је била

далекосежно важна новина, пробијала кроз отпоре. У Великој Британији
је чак била дуже времена законом забрањена да би касније била управо
у тој земљи први пут остварена. Тих су четрдесетих година далековиди

широм европског континента, још морали да објашњавају и доказују
њену корисност у претварању слободног новца (неделатног и расутог у
средњим и вишим слојевима и града и села, а и код оних малобројних
најбогатијих) у ефикасно примењив капитал, у моhног потенцијалног
носиоца ојачалог, проширеног и убрзанијег развитка, наравно и доносио

ца немале пословне користи. 14
14

Kar!Erich Born, Geld und Banken im 19. und 20. Jah1·ћundert, Stuttgart 1977; Clive TreЬilcock,
ој tће Continental Poweгs 1878-1914, London 1985; Тот Kemp, l11dust1·ialisatio11

Tlie IndusMalizatio11

У средњој Европи се половином века јавио исти процес, с тим што је у
првој фази текло удруживање капитала ради унапређивања трговине,
а стога и саобраhаја. На немачком тлу је прва акционарска банка био
Шафхаузенски банкарски савез, основан

1848, док је угледно Берлинска
iйрlовачко друшшво настало 1856. ( оно је од почетка осамдесетих година
важило за кредитора Србије). Исте године је у акционарску банку
претворено Дисконiйно друшiйво, основано пет година раније, касније

in Nineteenth-Century Europa, London 1990; Toni Pierenkemper, Umsfl'ittene Revolution. Die
IndustrialisieJ'ung im 19. Jaћrhundert, Frankfurt а. М. 1996; Francois Cichet, Gerard Henry, Michel
Voisin, Histoire et economie des societies contempo1·ai11s, I, Breal 1990; Ј. А. Lesourd et С!. Gerard,
Nouvelle histoire economique, Paris 1985. Посебно проблематика Балкана: Modem Banking in tће
Balkans - West-Eш·opean Capital in tlie Nineteenth and 1\ventieth Centuгies, ed. Kostas Р. Kostis,
Ashgate 1999 (туо Србији: Андреј Митровић, Foreign Banks in SeJ'Ьia 1882-1914, 76-97; Даница
Милић, The Role ој Jews in Serblan Banking until tlie First World War, 195-214); Ivan Т. Berend,
Gyoerю; Ranki, ,,Ungarn, Rumaenien, Bulgarien, SerЬien und Montenegro 1850-1914", у: Europaeische
Wif'tschafts - und Sozialgeschichte, Bd. 5, gh. von Wofram Fischer, Stuttgart 1985, 601-648.
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током чак три четвртине века једна од четири најјаче немачке банке
групе

"Die Grosse vier" (почетком осамдесетих година показало је нека
занимања за послове у Србији, од 1905, активно је на Балкану и посебно

у Бугарској,

1915-1918.

упорно да се домогне Бора, значајног рудника

Андреј Митровић, Банка са кайийlалом на ак~џ1је

насталим,

131

али веh изузетно јаким привредним установама,

са

далекосежним откриhима и свежим погледима, намерама и учењима

(наравно и економским и финансијским) ... са све ширим обимом
захваhених територија, и балканских. Садржај заступан у Србским

бакра тада у француском власништву, а у немачкој окупационој

новинама разумљив је једино као део тог процеса, тим пре што је

експлоатацији). 15

сагласно новим искуствима, али и опредељењима, уз предлог банке нудио

За акционарске банке било је својствено да су деловале као пословне

и одговарајуhа објашњења и шири програм; то значи да новом времену

установе општег типа, с тим што су посебно инвестирале у тешку

није припадао уопште узето него сасвим одређено, то значи и са избором

индустрију и у градњу и опрему железница, дакле у најпривлачније, тј.

тока коме се прикључује, опредељује. Акционарска банка је била

најуносније послове за капитал у другој четвртини века. Нова држава

замисао и пракса, дело високопословног, а либералног света, једним и

Белгија, у снажном модерном привредном полету од осамостаљења
прва је, и то у државној реж:ији, изградила железничку мрежу од
до

1843.

године. Ипак, с новцем приватних банака прво је изграђена

Орлеан

1838-1843.

другим она је у свом "херојском времену" била политична најпре зато
јер је нераздвојива од либералног грађанства и његових тежњи, такође
оних демократских.

1835-1836. и убрзо дужа линија Париз

У чланку је више доказа, непосредних и посредних, да писац веома

године. Магистралне линије настале су активношhу

води рачуна о српској стварности, тиме и да у њу унесе ново које је општа

кратка пруга Париз- Сен Жермен

-

1830,
1834.

јужним правцем од Париза

вредност. Он неоспорно рачуна са српским грађанином, изрично са

преко Лиона за Марсеј и северним правцем од Париза према граници са

трговцем, види га као чиниоца прилика, идентификујуhи се с њим, очекује

Белгијом, односно од 1850. до Мајнца), Бечу (1836. почела је градња
аустријске северне пруге од Беча на Краков) и Франкфурту на Мајни
( од 1850. пруге у Хесену, Тирингији и Горњој Шлезији). Део нових појава

да уз његову помоh оствари намеру с банком, јер "нам ние надежде

банкарских куhа Ротшилд у Паризу

(1842.

очекивати помоhи ни од богати људиј, ни од државе, нита пак треба да

иштемо, да нам правитељство оснуе банку". У Србији таквој каква је

су модерна специјализована и високо оспособљена грађевинска друштва

била очекивао се грађанинов учинак, банка следи Лафита, наравно

које банке подржавају својим кредитима, на пример оно посвеhено

начином и интензитетом одређеним могуhностима. Открива се посредно

подручју Рајне из

године. С временом су се најуспелије међу тим

да је грађанин на сцени: то је веh и писац, али и онај друштвени чинилац

банкама укључиле у изузетно велике и стално све уносније послове

у кога се писац нада. Намера да се посао започне са сумом од пола

финансирања држава, све више оптереhене трошковима ради својих

милиона дуката није могла бити у Србским новинама објављена а да

1837.

задатака у политици и привреди, због војних издатака и трошења на

није иза тога стајала реална процена, што говори и о расположивој,

чиновнички апарат. Очевидно су се Србске новине у новембру

реалној новчаној снази имуhног слоја тадашње Србије, при том

1845.

зало:жиле за веома актуелан и значајан, европски модеран финансијски

највероватније никако само трговаца. Сума дуката која би била уложена

пројект.

у банку, прерачунато према много касније сређеним валутним приликама

Након окончања скоро четврт века француских ратова

(1792-1815),

почео је дуги процес привредне интеграције Европе на основама

и курсевима, износи и за крај а камоли за средину

19.

века високу суму

од шест милиона, у случају златника наполеон д'ор и свих

10

милиона

испуњен новинама насталим у споју научног,

француских франака, наравно у злату. Међутим, уложено у акционарску

техничког и технолошког, са изузетно значајним како оним из прошлости

банку увек је само део оног што стоји на располагању, тим више ако

познатим, а у међувремену неслуhено развијеним тако и недавно

још и не постоје искуства с банкама, што је случај којим се бавимо.

либералног капитализма

16

Позивало се и на критеријум рационалности указивањем на то да
15

Андреј Митровић, ,,Мрежа аустроугарских и немачких банака на Балкану пред

први светски рат", у: Јуzословенски исшоријски часойис, 1988, бр. 3-4, 51-75. Такође, исти,
,,Berliner Handelsgesellschaft и Србија", у: Зборник Филозофско'i факулйlеiПа у Беоzраду,
XV-1 (1985); исти, ,,Pester Ungarische Commerzia!Ьankнa Балкану до 1918", у: Зборник Маiиице
срйске за uciuopujy, 34 (1986), 43-80; исти, ,,Банка Discontogesellschaft и Балкан 1914-1918",
у: Прилози, XXI (1986), 91-130.
16 Sidny Pollard, Еш·ораеп Economic I11teg1·atio11 1815-1970, London 1974,

акционарска приватна банка, упоређена с приватном, личном или
породичном, те са држ:авном банком, ,,народниј капитал далеко мање

дира", да не смета да "саобраштај и занати свој подтицајниј капитал
неприкосновен задржавају", такође спречава да се може "народному
наставленију домоводству (некретнинама), занатима и трговини нови

капитал одузети". Све у свему, предложена банка д~приноси да се на
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перспективом крупних инвестиција. Изложени пројекат пресудно је
важан за целину развоја земље. Понуђено решење било је посебно

трговину која је у средишту њене пажње, њоме збрињавају и послови с

значајно и зато што је циљало на увођење прве банке у целину

некретнинама и занатима, осигурава плаhање пореза. 17

привредног живота, тим пре што се мислило на банку тада најмодернијег

Непосредни програм је пропраhен и могуhим будуhим плановима,

типа. Узроци криза тражени су унутар напретка зато да би се напредак

чиме је показана тежња доследно сагласно свом добу, а и искоришhена

продужио, привреда и целина друштва унапредили. Очевидно се

је прилика да се употпуни садржај намере и далекосежно се приближило

окретало ка будуhности, што је било изузетно важно за малу земљу тек

потпуном обиму задатака савремене банке: у форми помоhи коју би влада

у развоју која се нашла у никако једноставном прелазу из једне у другу,

могла да очекује од "народне банке", било је покренуто питање "да се

при том из једне неразвојне у једну развојну, тј. из неиндустријске (чак

грађење путова банки повери, која би временом и железнице подигла,

ни преиндустријске) у индустријску цивилизацију. Дакле, било је важно

барем око Ђердапа". Овим је планирање прерастало инвестирање у

за земљу која из своје претходне историје под османлијском влашhу није

трговину и

модерног

могла узети скоро ништа што би јој помогло при укључењу у време које

саобраhаја, друго у пројекат регионалног развитка и, треhе, у намеру

је веh почело. Своје место имали су током последњих деценија

да би се "сва источно-дунавска трговина к Србин привукла". Упоредо је

успостављени контакти са суседима на северу, укључивши и тамошње

укључење

плана

за

улагање

у,

прво,

план

уведена још једна новина из развијених земаља, наиме да се извођачки

Србе и уопште Словене, што је било посебно значајно за уверење о

послови повере приватним друштвима, јер "како у интересу банке тако

припадништву европском, а не источном свету. У тим околностима

и системе новца почива да приватно дружтво путове гради". С погледом

чланак је имао и важност опомене да постоје привредне и то дугорочне

у будуhност предвиђано је сасвим одређено инвестирање у крупне и

потребе, чиме се укључивала тежња за бољитком, омогуhавао поглед у

сложене објекте и то с намером далекосежног, мада за ту прилику

будуhност сложених и доиста значајних задатака за преокрет, који је, у

"само" регионалног, захвата у целокупни систем саобраhаја. Изградња

ствари, доносио бржи напредак. Узрок тога што се рачунало с новцем

железнице поменута је повезано с великом и прастаром воденом

трговаца, биле су српске привредне околности, али је пресудна била

саобраhајницом, а додаван је

чињеница што се и тако припадало епохи либералног пословног света.

-

ако се доиста при помену "путова"

мислило још на нешто осим на железницу

-

сувоземни, биhе колски

саобраhај. Такав захват у комуникацији сам је доносио далекосежну

промену у привреди, чак и у целој структури земље, уједно увеhавање
њених снага, дакле укупних могуhности. Цео овај уистину велики, за
балканска

мерила

грандиозан

подухват

са

саобраhајницама

(саобраhајем!), циљао је на "привлачење", дакле (пре)усмерење у правцу
Србије у оно време важне и традиционално јаке источноевропске и
источнобалканске, црноморске и дунавске, такође кавкаско-каспијско
средњоазијске и блискоисточне трговине у региону доњег Дунава

(прекинуте постојањем Совјетског Савеза и његове привреде), а пре
свега настојао повезати с морским путевима западноевропских земаља

на Средоземљу, из кога се двама мореузима и Црним морем долазило

до ушhа Дунава и изузетно важног пута у подручја доњег и у важном
обиму средњег Дунава.
Био је то и пример новог, модерног европског начина пословног

мишљења у Србији са далекосежним (стратегијским) решавањем њеног,
очевидно тренутно кључног привредног проблема насталог оскудицом
новца у трговини посредством стварања акционарске банке и са
17

Србс1<е новине,

353.

Текст и друштвена околина
Анализа самог текста пружа нову групу чињеница, веh и зато што

је употребљено славјанско писмо и славјаносербски језик, а тематика је
припадала подручју модерног, међународно веh широко распрострањеног
економског мишљења у оквирима привредног живота развијених

земаља. У средини која је била тек на почетку развитка, сама тематиза
ција финансијске кризе веh је податак с далекосежним значајем и
представља некакву теоријску обраду стварности, при том управо

привредне и са свешhу о потреби уношења прекретних новина у процес

привређивања. Упркос тону залагања да се предлог прихвати, није реч
о једноставној реклами. Садржај је стручан, а основни појмови јасно су
одређени и одговарајуhе употребљени, текст је био

-

дакле веh тада

-

утемељен у стручни економски језик најшире међународне употребе

(онда као и данас), с много речи које су сачувале изворни облик страних
језика којима припадају, што важи и за оне латинског порекла. Из групе
именица које неоспорно припадају кључним појмовима савременог
економског мишљења, а упоредо су постале неопходне код свакодневног
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језичког комуницирања, чак неколико одређује појмовни основ чланка у

за оснивање банке био је део колективног духовног стања, схватања и

Србски.м новина.ма. Средишњи је појам капитал (од латинског

capitalis),

размишљања. Обраћао се меродавној друштвеној околини која није

што је такође сагласно најширој међународној пракси. Употребљен је у

морала прихватити предложено, али је то без тешкоhа могла разумети.

архаичном тексту лексички и начином писања скоро неизмењен у

Постојало је претходно заједничко: схватања, појмови и лексички изрази

говорном, а безмало идентично писаном облику (кайишал) као и код веh

повезивали су писца и лист са публиком којој су се обраћали, спајало их

традиционално водећих народа на подручју привреде (на енглеском

the

је и нешто више него само неопходан минимум економске културе. Отуда

capital, на француском /а capitale, на немачком das Kapital, на италијанском
/а capitale). Реч је код Срба у Србији тада очевидно веh била одомаћена

и могућност оваквог текста као друштвене комуникације. Србија још

(утицај Срба из Аустрије морао је бити у овом смислу велики), што је

је привредне, интелектуалне и политичке кругове који разумеју предлог

било могуће само са присуством јасних, макар и у ниској фази развоја и

за оснивање банке и уз њега употребљене стране изразе, могли су

са упрошhенијим садржајима капиталистичких облика у привреди и,

одлучивати сагласно процени могућности или својим уверењима, те

узето далекорочно, пресудном улогом грађана као носилаца тадашњег

насталим посебним интересима. Егзистирала је одговарајућа свест и

историјског. Такође је то био знак издвојености економског језика и

макар не била још доминантна, она је омогућавала међуљудску

економског мишљења унутар целине говора, што је још један показатељ

повезаност разумевањем о чему се говори, тј. пише. Била је то духовна

сегмената савремености. Отуда при привредним разматрањима, дакле

чињеница модерности. Кратко, текст наведеног садржаја је, узето

није имала банку и то је показивало докле се у пракси стигло, али имала

и у анализираном тексту, употреба многих страних а одомаћених речи,

херменеутички, израз, посредно и сведочанство о већ постојећој

попут банка, а1щија и а1щионер (тако је у номинативу), I{редит, интерес,
цир1{улација (природна, бржа, умножена), па суме (тако је у номинативу),

јавности, проширеној и без које он сам не би могао настати. Уједно текст

фонд и, уз набројане именице за ову проблематику такође важан, глагол

друштвеног слоја и привредних ранокапиталистичких прилика. 19 Све

претпоставља присуство одговарајућег, потенцијално заинтересованог

гарантирати. Нову, мада другачију, потврду новина у мишљењу пружају

речено ипак не искључује питање колико је модерност доиста била

преводи имена и, посебно, нових техничких појмова. Употребљена је

распрострањена и учвршћена, али је овог пута довољно констатовати

већ именица железница (код Срба је употребљавана и сложеница
железни пут, која се није одржала) или израз ос1{удица у новцу, што су
лексички облици који се као савремени употребљавају и данас у

њено постојање. 20
Мада изузетно разуђен и разноврстан, главни привредни тренд у

развијеној Европи био је четрдесетих година све усмеренији на велике

привредној пракси и у науци и теорији. Мада данас плени језичком

инвестиције у индустрију, посебно тешку, а такође и у градњу и опрему

чедношћу, стручно је савршено јасан облик новчани пазар (за оно што

железница. Србске новине нису у новембру

ми називамо тржиште новца), исто важи и за архаичне неспретности

(као да су наговестиле сталну структуралну слабост привреде Србије

попут, код намере ближег објашњавања, банка на ющије, или код веh

због непостојања тешке индустрије, а с тим не би требало мешати иначе

1845. ни поменуле индустрију

насталих слогана 1шпитал на а1щије, државни зајми, разширена

снажно рударство и полет топионичарства у најзначајнијим рудницима,

циркулација и башшлно дружтво или приватно дружтво. 18

чињенице значајне у целини привређивања у тадашњој Србији). Ипак,

Разматрање и предлог деоничарске. банке, посебно навођење

чланак је изузетно важан виђено из јединог меродавног угла, а то је

могућих никако једноставних, изузетно значајних привредних активности

угао средине у којој је и ради које је постојао и којој се обраћао лист у

у будућности, учинило је да се посредством распрострањених пословних

коме је био објављен. У балканској земљи која се отимала прошлости,

схватања, веh тиме и економског мишљења, јаче осети оно што је

предлог који анализирамо је: а) заступао потребу и корист од банке, при

европско цивилизацијско. Ангажман Србских новина одликује богат

том модерне, успешне и тада још у походу да освоји свет; б) садржао

садржај и исказ сагласан особитим потребама стручног мишљења.
Упадљиво је да аутор и лист не остављају места ни помисли да не постоји

публика која ће разумети речено. Јасно је да није у питању изолована
појединачна креација, она је утемељена у друштвено усвојеним модерним
појмовима и у јавном говору о савременој економији. Учињени предлог
18

Исто,

350, 353-354.

19

Пола века науке и iиехнике у обновљеној Србији

скупа одржаног 25. и

1804-1854, Реферати са научног

26. октобра 1995, уредио Тодор Л. Подгорац, Крагујевац 1996; Љубинка
Трговчевић, ,,Образовање као чинилац модернизације Србије у XIX веку", у: Србија у
модернизацијским йроцесима ХХ века, уредила Латинка Перовић, Београд 1994.
20
Marie-Janine Calic, Sozialgeschichte Serblens 1815-1941, Miinchen 1994; Србија у
модерн.изацијским йроцесилtа 19. и 20. века, уредила Латинка Перовић, Београд 1998;
Вид. Holm Sundhaussen, Нistorische Statistik Serblens 1834-1814, Miinchen 1989.
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рани помен грађења железнице; в) предвиђао инвестирање капитала у

стратегијске грађевинске пројекте; г) залагао

се за велика и

специјализована приватна привредна друштва (за банку и за грађење
путева); д) предлагао системски захват у речни, железнички и, можда,

колски саобраћај, укључивши и компоненту велике и старе, саобраћајем
тада богате речне комуникације (Дунава упркос ограничењима које је
наметало још нерегулисано корито Ђердапа); ђ) указивао на
инвеститорску обраду једног целог региона; е) помињао уносност послова
зајмова држави; ж) рачунао са страним купцима акција; з) спајао све
побројане пројекте с трговином у источном Подунављу. Ово прерастање
програма у маштарску визију одговарало је епохи вере у напредак,

авантуре техничких достигнућа и остваривања привредних чуда. Треба
запазити и истражити могућу инспирацију за предлог регионалног

преуређења повезано са преображајем који се одигравао на другој страни
Европе, у подручју велике западне речне саобраћајнице Рајне.
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буде објављен, чак у службеном листу земље, чланак с предлогом "банке

. ".

на акциЈе

Француски конзулски извештаји доиста већ рано саопштавају веома
високе квоте српског извоза, посебно стоке, те већ тада сразмерно далеке

дистанце којима се та роба упућује. Српски извоз у Аустрију

1840, земљу

с којом се тада скоро и једино трговало у модернијем смислу речи, дакле

непосредно пред деценију која нас занима, износио је, према једном
француском извору с почетка

28,500.000

1841,

објективно изузетно високих

франака, при чему је само извоз свиња донео

говеда шест милиона, а извоз свих врста дрвета

20,000.000, извоз
1,600.000. Ту је наведен

и извоз у Француску, што је додатно изузетно важна чињеница за
вазалну и малу земљу у ниској развојној фази, без обзира на то што је

150.000 франака. 23 Потенцијал у трговини
стоком потврдио је и извештај из лета 1842, у коме се наводи да "Србија
годишње изводи 4 до 5 стотина хиљада комада стоке, од чега 110 хиљада
вредност робе износила "само"

свиња." 24 Важност трговине за Србију, без обзира на сточарску
структуру извоза, може на нарочит начин осветлити анализа података

Стварност српске трговине

из Де Масињакових Зайиса. По њима је буџет Кнежевине крајем пете

Емпиријска истраживања поткрепљују закључак настао разумевањем
реалности посредством повезаности текста с друштвеним миљеом.

Уосталом, и сами Зайиси о Србији грофа Масињака, мада не занемарују
заосталост, пружају податке о привредно-друштвеним приликама које

деценије износио

5,180.000 франака, а спољна трговина је тада постигла
18,100.000 франака, од чега је само извоз донео нешто више од
12,000.000 а увоз 6,100.000, дакле забележен је вишак од читавих
5,900.000, што је било више од укупног државног буџета. 25 У сваком
обим од

изнесен опис Срба своде на слику привлачне снаге због бизарности и
демантују је као сведочанство о целини реалности тадашњег историјског
живота Србије. Већ опште Масињакове напомене указују на далекосежне

границе које чине две велике реке, Србију су рано препознали француски

друштвене

професионални посматрачи као важну тачку са изузетним смештајем у

новине,

дакле

на

насталу

стварност,

на

пример

при

случају рано се пословало у оквирима импозантних милионских сума.

Иако тек мала вазална државица, некако прилепљена за своје северне

оквирима широког географског региона. Конзул де Кодрика

конфронтирању прилика у малој кнежевини са "крајње несрећним условима
живота хришћана у другим покрајинама Турске". 21 Опис државне управе,
укључивши владу и целу административну организацију разуђену на 17

у дугом и садржајном извештају из лета

округа,

општина, претпоставља бирократску

и Црног мора, а упоредо и стичу сувоземни и то веома важни речни

пирамидалну структуру и слојевит сталеж чиновника, наравно и као дела

путеви. 26 Трговина српског становништва јужно од Саве и Дунава је са

56

срезова и

1.170

(De Codrika),

1842, основе положаја Кнежевине

видео је у подручју на коме се срећу региони Медитерана, немачког света

становништва градова и варошица друштвено бескрајно удаљених од

земљама Хабзбуршког царства успостављена преко многих речних

земљорадника и сточара већ ту на рубовима урбаних подручја. Међутим,
подаци разне врсте и различитих провенијенција говоре да већ од почетка
постојања те кнежевине изузетно важну, дакле и за развој вероватно

прелаза, ваљда откако је та хришћанска сила постала сусед у

18.

веку,

али је с временом преко Србије ишла све интензивнија трговина Турског
царства са средњоевропским простором, те је Србија била и нарочити

пресудну улогу, има трговина, дакле и трговци. 22 Потребе и корист трговаца,
узетих као посебан и важан друштвени слој, чине разлоге да настане и да
21

А МАЕ,

Turquie, Memoires et documents, t 59, Note de Massegniac.

Овога пута, користећи се могућношћу коју пружа историографски прилог,
проблематика трговине he бити приказана првенствено из угла оновремених француских
конзулских и дипломатских извештаја из четрдесетих година 19. века, дакле из ширег
22

временског одсека у коме је објављен анализирани чланак.

23

А МАЕ, Coпespondance

24

Исто,

commerciale, Belgrade, vol.1, 11.01.1841.
20. јуни 1842.
AMAE-Paris, Turquie, t. 59, Note de Massignac. У извору су подаци за државни

25

буџет

наведени у талирима а подаци за спољну трговину пиастрима. Следећи садржај наведеног

1 т = 5,5 фр
comm., Belgrade, vol 1, 20.06.1842.

извора, извршили смо прерачунавање по курсу:
26

•

А MAE-Paris, Соп.

односно

1п

= 0,22 фр.
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трговачки партнер и транзитна област за караване с југа из правц~ јужног
и централног Балкана и са југозапада преко Новог Пазара, што Је имало
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стицала и будућност. Доносио ју је развој путева и међународне размене
у новом свету. 28

велики утицај на њену трговину. Упоредо је туда пролазио знатан извоз
Дуги пут до банке

средњоевропске робе у Османлијско царство, такође преко аустријских
области пристигла роба из других европских држава. Секретар Управе
државних статистика је зато уредно бележио извоз, увоз, провоз и укупни

промет стране робе. 27 Простор пласмана српске робе, односно уопште
интензивне робне размене, био је традиционално онај у суседству и под
турском влашћу, укључивши и вазалне кнежеви~е В~ашку и ~олдавију,

али је основни партнер била ипак много развиЈениЈа АустриЈа,_ такође
важна као спојница са осталим делом Европе, чини се наЈпре са

италијанским просторима (и зато што су под хабзбуршким суверенитетом
биле Ломбардија и Венеција, све до

1859, односно 1866. године).

Француска

роба је, мада у малим количинама, најпре почела стизати Дуна~ом са
Црнога мора и са запада, преко северних јадранских лука Аустрије.
Све до развоја железничке мреже главне саобраћајнице су биле реке,

којима је превоз робе био најлакши. Дунав у средњем и јужном току и
Сава целим пловним током рано су отворили правце ка развијеној Европи

и Црном мору. Створен је сложен, али ипак најповољнији пут који је
попут паралеле повезивао Црно море у сектору ушћа Дунава са
северним басеном Јадранског мора. Србију је Дунав изводио у правцу

истока преко катаракта у Ђердапској клисури, отуда су у том времену
пре железнице стизале такође робе из Француске и Велике Британије.
Међутим, савска је комуникација омогућавала мањим бродовима да иду
до Љубљане или нешто даље на запад, а до Сиска се ишло и бродовима
од

200

тона, где се обављао претовар и за даљи транспорт Савом и за

транспорт Купом све до Карловца. Од Љубљане је транспорт настављан

до Трста, од Карловца до Ријеке. Срби су и у једном и у другом значајном
лучком граду имали колоније својих српских саплеменика. Ти путеви
антиципирају касније изграђене железничке пруге и добијање за српску
робу нарочитих повластица аустријских и мађарских, те од других

скривене званичне повластице српској роби у Трсту, односно у Ријец~.
Некако се тада јављају и занимања прекоморских превозника из МарсеЈа
за транспорт робе у простор трговине на доњем и средњем Дунаву, а уз
све се постепено обликовао интерес одручја Роне и Лиона за свој извоз
на Балкан, лучке амбиције Солуна да послује са дубљим залеђем
постепено су стицале реалне изгледе. Средином четрдесетих година

српска је трговина имала своје послове, те идентитет, уосталом реч је о
којих десет милиона франака размене роба. Постајало је јасно да је

Пројекат из Србских новина био је одређен и краткорочним и
дуготрајнијим приликама у Србији постосманлијског доба, био је намењен
српској публици, доноси.о је предлоге проверене из праксе развијених не
само као нечег новог и у том времену најпривлачнијег и најефикаснијег

него и као драгоцену пословну идеју мобилизације и организације новца

у профитабилни капитал. На свој је начин чланак био, тако да кажемо,
део савремене научно-техничко-технолошке цивилизације, индустријске

револуције, победе разумности ... Ипак је унеколико дошао прерано, тиме
и несагласно реалним снагама и степену развијености српске државе и

друштва средином четрдесетих година

С. Ђ. Милошевић, Сйољна iup'ioвuнa Србије од

1843-1875,

Београд

1902.

Идеје из Србских новина

изузетно важне и зато што су се појавиле у Београду, већ модерној
привредно усмереном средишту, сплеле се са оним што је већ постојало,

најавиле су нова времена, такође и банака и сложених привредних
пројеката у Србији.

До првих банака се у Кнежевини Србији стигло непуне две деценије

касније иницијативама и државе и приватника. 29 Држава је

1862.

створила Уйраву фондова с правом давања хипотекарних кредита, 30 а
приватници

1869.

кратковечну (до

финансијско искуство

-

1873),

али, сматра се, важну као

Прву срйску банку. 31 Номинално је њен капитал

износио милион дуката, прерачунато у вредности од

12,000.000

франака,

али је стварно располагала са прикупљених само 120.000 дуката
(1,440.000 франака). Покушала је да, попут Мобилног кредиша, делује
као универзална пословна банка (чак и неуспело градила пругу на

тадашњем аустријском тлу код Трста). 32 Следиле су приватне установе,

1871. Београдски кредишни завод, Смедеревска кредишна банка и
Ваљевска шшедионица, Шабачка шшедионица 1880; држава је 1871.
А MAE-Paris, значајна је цела и изузетно богата серија Correspondance Commericial,
Belgrad, vol.1-9.
29
Народна банка 1884-1909, Београд 1909; Народна банка 1884-1934, Београд 1934;
Станислав Кукла, Развитак креди~ине ор'iанизације у Србији (до Светско'i paiua),
Економско-историјска студија, Загреб 1924.
28

зо Лепосава Цвијетић, ,,Кредитирање из државне касе до формирања Управе
фондова", у: Финансије, бр. 9-10, 1970, 500-513.
31

Л. Цвијетић, ,,Прва српска банка", у: Историјски 'iласник, 2-3, Београд 1964, 97-

121.
21

19. века.

нису остварене у годинама након што су објављене, али оне су остале

32 • С. Кукла, н. д.,

18-19.
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Summary

140

створила штедионице у Крагујевцу и Ужицу, па

Смедереву и Чачку, а након стицања независности
крајевима у Нишу и Врању,

и Београду. 33 То су биле акционарске банке. Почетно доба било је
очевидно узлазно у општем смислу, што се показивало у труду око

оснивања банака, али није донело стабилност нових финансијских
установа, мада су прве банке завршиле сразмерно брзо с неуспехом, уз

изузетак Управе фондова (без обзира и на њене слабости). Ипак, процес
је започео и међу банкама које су следиле било их је све више трајнијег

века. 34 Прелаз ка стварној стабилности најавили су предлози за
стварање централне и емисионе Народне банке подношени Народној
скупштини

1875, 1876. и 1879. године. Закон о Народној банци изгласан
1883. и она је, као централна и емисиона банка и приватно деоничарско
друштво, почела свој дуги живот 1884. године. 35 Ф,инансије либералног

је

капитализма су тиме забележиле свој први уистину значајан резултат.
У њему се препознају утицаји идеје за коју су се заложиле Србске новине
у новембру

1845.

године.

Никако није реч о једноставној асинхроности. Сусрели су се наједном

тлу истовременост (цивилизациона, модерна идеја "банке на акције") и
неистовременост (цивилизациона неразвијености, опречне историјске

прилике). Инверзна логичко закључивање (постојала је идеја, дакле

морали су постојати и неки, довољни услови за њен настанак)
конфронтирало је чињеницу да постоји предлог чињеницама историјски
и цивилизационо заостале стварности. Трагање за значајем и значењем

предлога банке у Србији

1845,

показало је да је таква идеја била важна:

а) већ сама собом, као једна од далекосежно значајних нових појава у

финансијама развијених, тј. водећих европских земаља (опште
историјско тумачење); б) њена појава казује да су у једној земљи, која је
била на самом почетку развоја, ипак настали и предуслови који су такву

идеју учинили могућом и потребном (херменеутичко тумачење); в)
припадности модерног предлога једној неразвијеној привреди (историјско

економско тумачење).
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Л. Цвијетић, ,,Покушај оснивања првих банака у Србији", у: Финансије,

27.
1965, бр.1-

2.
Као напомена 27. Такође: Milan Protitch, Banque nationale du Royaume des Se1·bes, O·oates
et Slovenes, Paris 1921; Ljubomir St. Kosijer, Narodna banka Kmljevine Srba, Hn,ata i Slovenaca,
Zagreb 1924; В. Дугалић, н .д. Један изузетан сегмент историје: Миодраг Угричић, Новац у
Јуzославији за време Дpyzoz свеiйскоz раша, ред. Драгана Гњатовић, Београд 2000.
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Joint Stock Bank. The Ideas of LiЬeral Capitalism
in Serbla in mid-1840s

On the occasion of the financial crisis in developed Westem countries, а proposal for
the estaЫishment of ajoint stock bank was presented in 1845 in Srbske novine, Nos. 88 and
89. The new bank was intended to provide financial support to the SerЬian trade, but it was
also conceived as an investor in projects that would Ъе beneficial to the commerce, such as
construction ofroad, railway and river traffic infrastructure. The ideas was to estaЫish а link,
via Danube, with then developed intemational trade in the Black Sea region, connected with
the trade in the Mediterranean and developed Europe, which had its businesses in the Middle
East. It was а modem idea for а country that was at the beginning of its development. The
proposal, particularly the wording and comprehensive justification, indicate that assumptions for such а project already existed. The idea started to Ъе carried out in the late l 860s and
finally was put in place in the early 1880s when а central issuing bank, the National Bank,
was founded as а private joint stock company, with privileges and guarantees provided Ьу the
state.
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The U se of Tradition and
National ldentity in the Development Debates
in the Nineteenth-century Balkans

Айстракт: Рад йредсiиавља комйараiиивну анализу развојних
мozyhнociuu на Балкану у девеiинаесiиом ве1'у. Коршиhени су йримери

Србије и Румуније, двеју земаља сiируюиурално различшиих, али и
сличних, "ада су у йитању йроблеми модернизације. Расйравља се о
шри йолшиuч1'е ойције - либералној, радикално/демо1'ра~ис1'ој и
конзервативној и њиховим йо'iледима на однос национално'i
иденшитеша и традиције йрема моzуhим йравцима развоја.

The purpose of this paper is to present the major developmental options, as
advanced Ьу different groups among the national Balkan political elites in the 19 th
century, Ьу stressing their (distinct) presentations of national traditions and identities. This choice of perspective seems pertinent for at least one important reason.
The debates on national traditions and identity during that formative period of Balkan
statehood rarely acquired independent eminence in the political discourse, nor did
they form а domain of their own. Rather it was in the context of debates for and
against agrarian reform, or industrialization, or political change that definitions of
the fundamental elements of national character and affirmations of the true nature of
national spirit were evoked'. It was via and within the debates over development/
modernization - and the concomitant notions of "backwardness", ,,survival",
,,progress", ,,catching-up", ,,prosperity", etc., and ultimately "power" - that all major contemporary formulations of collective identities and "national essences" were
articulated and refracted, developmental options and social reforms were advocated
and sustained. In this reading, talk about identity is talk about modern identity, not
so much in the sense of approximation of "modern personalities", but of self-conscious responses to the pressures toward modernization.
1
As К. Verdery has contended, ,,The реор!е who argued about national identity did so in а
multidisciplinary field of discourse that overlapped with talk on other themes: on the nature ofthe state, the
situation ofpolitics, the role ofreligion ... , the class composition ... , the history ofits economic backwardness, and, above all, the proper course of development [that] should Ье followed- а path toward industrialization and parliamentaiy democracy, or something else" (National Jdeology unde1· Socialism. Berkeley,
рр. 28-29.
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The reverse connection seems equally valid. For if there had been an invariaЫe mm·al referent that would in the last instance guide "local" definitions
of any major political current or system of social thought, and the functions
pinned on it, that had been the preservation of the "essence" and "spirit" of the
Nation: of national identity, whose own definition stood in c1-ucial connection
with that of the maj01· ,,imports" of modernity. Thus, formulating а politics suited
to the nation - of reform, economic development or social integration, and,
more generally, opting fог change or preservation of local traditional foгms, was
conditioned upon а "truthful" understanding of the ingenuity of the nation. Тhеге
is а геmагkаЫе co-relation between developmental choices vis-a-vis "Europe"
(ог, interchangeaЬly, westeшization, industrialism, capitalism, the "city", etc.),
coupled with corresponding politico-ideological positions, and definitions of
national essence(s) and of theiг social embodiments.
The analysis here will focus upon SerЬia and Romania - the two structurally most distant Balkan cases that nonetheless shared basic similarities in developmental terms: comparaЫe proЫems engendered Ьу the integration of their
laгgely traditional societies into the modern woгld, concerns over the far-reaching "national" effects of backwardness, accessiЫe developmental options (as
prefigured on the contemporary European "menu") and the requisites fог legitimization of these options (as part and parcel of the legitimization of the elites
themselves). At the background of these similarities one can attempt to estaЫish
how different social contexts, and, more specifically, distinctive social backgrounds and status of the political elites, affected, firstly, the emergence of а
special list of developmental strategies and, secondly, the way in which these
strategies were justified in relation to the "national community" and the "national traditions".

The Social Contexts
The most outstanding - and common - feature of the SerЬian and the Romanian societies was their overwhelmingly agrarian character. In SerЬia in 1884
the rural population amounted to 87.5 per cent, in 1910 - to 86.9 per cent; only
2.6 рег cent of the Serbs in 1900 lived in "towns" (i. е., in places of more than
20.000 inhaЬitants), while modern communications and industrialisation on the
eve of the Great War were still in cradle. 2 Although Romania's industrial output
2
Railroads amounted to only 976 km in 1911 and well-keptroads remained very few-a situation
whicl1 held little promise for fast commercialisation of the Serbian village. Industrial output in the last
prewar decade, on the other hand, did not exceed one-tenth ofthat i11 Ље agricultural sector and amounted
to the low 4.5 per cent ofthe GDP in 1910 - as compared to the 7.0 per cent for the artisan p1·oduction.
Among the numerous economic studies on the 11ineteenth-century Se1-Ыan agriculture and industry, see the
most rec~nt contriЬutio11s i11 Ље collective volume S1-Ыја и modemizacijskim p1·ocesi111a ХХ veka, Beograd,
19$4, and in differe11t issues ofthe historicaljournal Tokovi istoгije (Beograd) since 1993.
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capita was over twice as Ьig as that of SerЬia, and the voluшe of hег foreign
trade and шodern transportation far exceeded the Serbian figшes3, in 1859, 85
рег cent and, in 1912, 82 рег cent of the Roшanians continued to live in the
countryside, the agrarian sector still contriЬuting two-third of the country's GDP
and over 70 percent of ћег export. The Roшanian rates of industrial growth and
expansion, though the higћest in the Balkans, re111ai11ed well below the levels
co111111011ly associated with an industrial revolution, the value of industrial output 011 the eve of the war, as in SerЬia, not reaching the low 15 per cent of the
gross natio11al incoшe. The appare11t challenge to any шodernizing 11atio11al elite
in either country, therefore, would ћаvе been its aЬility to devise шeans to "ene1·gize" an iшшоЬilе, largely traditional шral society that alшost totally lacked in
the ferшents of modern capitalisш and deшocracy. It seeшs predictaЫe that this
iшposing social prevale11ce of the village should leave а powerful i111pri11t 011 the
entire range of sociopolitical projects as well as on Ље various interpretations of
the natio11al past and "essence" in both counries.
The shared economic baselines notwithstandi11g, the1·e were 111ајо1· social
diverge11ces betwee11 the two states with roots in theiг diverge11t histoгical and
state-buildi11g expe1·iences. At the tiшe whe11 the hot developшent debates gatheгed moшentum during the second ћalf of the ninetee11th century, rural SегЬiа
repгese11ted relatively undiffere11tiated, socially egalitarian society of fгее - a11d
enfl'anchised - peasant ow11ers. In Roшania, Ьу contrast, the lai·ge landholders
and the state held about 70 рег ce11t of the agricultшal land. 4 The relative size
and social weight of the urban шiddle classes, although ethnically highly heteroge11eous, was also conside1-aЬly Ьigger in Romania. Comparatively шodern
i11dicators of eco11omic growth at the background of harsћ social contrasts, гe
currently u11leashed in social conflicts - i11 the Roma11ian case; far less iшpres
sive evidence of econoшic modernity at the backgIOund of low property diffeг
entiation and high social staЬility - in the SerЬian case.
These major differences go long way in explaining the гather differe11t profiles of the political elites i11 the two countries. If the со111111011 trait of the ешеr3

In 1910 the industrial labour force in Romania numbered 45.000 as compared to 16.000 in
Serbla. The profits ft-om the Romanian industrial investment was was also twice as high, w11ile the urban
market was the largest in the region. In 1913 the country ranked forth in the world in wheat export, boosted
Ьу its 3.532 km ofrailroads. From the economic-history literature on Romania, see in particular Ј. Lampe,
М. Jackson,Balkan Economic History, 1550-1950. F!'Oln I111pe1·ial Borderlands to Developing Nations,
Вloomington, 1982; К. Hitchins, Rumania 1866-1947. Oxford, 1994 (the chapters on the economy and
society).
4
In Serbla in 1889 the holdings ofless than 5 ha amounted to 72.6% ofthe аrаЫе land, while those
of more than 50 ha -to only 0.06%. This highly homogeneous basis ofthe Serblan society has accounted
for wЬat socioloists call "incomplete social structшe". In Romania at that time some 2.000 large landow11ers l1eld а total of about 38% of all аrаЫе land, while the wЬole peasant property amou11ted to only about
30%. Mшeover, Roma11ia11 peasa11try as well was far less homoge11eous that the Serblan.
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ge11t шodern SerЬian elite was its peasant origi11, that of the Roшanian elite was
its boiar, quasi-aristocratic (la11d-ow11ing, traditionally-ruling) origin. AIЬeit in
11either case did this specific social profile wholly deterшine the choice of political philosophies, it did account for sоше iшportant differences in the relations,
modes of legiti111isatio11 and ethos of the constitutive groups of the шling elites
in the two countries. Between liЬerals and co11servatives - the two governing
parties in nineteenth-century Romania - there had been шuch broader zone of
shared principles, values and goals than was the case in SerЬia. The Roшanian
political class as а whole, being an exte11sion of the erstwhile social elite, did not
feel coшpelled to legitiшate itself Ьу declaring ideological war to its political
opponents - of the kind that SerЬia11 progressivists and radicals were Ьitteгly
waging against each other - despite of the differing developшental optio11s that
they advocated. Due to the severely restricted numbeг of actual participants in
the political process in Roшania, politicians tћere felt little need of шass-шoЬilising
doctrines and popular support that were so crucial for а you11g elite i11 conditions
of an open representative systeш as the one in SerЬia. 5 Тћеsе socially disti11ct
contexts and political classes, therefore, should Ье kept in шind wћen we аге
discussing the differing 'lists' of developme11tal paths, with their peculiar visions of society a11d its prospects for advanceшent, in the two countries.

Major Developmental Options and the Respective Visions
of Tradition and ldentity
As one could have expected, there had Ьее11 а grosso modo consensus, in
both SerЬia and Roшania, over the major constitutive eleme11ts of the "natio11al
idea" - the ingredie11ts of the i111agi11ary historical constшction, sucћ as (codification of) coшmon origin, language and history, and the conventional 'founding' шyths (of the golden age, of foreign conspiracies, of reЬirth and salvatio11,
of rege11eratio11 a11d progress, etc.). This conse11sus was not шatched, ћоwеvег,
Ьу unaniшity a111011g governing groups or puЫic opinion over the inte11sity and
the social cost of the гeforшs which their societies had to confront. Ge11erally
speaking, three pri11cipal solutions to the proЫem of backward11ess, a11d the
i11feгior state of the natio11, each with its 'restructured' visio11 of the 11ational past,
took shape during the second half of the century: liЬeral, deшocratic/radical,
a11d conservative. 6

5

Similarly, the higher degree of political consensus i11 the Roma11ia11 case was due to the appare11t
intertwining of eco11omic interests as а result ofthe consta11t "flow" betwee11 the Ьig la11downing a11d the
urban middle class; as in SerЬia, 011 the hand, it precludes possiЫe equation betwee11 political doctrine and
,,class ideology".
6
• ТЬеsе optio11s, as it will Ье show11 below, did not 11ecessarily coi11cide with the party labels.
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The Liheral Solution
In the constitutive normative core of Balkan modernity in the nineteenth
century, liberalism and nationalism fшmed one indivisiЫe whole. LiЬeral ideas
and movements were primarily responsiЫe for the emergence and the
sociopolitical assignment of the first local concepts of modern rule and of the
first modern institutions: in fact, it is to them that the credit for the creation of the
Balkan nation-states should go. Theirs was the ideology of liЬeral nationalism,
under whose banner the fights for national unification and independence were
waged and а concept of legitimate government different from the traditional one
was implanted: а representative government, the opposite of the autocratic or
the bureaucratic one, enacted Ьу the liЬerals themselves on behalf of the sovereign nation. Central to this reading of political liЬeralism was not the assault on
social and political privilege and defense for the "natural" demands of rehabilitated individuals. Central to it was the projection of the individualistic notion of
the "natural rights" onto the body of the national whole - the translation of
personal freedom and civil l'ights into the right of each nationality to "its own"
sovereign state and "free" development. The conviction of that handful of fш
eign-educated young intellectuals was that their states could progress only if
they adopted the liЬeral political institutions of the "progressive" West. For them
economic advancement was contingent upon the creation of favouraЫe political enviшnment whose main attriЬutes would Ье representative government and
civil rights.
It seems strange at first sight that the well-read liЬeral reformes deemed
these norms suitaЫe fш the Balkan social reality. But, as а matter of fact, what
they did was to raise the archaic view of the functions of these instituions to the
modern principle of popular sovereignty, and to "extract" the norms of the modern-state from the institutional traditions of the old self-goverrunent system and
the "ancient custom". Discovering little foundation for the modern institutions
and principles in their contemporary societies, the liЬerals turned to the national
history in "search for the rudiments of the Western liЬeral institutions and [presentation of] our whole democratic movement as the return of our people to its
historical character". 7 Political liЬeralism everywhere in the Balkans was an imported creed and format, а hybrid of the western prototype and indigenous romantic populism drawing upon the glorification of the tradition of popular democracy. It sought the endorsement of а modern concept of the state Ьу identifyjng its crucial elements in the "national" past and custom. In order to gain
legitimacy and support, the liЬeral nation-state - the one that stood fш the inextricaЫe connection between the "internal" and the "external" freedom - had to
develop naturally from the true but long-suppressed essence of the national past.
7

Сл. Јовановић, Влада Милана Обреновића, т. И, Београд,

1934,

с.

44.
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The crucial proof of these societies' capaЬility to 'go democratic' were, of
course, their representative, democratic, ,,freedom-loving" institutions - it was
them, the liЬeral claim went, which embodied the genuine nature of the national
past. The liЬerals' mission was to bring these institutions back to life; their goal
- to show that they were the bearers of а more authentic tradition than the one of
the "supreme elder" or the class of privileged.
For the SerЬian liЬerals, the moral virtues of the "puЫic SerЬian spirit" and
the institutional traditions of the patriarchal life were the fundament for SerЬia's
confident development in conformity with the values of modern liЬeralism and
democracy. Most notaЫe among them were the institutions of the old system of
local self-government, principally the communal assemЫies. ,,The Popular AssemЫy is one of the most ancient and sacred institutions in the SerЬian Principality. It embodies the lawful will of the whole SerЬian People", 1·eads the liЬeral
dra~t of t_he National assemЬly law of 1858. 8 The common law of the AssemЫy,
claimed 1ts author Ј. Grujic, is the basis of all institutions of the country and а
,,requirement" for the life of the people. The liЬerals' ultimate goal, as formulated Ьу their leading ideologue Vladimir Jovanovic, was the "free arrangement
of our state institutions in а popular and democratic spirit, in accordance with
the historical precepts ... [which] have existed for centuries in the life of our
people". 9 Constitutionalism and representative government were thus directly
distilled from the traditions of popular democracy, in а testimony for the maturity of the SerЬian people to exercise their "internal freedom". Individual freedom and freedom of the people, equality before the law and fraternal solidarity
- all these were values not alien to the Serb; on the contrary, they were part of
the SerЬian past and were preserved as ideals Ьу the "popular spi1·it" throughout
the ages of foreign domination. ,,The old or the genuine organization of the
SerЬian state was democratic, i. е. it meant that the people governed themselves
on the basis of equality before the law and the equal right of all its members",
Vl. Jovanovic argued. SerЬia's defeat at Kossovo and the enslavement of the
Serbs were the punishment for the boyars' betrayal of the "democratic spirit".
The bureaucratic and autocratic regimes in contemporary SerЬia continued to
display the "corrupted nature of the Serb" since the country was not dominated
Ьу the "democratic spirit, the spirit of the puЫic contract and of the people's
self-government" 10 •
The SerЬian liЬerals' insistence that the "popular SerЬian spirit" had been
incarnated in and empowered Ьу the institutions of representative democratic
8

Ј. Милићевић, ,,Прилог познавању порекла србијанског парламентаризма",

Зборник Философскоl факултета,
9

XI-1, 1970, s. 614-615.
Cit. in М. Subotic, S1·icanje slobode. Nis 1992, s. 91.

10
Вл. Јовановић, Основи снаlе и величине србске. Нови Сад, 1870, s. 50. The LiЬeral
theory ofSerЬian history has been most fully developed Ьу Vladimir Jovanovich (ор. cit.; Serblan Nation
and tће Eastern Question, London, 1866).
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rule sprang from its crucial connection to the idea of popular sovereignty - the
pivotal emЫem of SerЬian liЬeral nationalism and of its understanding of internal freedom. Although they fully shared the normative liЬeral faith in а society
based on freedom, equality and justice, they believed that for such society to
become possiЫe, ,,the common will should Ье the supreme law and the unlimited master, it should Ье the sovereign". The major values and institutions intiinsic to the liЬeral doctiine - parliamentary government, ,,equality in freedom",
"Iule of law", responsiЫe executive - for the SeIЬian liЬerals were derivative
fIOm the crucial notion of the popular sovereignty, the "common will" that meant
"the will of all, expressed Ьу universal vote, or the vote of all on the basis of
freedom". 11 It is on this point that the early SerЬian liЬeralism - as yet selflegitimating and oppositional - differed substantially from both the veision of
liЬeralism, which was dominant in Europe at the time and apparently sensitive to
the dangeis of the "tyianny of the majority", and the later, faI more elitist liЬeI
alism of the SeIЬian progressivists.
Other traditional institutions, such as the zadruga, rural community, local selfgovernment, all kinds of collective work, and the collectivistic ethos which they
nurtuied, were politicaly instrumentalised with the same legitimating purpose in
mind. Once suppressed Ьу foreign invaders and local despots, they weie now
brought back to life Ьу those, who possessed the genuine knowledge of the power
and spirit of the nation, of its primordial democratic instinct. The repository of this
spirit and its virtues was found in the epic folklore - the major building Ыосk of
the "mythological poetics" of national identity. It testified to the permanence of an
ethical code among the Serbs, which provided the "basis of civil virtues" and
without which democratic society could not survive. As an embodiment on the
collective memory and а preserve of the virtues of the "SerЬian power and greatness", epic folklшe was re-deciphered into а zreservoir' of nationally-psychological testimonies of the Serbs'aЬility not just to fight for their freedom but to create а
democratic state and aЬide to the prescriptions of the institutions of liЬeralism. 12
The SeIЬian people, in brief, due to its traditional, patriarchal customs and
institutions, to its nоЫе epics and moral code, democratic spirit and conventions
in self-government was proven to Ье "organically" suited for, if not actively
creative of, а liЬeial political and economic order. Therefore, it is baiely justifiaЫe to speak, during the constitutive period of the SerЬian modernity, of а "dichotomy" between the "liЬeral idea and tradition" 13 • It is, at the same time, equally
Cit. in М. Subotic, ор. cit., рр. 85-92.
The most informed treatment of the ideology of Serblan liЬeralism can Ье found in G. Stokes,
Legitimacy th,·ougli Lihaalism. Vladimi1· Jova1101 1i6 and tlie Ђ·a11sfon11atio11 ofSе1-Ыа11 Politics. Seattle
and Londo111975, a11d Milan Subotic, S1·icanje slobode. Nis 1992.
13 Such а claim seems to Ье more appropriate for the short-lived ,,!Љeralism in power" of the
Se1'Ьian progressivists who, together with king Milan, espoused а mнch more westernising, elitist veгsion
of!Љeralism, close to that professed Ьу the Romanian !Љerals. See for example А Шемякин, ,,Сербия
11

12
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obvious that the liberals in SerЬia did not seek to re-install the old patriarchal
aпangement preserved Ьу the "popular spirit". Nor were they traditionalist in
any accepted meaning of the te1·m: tradition for them was not an alternative to
modernity nor а sui generis alternative modernity. For them it was only the basis, the fundamental texture from which the viaЫe institutions and guiding principles of the nation-states could evolve. Their attempt to attain а synthesis between tradition and modernity ensued from thei1· effort to "condense" the historical time needed for the implantation of modern forms of social organisation,
economic and political freedom in particular, and most of all the nation-state 14 •
What they were ultimately aiming at was to attune their amЬitious programme of
"progressive reforms" to the local, largely communitarian structures of social
organisation. This was how the liЬerals tried to legitimate their project as universal and rational, on the one hand, and local and "patrimonial", on the other. The
SerЬian liberals' lasting achievement, therefore, was not the moЬilisation of mass
support despite their ideological and programmatic appeals to it and defense of
the peasant property. The lasting achievement of the liberals' intervention in the
SerЬian political scene was the creation of а modern political system 15 and the
installment of the notion-state as the only legitimate form of supreme political
power. Their means - the enactment of gradual political and social reforms and
the cultivation of national consciousness. Whereas before their ascendance, political legitimacy rasted fully upon traditional grounds (like ancient custom,
monarchic rule, higher education, etc.), after them each politician deemed it necessary to assert his right to power in terms of how truly he represented the people.
This revolution in the conception of lawful rule is part and parcel of modern nationalism. It constitutes the fundamental principle of modern government.
Central to it in the SerЬian (and, largely, Balkan) context, however, were not the
liЬeral precepts of enlightened rule, but the traditional notion of popular selfgovernment. Intrinsic to that notion was the egalitarian rendition of democracy
as derived from the monolithic popular designation of the community, that was
endowed with the right of self-rule, and fi'om the understanding of liЬerty as
"popular freedom", ,,freedom of the national whole". The foundation of the
modern SerЬian state was thus made to rest on the congenital liЬeral nationalism
and constitutional democratism of the SerЬian peasant, on the sound pillars of
his collectivist, self-ruling aptitude. 16 But, having been convinced in their misна переломе. Обретение независимости и проблема модернизации", Tokovi istorije, 1-2,
Beograd, 2000, рр. 19-46.
14
М. Subotic (ор. cit., р. 156) makes а similar point Ьу calling this synthesis "modernity of
backwardness",
15
G, Stokes, ор. cit., р. 219.
16
It is not nearly surprising then that while the !Љerals in opposition ofthe l 850s and l 860s gave
the peop\e's understanding of democracy its due Ьу "rediscovering" the Serblan tradition and spirit, the
liЬerals in government ofthe 1870s gave the people's expectations for state protection its due Ьу shielding
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sion to guard the true, properly-understood national interests, the liЬerals left
little need to heed the opinions of this "peasant nation" or to explain to it the
meaning of belonging to it. This need would Ье realised Ьу others - their
oppontents from the "left" - and their shrewdness would Ье abundantly rewarded.
Unlike in SerЬia, liЬeralism in Romania had the historical chance to get
beyond what Е. Lovinescu called the "phase of the ideological revolution" and
step into that of the "economic revolution" 17 • While sharing the basic tenets of
contemporary liЬeralism with their SerЬian counterparts, Romanian liЬe1-als differed from them in both institutional achievement and modernizing zeal. Within
а very short period of time, and most pronouncedly during the decade between
1860 and 1870, the nascent Rumanian state adopted almost the whole package
of European institutions and legislation. Similarly, the ( ех middle-noЬility) Rumanian liЬerals espoused а mOl'e 'liЬeral' version of democracy than their (peasant-based) SerЬian compeers in that their ideal was not the self-rule of а nation
of backward peasantry, but representative government of the best educated and
socially reliaЫe. Their avowed goal was modernization of the urban, not the
rural, sector of the economy through forced industгialization undeг state pгotec
tion and encouragmenet for the urban middle class. Yet the Romanian liЬerals
were по less prone to identify the fundamental liberal principles - as seen to fit
these goals - not in the Westem body of doctгine, fгom where they wеге actually
taken, but in the tгaditions and values of the national past. For, as the leading
Moldavian liЬeгal, М. Kagalniceanu, pointed out, ,,the геа! civilization is the one
that deгives fгom our bosom, Ьу way of reforming and impгoving the institutions of the past with the ideas and successes of the pгesent" 18 •
The two refeгential epochs wheгe Romanian liЬeгals pгojected the untainted
national "kemel" in seaгch of the identity-building "heritage" of the Romanian nation, wеге the Daco-Roman antiquity and the Medieval ages between the fourteenth
and the beginning of the eighteenth centшies. Тhеге was no clash between eitheг of
these eras (whose co-existence, in teгms of modem identity politics, was commonly
taken as proЫematic), as well as the identity-building пaditions exпacted from them,
and the pre-requisites of modemity. On the contгa1-y, even pгagmatic politicians,
such as the liЬeгal leader I. С. Bшtianu, saw themselves compelled to frequently and
passionately refeг to а certain pгimoridal, discontinuous model shaped Ьу the Romanian past and excavate therefгom the modern elements of the liberal doctгine.
The Romans who had settled in ancient Dacia, alleged I. С. Bгatianu, had
kept the repuЫican spiгit alive. That spiгit came not from Rome, whe1·e the flame
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of LiЬeгty had been extinguished Ьу that time, but fгom the rural enviгonment
which had preserved the old faith and viгtues. Roman settleгs in those lands
wеге а soгt of political emigгants, гefugees fleeing on account of theiг convictions - а fact that made the foundation of the Romanian nation соmрагаЫе to
that of the Ameгican nation, as both shaгed in the гeligion of liЬerty. Much like
the emigгant English Puritans, ,,the democratic and fгeedom-loving population
of Italy, in oгder to fгее itself fгom the fiscal yoke, fгom the abuses of the pгivi
leged, and fгom the threats that it would lose its land, took up а plough in one
hand and а swOl'd in the otheг and set on to raise the pillaг of LiЬerty in а new
land, young and stгong, away fгom the stinking аiг of despotism". It was in the
midst of these new Roman colonies that "democгatic traditions were kept up
sacгed and pure". The Romanian nations, thus, ,,not only has its mind and spiгit
геаdу for democracy, it has continously caпied [democгacy] in its heaгt and
customs" 19 • As to the гepгesentative institutions, it should Ье remembered that
"Romania has its own past, and whilst other states had been under the sway of
despotism, hеге we had а гegime ... [which was] all too liЬeral and, one may say,
paгliamentaгy". The law on the local government, too, was advaгtised as а гe
vival of an ancient Roman tradition - ,,one of our ancient institutions" - that had
been "salvaging" Romanians for centuries until "foгeign rulers came and destгoyed it" 20 • Words that could have been taken fгom one of Vladimiг Jovanovic's
tгeatises on the "organicist" democгatic tгaditionalism of the Serbs.
The 'pгoto-liЬeral' attгiЬutes of the Romanian historical tгadition, much Iike
those which the SerЬian liЬeгals 'identified' in SeгЬia's past, were pгimaгily meant
to legitimate а modern concept of the state Ьу way of tradition and ancient custom. But they also had to imbue the people, despite its miseraЫe material condition, with а sense of belonging to the civilized world and thus foster its national
self-esteem. Indeed, the very backwaгdness of the Romanians was the consequence of their centuries-long mission of "vanguaгd of Chгistianity and а baпier
against Asian invasions". То this mission was added, aгound the 1830's, а new
one - that of а bulwaгk of democratic Europe. ,,Fог neaгly eighteen centuries,
wrote D. Bratianu in 1851, we have been suffeгing, labouring and fighting in
silence, without forgetting fог а moment that we are entitled to represent in Eastern Europe the idea of individual fгeedom and collective progress, which make
us Europeans and real forebeaгs of humanism, that we аге the vanguaгd of the
Gгeco-Latin race ... Neveг, not even in our most inauspicious days, have we
been shaken in our vocation to humanity". 21 Thus, fгom disciples of the West
Ion С. Bratianu,Acte si cuvfntcil'i, vol. I/1, Bucure§ti: Ed. Cartea Romanesca, 1938, рр. 21-22.
Jbldem, vol. VIII, Bucuresti, 1941, р. 178; vol. IV, Bucure§ti, 1932, р. 31.
21
Cit. in V. Georgescu, Isto1·ia idei/01· politice 1·0111ane§ti (1369-1878), Miinchen: Jon Dimitш
Verlag, 1987, рр. 79-80. Cf. Lucian Boia, Ist01·ie §i mit fn con~tiinJa mmaneascii, Bucure§ti рр. 30-32,
19

the small peasant property from the forces ofthe market. See Н. Вучо, Расйадање еснафа у Србији,
I, Београд, 1954, стр. 323-337; М. Palairet, Тће Balkan economies с. 1800-1914. Evolution и1itliout
Development. Cambridge 1997, рр. 121, 309-310.
17 Е. Lovinescu, Isto1·ia civilizaJiei 1·011u'i11e moderne. Bucure§ti, 1972, р. 4 78.
18 Cit. in Е. Lovinescu, ор. cit., р. 122.

20

36-3 7. C,itically-minded historians such as М. Kogalniceanu were no more immune from temptation to
look for а privileged position ofRomania in European history (see L. Boia, !ос. cit.).
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the Romanians converted into its defenders and, as repeatedly happened to Ье
the case, even its forebears. Once the guardians of Christian Europe, now they
stood as the guardians of Democratic Europe, progenitors of the European civilization in the East, an European model for the other Balkan nations that had
launched on the road to their 'revival'.
Similar had been the assignment of the claim about the unitary, supra-class
nation, about the "national unity" as а "popular feeling". Its source - just like in
the SerЬian case - was the reality of an authentic democratic Romanian tradition. N. Balcescu, the famous radical-liЬeral, descriЬed the Romanian medieval
society as built upon democratic and egalitarian principles, thence his induction
that the Romanian nation rested upon the ancient triad of boyars (aristocrats),
peasant and soldiers, each of these estates being endowed with the right to pIOperty and to carry arms. 22 The Romanian boyars, far from being oppressors of tће
peasantry, ,,are those who ... had built our kingdom on institutions so humane
and egalitarian, that not even the laws of Licurgus or Solonus could favouraЬly
compare to them". Romanian ai·istocracy, moieover, ,,is not hereditary but opet
t all sons of our fatherland". Indeed, it had anctipated, in а very judicious manner at that, the democratism of the Fiench revolution. 23
The liЬeral solution, therefore, the опе that was closer than апу other to the
Western bourgeois model, in both SerЬia and Romania was presented "almost
point Ъу point as re-actualization of а tiansformed past" 24 which 'ended' with
the late Middle Age and the subjection of the 'nation' to а (corrupting) foreign
rule. The moЬilizing implications of this romantic exaltation seem obvious and,
in the intellectual and political context of contemporary Europe, hardly original.25 Paradoxically at first sight though, the liЬerals' inflated invention and Iedefinition of the 'national' traditions and collective moral kernel did not serve to
celebrate and indigenist project. It was meant to bring their societies closer to the
West and gain acceptance as equal members to the European family of states.
Their aim was to show that the national history of the last few centuries had been
an abeпation, а historical accident, whose elimination would bring their countries to where they naturally belonged. The liЬeшls, as а student of the Romanian political thought has pointed out, upheld а sort of 'kin' or genetic concept
of the Romanian community, accшding to which it had preserved intact its original
"instincts" forged at the time of its formation, when, due to the Romans, it had
22

N. Balcescu, Romanii sub Miliai Vodii Viteazul. Ia§i, 1988, р. 14.
"Тће old boyars were not scared Ьу the Frencћ repuЬ!ic ... , because they tumed their domestic
servants into new boyars to whom they gave their daughters and nieces as wives" (Ion Eliade Radulescu,
Echilibrul fntre antiteze, vol. I, Bucure§ti 1916, рр. 85, 133).
24
L. Boia, ор. cit., р. 32.
25
"Ifwe wanted to become part ofthe great national movement, which then pervaded Europe, we
had to awaken our people- а dormant people ћаd nothing to ћоре for", admitted late1· Vladimir Jovanovic\1
(Sl. Jovanovic, Moji sav1·eme11ici- Vladimi,· Jo\lano\lic. Wi11dsor, 1961, р. 32).
·
23
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been an integial pait of the European civilization. It was those original features
that constituted the community's tiaditional essence, on the basis of which the
democratic institutions of medieval 'Rumania' could Ъе built, and it was theil'
enduring power that made the adoption of such institutions not just feasiЫe but
effective. For there was а case not of borrowing but of reunion of two similal'
structures which shared in the same origin. This tradition, located not in an unspecified pl'e-modern age (to which the conservatives abstt-actly referred), but in
the Antiquity and the Middle Ages, was not а victim of the modernization, but
Iathel' its starting point and conductive backgl'ound. What the liЬerals meant Ьу
tradition had nothing to do with the experience bequeathed Ьу the centшies of
political decline; they meant the Rumanians' original ethnic essence and the pl'erequisite fш the democl'atic institutions of the 14 th to the 16th centuries. 26
The diffel'ence in the elements 'identified' as inherently conductive to the
liЬeral project in the two countiies thus highlights their distinct social contexts.
The SerЬian liЬel'als, with their emphatic adulation of the virtues of the patriarchal and communitarian nol'ills of the village, offered an expressly popular rendition of the nature of SerЬian history and the "puЫic SerЬian spirit". The Romanian liЬerals, on the other hand, produced а sort of 'Whig' interpl'etation of
the Romanian "specificul national" whose key elements, besides the invariaЫe
missional'y pl'edilection, were the l'espect of individual and national freedom,
intact property rights and national unity, and commitment to the progressive
principles of the civilized world. The (application of) notions of property, as
embodiment of the fundamental puЫic ethos, in the two contexts provide the
most illuminating case. If the Romanians had been spal'ed of subjugation and
displacement Ъу Asiatic invasions and had withstood intact the migrations, it
was pl'imal'ily Ъу virtue of their attachment to and identification with theil' pioperty. The Slavs, Ъу contrast, having known only "collective property", wel'e
doomed to Ъе "in incessant movement" and easily subdued, а fact that explained
their settlement among the Romanians. 27 Remal'kaЫy, it was precisely this property distinction between the Slavs and all the rest - but endowed with the opposite evaluative sign - Ъу way of which the Sel'Ьian liЬeшls, and especially the
SerЬian radicals, argued their (modern) developmental options. In this respect,
the normative outlook of the Romanian liЬerals, and the corresponding adaptation of the "national essence" which it entailed, resemЫed much more that of
the SerЬian progressivists than the опе of the nominal SerЬian fellows.
In either case, however, the quasi-populism of the official liЬeral doctrines
and praxis was evident. LiЬerals in both SerЬia and Romania, while destroying
traditional rural cultures through thei1· modernity-constructing refol'ms, sought
V. Georgescu, ор. cit., рр. 84-85.
I. С. Bratianu extensively developed this thesis in а sреесћ duri11g his 1883 election campaign.
(SeeA. Stan, ор. cit., рр. 390-391.)
26
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to cai·ve out "normative national pasts" from the pre-modern symoЫic life-world
of the "national" peasantry. Their attempt at devising а national ontology thus
served their project of estaЫishing non-proЫematic connection between premodern forms of life - the tradition - and the structures of social and political
modernity.

The Radical Solution
It is against this background that опе should try to interpret the two, generally assumed to Ье strongly contrasting visions of the society and its prospects
for advancement in SerЬia, unlike those in Romania. Indeed, the extent to which
the liЬeral discourse of the nation had set the tone of contending ideological
solutions is manifest in both SerЬia and Romania. But in two opposite directions
- in SerЬia towards crystallisation of а strongly populist radical view; in Romania towaids 'liЬeIЋlisation' of the conservative vision. Significantly, neither of
these had а corresponding version in the other country,
SerЬian radicalism was the one Ieally mass political movement among all
Balkan countries before the First World War. Given the meager state of political
communication at the time, this fact itself certainly begs for explanation. Crucial
to it would Ье to look into the ways Ьу which the radicals pursued ideological
appeal and effected their remarkaЫe moЬilisational and oiganisational success.
Contemporary scholars seem to agree in viewing SerЬian radicalism as an
off-spring of the populist socialism of Svetozar Markovic - the SerЬian adaptation of Russian populism of the late 1860s. 28 At the coie of Markovic's social
philosophy laid the belief in the aЬility of an egalitarian, pre-capitalist society,
such as the SeIЬian, to by-pass the "stage" of capitalism via pieservation and
perfection of the traditional institutions of collective owneiship and self-rule the commune and the zad,·uga. Its rationale was the evasion of the
bureaucratisation and capitalisation of society Ьу moving directly into the socialist, self-governing society. 29 SimilaI to the erstwhile liЬeral doctrine, but also
in reaction against it, Maikovic's socialism sprang from the quest of а social
formula that would offer а solution to the pioЬlems engendered Ьу the clash of
28
Over the last years а number of detailed, and revisionist, studies of SerЬia radicalism appeared.
Most prominent among these is Латинка Перовић, Срйски социјалисти 19. века. Прилоz
историји социјалистичке .мисли, књ. 1-3, Beograd 1985, 1995; idem, Срйско-руске
револуционарне везе, Београд, 1993. See also Андрија Раденић, Радикална странка и
Тимочка буна, књ. 1-2, Зајечар 1988; Васа Казимировић, Никола Паитh и њеlово доба
1845-1926, књ. 1-2, Београд 1990; Андрей Л. Шемякин, Радикальное движение в Сербии,
Москва 1993.
29
"Our task is not to eliminate the capitalist economy, which indeed does not exist [in our country],
said Markovic, but to turn the small patriarchal property into collective one and thus to skip а whole
historical period of economic development - Ље period of the capitalist есопоmу" (cit. iп Латинка
Перовић, Срйски социјалисти 19. века. Прилоz историји социјалисiиич1<е .мисли, књ. 2,
Београд 1985, s. 300-301).
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the traditional society with the anonymous disruptive fшces of modernisation
and modern civilisation. Its anti-capitalist quality, like that of а numbeI of contemporary and lateI-dy populist doctt·ines, was at once а product of а modern
social thought and of the patriarchal environment where it had emerged - an
ingenuous manifestation of an underdeveloped society that sought а way out of
backwardness in its "own" paths of development in opposition to the social
values and institutions, but also contradictions and "inhuman ruthlessness", of
the West. ,,The socially undifferentiated agrarian society, the collective ownership, safeguarded in the zadruga and the commune, the populaI self-government - foI the SerЬian socialists these were the essential preconditions upon
which а path different fl'om the West European, i.e., the path of non-capitalist
development, could Ье charted."30 The ultimate purpose of their project was the
state of social justice, the "people's state" - collective owner of the capital,
organiser of the people's production and regulator of equitaЫe distribution.
It was not however these socialist tenets that inspired the ti·emendous enthusiasm of the SerЬian peasant. Unlike doctrinaire socialists, Markovic and his
followeis weie quick to grasp the potential behind the traditional peasant piotest
against а bureaucratic system, taxes and state salaries. The radicals had no program of Iefшms in the countryside, but they succeeded to masteI the typical
peasant giievances and to supply them with strategy and bright vision, thus
procuring an increasingly wideI social and political basis for their movement.
Мше importantly, after Markovic's early death his narodnik socialism distinctly
evolved into populism with consideraЫy less socialism and much more nationalism. Undeilying it was а concept of the nation and the popular sovereignty
which consideiaЬly "radicalised" the one originally introduced and monopoised
Ьу the SeIЬian liЬerals. The bearer of the sovereignty became the communitarian
and almost physical whole of the wretched peasantry. In the final analysis, the
great feat of the radicals was that they succeeded to firmly estaЫish the notion of
complete congruity between .radicalism, popular interests and national mission.
Triggering this stunning moЬilisational and organisational success was а
technique in whose inventory policital instrumentalisation of tradition and collective identity figured prominently. Indeed, at the hands of the SerЬian radicals,
tradition itself became an alternative model of development and was made to
stand out in vehement confiontation with (what the radicals peiceived to Ье) the
European опе.
зо Л. Перовић, Срйски социјалисти 19. века, књ. 3, Београд 1995, р. 21. As the Radical
leader N. Pasic put it already iп 187 6, ,,We waпt to preserve the пation of the mistakes of the western
i11dust1·ial society, which was produced а proletariat and infinite ostentatious wealth, апd iпstead to raise up
iпdustry оп the basis of associated labour. We do not agitate to prohiЬit private property, but to bring the
peasants into association апd to work the land Ьу machiпery, because without association (zadruge) steam
engines .cannot Ье used efficiently". (Никола П. Пашић, Писма, чланци и lовори (1872-1891),
Београд 1995, с. 51).
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The material and moral elevation of SerЬia was possiЫe, the radicals asserted,
if only it could proceed from the traditional economic and political institutions "in
the purest popular spirit". What appai·ently distinguished their programme of reforms, was its synchronism with the values of the SerЬian patriarchal tradition: the
opening up of politics, as the party leader Nikola Pasic put it, ,,to the people's ideas
and people's expectations, [its reliance upon] popular traditions and popular aspirations".31 The assault on liЬeral capitalism was launched from the positions of
patriarchal communitarianism, egalitai·ity and democracy. From Markovic's socialist agenda his successors kept only that portion which harmonised with the
archaic communitarian attitudes and "popular" institutions - reduced bureaucracy,
self-administration, equality, allevation of peasant's taxation, strong economic and
distriЬutive functions of the state - and carefully avoided any calls that could
estrange the SerЬian peasant. UnderstandaЬly then, the radicals' anti-capitalism
was not equivalent to socialism in the contemporary sense - to the extent that they
possessed an economic program, it favoured associated labour and co-operation in other words, а third-way economy.
Whilst the liЬerals, and especially the Progressivists, the radical claim went,
considered the patriarchal life of the SerЬian village to Ье а "residual of barbarism" and strove to "transform SerЬia into а small Western country, in total disregard of everything SerЬian and Slavic", the radicals "assume that the SerЬian
people possess so many good and and sound institutions and traditions, that
they only need to Ье cultivated and complemented Ьу the good institutions that
аге to Ье found among the Russian and other Slavic peoples, while taking from
the West only technical knowledge and science and use these in agreement with
the Slavo-SerЬian spirit". 32
The "good and sound" institutions and traditions - those which "conformed
to the SerЬian spirit" and were "sufficient to safeguard the SerЬian people against
the pressure of the west and to bring vitality and advancement to it" - were the
Orthodox church, the peasant commune (zadruga) and the "people's state". ,,The
Slav spirit, the Slav character, the Slav distinctions from the other peoples these аге all tied to the Orthodox faith". The Eastern church, unlike the "absolutist Latin" one, was а "democratic and people's church", bringing "реасе and
love", and as such was much тоге сараЫе to "accommodate development,
human improvement, innovation and scientific progress". ,,The commune
(opstina) is the soul of the Slav world ... It is the beginning of the Slav society
Cit. in Л. Перовић, Срйски социјалис~ии 19. века, књ. 3, р. 87.
This was how the long-standing leader ofthe Radical party, Nikola Р. Pasic, summarized the
polar opposition between the two projects - the liЬeral and the radical (Никола П. Пашиh, Пислщ
чланци и zовори) (1872-1891), Београд, 1995, s. 238-239). Pasic's anti-Western social philosophy
is contained in the following single statement ofhis: ,,The main objective of our political movement was to
preserve the good institutions which would have disrupted the genuine life of our people and caused
confusion in the national development and life" (ibldem, р. 241 ).
31

32
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and the end of the West-European development. The Slav commune is сараЫе
of further improvement and re-arrangement as а basis of society and state, whilst
the commune in the West-European world, on the contшry, signals and endpoint and, indeed, will Ье the end of its culture, which is how the present state of
things in the West will Ъе inevitaЫy terminated". With its collectivist, egalitarian, ,,bJOtherly" ethos, the commune, тоге than any other traditional - ,,sacred"
- institution, carried the germane elements of the supe1·iority of the Slav civilisation
over the 'Western' one. Finally, the people's state, which "bears the imprint of its
creator", was an immanently democ1-atic state: d1-awing on the social and moral
virtues of the commune, it possesses "no superior strata ... , and everyone feels а
master". 33 These were the "institutions and traditions" that formed the groundwork of the Orthodox Slav civilisation. Within its bosom alone, the radicals
maintained, the preservation of the social and national-psychological ingenuity
of the Serbs was conceivaЫe. It was these institutions and traditions, again, that
made the Orthodox Slav civilisation superiш to the Western (essentially Catholic and Germanic) one. In fundamental antinomy with the former, stood the "unnatural, antisocial, egotistic" nature of the latter as sustained Ьу the Catholic
church, individualism and the Western state.
This slavophilic fundamentalism of the radicals, just as their "socialism",
was an important element of their definition of the "inner contents" and distinctiveness of the SerЬian nation. It was, in other words, а function of their nationalism. Their conviction that "western" capitalism threatened to destroy the national identity of the Serbs Ьу turning them into а "proleterian people" was projected onto, and rationalised in terms of, the deep civilisational division between
the East and the West. ,,Western Europe and Eastern Europe - these аге two
utterly different worlds which have never been in agreement ... These аге two
worlds in perpetual cultural, religious, national and economic fight with each
other... In the incessant conflict between the East and the West, the SerЬian people,
ever since its settlement on the land that it occupies today, has been on the side
of the 'East'". 34 Thus the radicals' anti-Western pathos, an intrinsic element of
their populist nationalism, elevated SerЬia's belonging to the Orthodox and EastEuropean world to the status of а civilisational identity preordained Ъу tradition.
The apparent paradox in all that was that the radicals' ,,Eastern" option
itself was on outcome of the adoption of modern "Western" models and institutional mega-forms (most notaЬly, the nation-state), it was driven Ъу а modern
European social analysis (Marxism) and aspired to the most vanguard society
(the "social state"). Even the "conserving" functions of the Orthodox church
33

The most succinct statement оfЊе Radicals' social thought, and а detailed defense ofthe basic
elements of the Oi-thodox Slav civilization, is to Ье found in Nikola Pasic's Слоzа Србо-Хрвата
(Никол~ П. Пашиh, Пислtа, чланци и zовори ... , с. 285-318).
34
Ibldem, р. 304.
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were upheld in the name of "European" values: its "advantages" as а "democ1-atic" and "popular" church stood out as such "not on the grounds of faith, but
on those of progress and defense of nationality". 35
In ideological terms, then, the radicals sought to trace and altemative, ,,third"
way between the Eeast and the West - ,,third" in relation to the means, not the
goaJs. Neither the impulse nor the purpose of their 'traditionalist', 01· populist,
discourse was in effect conservative and anti-modemist. As elsewhere, SerЪian
populism sprang from the (largely intellectual) awareness of backwardness and
the fear that, Ъу following the Westem 'ways', the SerЪian society would lose its
economic and political independence as well as its identity. It was not, to put it
succinctly, а 'primitive' indigenous ideology of the peasantry, it was an ideology of the intelligentsia. Similar to other populist movements, SerЪian radicalism was based upon а belief in the possiЪility of controlling the modernisation
process; it searched for а synthesis between the basic values of the society and
the need for modemisation. The SerЪian radicals were not hostile to progress they actually championed it, but in its populist version, which, far from destroying traditional ways, presumaЬly allowed for their preservation and perfection. 36
Generally speaking, populist moЪilisation presents an attempt at social integration on the basis of traditional values. In а broader perspective, it is а technique of ilational integration where the activation of the "national masses" (the
social groups that supply the mass basis of the populist movements) is far more
important than their di1·ect participation in the political process. 37 The SerЬian
radicals implemented this kind of technique Ьу carrying to the people the basic
message that it was them, more than авуоnе else, that understood the true national mission and represented the true people's interests. Significantly, the
irredentist aspect of their natioвalism was just as weighty: the estaЫishment of
the "most democratic people's self-rule" was intended, among other things, to
entice the unreemed brothers to hurriedly join the motherland. Indeed, the populists' monopoly over the nationalistic discourse became complete once they subordinated internal reforms and egalitarian designs to the cause of national unification.
So, the radicals' programmatic stock and its institutional coat should Ье
understood as part and parcel of modern nationalism. But the methods, ai·guments авd Jhetoric style Ьу way of which they persued these 'modern' оЬјесЉidem, рр.

311-312, 317.
Both Markovic and Pasic saw the need of industralization, but without bureaucracy and propetariat
in other words, not Ъу emulating the westem model of development and reproducing of its contempora;
social conditions, but Ьу evading precisely that possiЬility. The fundamental question for them was: what
should Ье done so that SerЬia could benefit from the scientific and technological achievements of the
western civilization and still not lose its distinctiveness?
37
G. Ionescu and Е. Gellner (eds.), Populism. lts meanings and National Clюгacte1·istics, London, 1969, рр. 182-183.
35

36
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tives shared in the populist practice of instrumentalising patriarchal values,
institutions and concepts of power. This 'procedural' aspect should not in the
least Ье overlooked. Ву impressing traditioвal communal attitudes and values
upon to notion of the self-governing people, in the language of strongly moЪi
lizing rhetoric, the SerЬian radicals estaЫished their domination on the idea of
the nation and the legitimating norms of estaЫished their domination on the
idea of the nation and the legitimating norms of political discourse. It was
from them that in majority of the peasants learned their sense of what it meant
to Ье а Serb - in and out of their state. There was no contention between
moЬilisation on behalf of radicalism and moЪilisation on behalf of nationalism
~ the cause was one and the same. More than anything else this association of
вationalism - in its civic and irredentist aspects - and populist radicalism accounted for the latter's standing supremacy on the SerЬian political scene. It
helps us identify the basics of the populist technology of winning over the
idea of the nation, when the latter consists of independent and enfranchised
peasants, and of appropriating the fundamental legitimising principle, namely,
the defense of the properly understood national interests. These certainly go
long way in explaining how national integration and peasant activation became possiЫe before SerЬia, much like the other Balkan countries, had experienced major economic transformation.

The Conservative Solution
The conservative option in Romania - and Junimism, in particular, as its
most coherent and complete manifestation - had no socio-political analogue in
SerЬia. Yet, precisely like the contemporaneous SerЬian radicalism, it was а reaction against the social and political "disharmonies", contrasts and distoritions
caused Ьу the encounter with modernity, and against the liЬeral solutions magnifying these malformations. The feverish import of foreign "forms", encouraged Ьу liЬerally-minded enthusiasts, was seen to cause prolonged and painful
incongruity with the traditional structures and values - with the local "substance".
Similar to SerЬian radical ideology, again, Romanian conservation sought for an
intrinsic, organic "third way" of development, а specific "Romanian model" of
comЬining the "European ideal" and traditional local structures, projected as
much onto the past and present as onto the future.
Unlike liЬeralism, Romanian political conservatism had deep local roots, а
proper "organic" tradition, tracing back to the local conservatism of the boyars'
reform projects ever since the late 18 th century. It could have been anticipated,
therefore, that beyond its concern do disclaim the anachronistic nature of the
landed aristorcracy, in the focus of the conservative reasoning about the nature
of the "national body" would Ье the histшical justification of prope1iy. The conservatives' central thesis was that, as their leader Barbu Catargiu put it, ,,feudal-
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isrn in Rurnania had never existed", therefore large landed p1·operty there had
been historically sanctioned. At any rate, having the actual situation and the
actual right on their side, the conservatives felt less irnpelled to refer to 'historical rnodels' than their revolutionary-rninded opponents. Which, ironically, rnade
thern sound rnore rnodern than the liberals - just as when they counseled the
self-proclarned rnodernisers "to exarnine this issue [of landed property] frorn the
vintage point of law and political econorny. " 38
Nowhere was the rnodernising potential of 'enlightened' conservatisrn rnore
evident than in the Junirnist approach to the path of developrnent Rornania had
to follow. Although the view that rnodernisation could not entail rnerely а process of irnitation, but а synthesis between European and traditional local structures, had originated with the generation of 184839, the full-fledged doctrine of
the "Rornanian rnodel" took shape afte1· the late 1860 's through the writings of
Titu Maiorescu, Theodor Rosetti and Petre Р. Carp. Its key philosophical, political and econornic concept was evolutionisrn, perceived not as veneration of
tradition but as а gradual, organic advancernent of the Rornanian society. Although the laws of progress had ordained the inevitaЫe triuph of 'rnodernity',
the latter, the Junirnists argued, should not Ье irnposed through rash aping, abrupt
changes and renunciation of the Iole of tiadition; developrnent could not Ье
natшal if theie was а breach between the past and the piesent.
Until the beginning of the 19 th centшy, the Junirnists asseited, the Rornanian society had been subrneised in а state of "Oiiental baibaiity", which it
began to Ielinquish only undeI the influence of the ideas of the Fiench Ievolution. But as that took place too fast, and the Rornanians had not had the tirne to
becorne Ieady fOI the adoption but of the outer lusteI of Westem societies, the
Iesult was the erneigence of а society wheie outwaid fOirns had no foundation
in а coпesponding substance. All it engendeied was supeiificiality, rnediocrity
and harrn шtheI than benefit. А nation could live without cultuie, in the hope of
developing one in а appIOpiiate tirne, but it could not live in aitifical culture
without endangeiing its own existance. 40 The Junirnist weie equally ciitical of
what MaiOiescu called the "rnegalopiahia" of the libeшls and the idea that the
Rurnanian nation had always been inspiied Ьу undying piinciples. ,,It is sheer
Ыindness not to see that the building (zidiт·ea) of the Rornanian nationality cannot Iest on а basis in the rnidst of which stands а lie"; ,,we rnust declare that our
Ievival can only begin in the spiiit of the rnodern culture".41 The Junirnists weie
thus the Љst to atternpt to sepaiate the past and the present in Rurnanian culture

and the rnodeш political project fiorn the (Ieal oI irnaginaiy) rnedieval
piocedents. 42
The conseivatives' ciitical f01·rnula of the "fOirns without substance", therefoщ was not inheiently inspiied Ьу IetIOgiessive nostalgia foI the past. If the
irnport of foieign "forrns" created а "caricatшe of civilisation", as Theodor Rosetti
put it, the Ieason was not that these fOirns weie defective Ьу thernselves, but that
they weie incornpatiЫe with the rnentality and tiadition - the "cultuie" - and the
social conditions of Rornania at the tirne. In the focus of the conseivative attack
on the ensuing social defOirnations, just Iike in the wiathful vocabulaiy of the
SeIЬian Iadicals, was the "state class" with its liЬeial convictions and "aping
seivility". Undeilying this curious unanirnity between these contlЋsting ideologies in the two countiies was theiI shaied belief in the coirupting and pernicious
effect of the alien "European forrns" on the sound tissue and rnorale of the nation. Just as in the SeIЬian radical vision the "capitalist econorny" (that, sirnilaI
to the "bourgeoisie" of Р. Р. Caip and Mihai Erninescu in Rornania, ,,has neveI
actually existed in SeIЬia" in the opinion of S. Maikovic) darnaged the social
and rnoial health ofthe SeIЬian society, so the capitalism, irnposed Ьу the Romanian liЬeials "frorn above", was leading to "degradation and disintegшtion of
the individuality of [the Rornanian] people"43 • In eitheI case, theiefoщ "capitalist developrnent" was seen as conspicuously inapt ernulation of the West, lacking in whateveI intrinsic roots oI necessity in either society.
The supierne rnoral 1·eferent in all that, in а meaningful analogy with the
SeIЬian-Iadical case again, was the pieservation of the national identity, the "national being" and "spiiit". ,,The countiies that had proved unaЫe to heal thernselves fiorn the decease of rapid refOirns, were healed Ьу others, but along with
theiI recoveiy they were losing theiI individuality, vanishing as independent
nations", waшed the Junirnists' leading politician Р. Р. Caip. ,,Before seeking to
intIOduce а just order in your house, - added anotheI conservative, - you should
take caie to pieserve your nation", whilst "dernocшcy in itself does not in the
least ensure the existence of а nation vis-a-vis the otheI nations" 44 • The veiy
identity of the Rornanian civilisation, the guaiantee of its real progiess, was
found to reside with its organic evolution, while "utopias, the vague and general
ideas, irnplernented in the narne of freedorn, equality and fiaternity, destroy any
national developrnent". ,,The Ieal, lasting piogiess ... can Ье effected solely Ьу
harrnonic connection of the past with the piesent", the fundarnental condition
for social betteirnent being the national one. 45 RernaikaЫy, as an exarnple of an

L. Boia, ор, cit., рр, 28-29,
39
See V. Georgescu, ор. cit., рр. 81-82.
40
Т. Maiorescu, ,,In contra direфei de astazi 1n cultura romana, in idem, Cl'itice, Bucure~ti, 1998,
101-113,
41 Т. Maiorescu, C!'ifice, vol, I, Bucure~ti, 1908, р, 151; vol, II, р. 236.

L. Boia, ор, cit., рр. 43, 46--48,
С. Radulescu-Motm, Cultш·a 1·omti11a §i politicicmismul, Bucure§ti, n.d., рр, 105, 240-242. Ср.
Z, Ornea, Јипiтеа §i Junimismul. Bucure§ti, 1975, р, 195.
44 Р. Р. Carp, Discиl'sигi, vol. I. Bucure§ti, 1987, рр, 495-496.
45 .Р. Р, Carp, ор. cit., р. 99; А. Marghiloman, Doctf'ina conseгvatoaгe. Bucure§ti, 1923, рр,
5-6,
42

38
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organically-evolving state "to Ье envied", in opposition to the liЬeral ideal of the
"contractual state", the Romanian conservatives cited ... SerЬia, which "has been
developing naturally and, I say it with envy, more naturally than we have been,
as it is deriving its institutions from the soul and attitudes of its people, and has
not been improvising, as we do, with ideas and theoretical compromises"46 , Inasmuch as the philosophy of the SerЬian radical institutional p1·oject is concemed,
the observation was quite accurate, indeed.
The basic premise which Romanian conservatives shared, therefore, was
that Romanians, who had not as yet accomplished their political unification, had
to Ье primal'ily concemed with the preservation of their "nationality" and "national identity". If the liberals' preoccupation was to "transform" that nationality
in such а way, so as it could become сараЫе to perform its "civilising mission"
in accol'dance with thei1· modern visions, that of the conseгvatives was with the
maintenance and conseгvation of "Romanianness". ,,We aгgue, Eminescu said,
that the Romanian people will not Ье аЫе to develop as Romanian people, if it
does not pl'eseгve, as the basis of its development, its historical tl'aditions"47 • It is
at this point that the SerЬian гadical populism and the Romanian evolutionist
conservatism Ьше, what appal'ently looked like, а pal'adoxical similal'ity: the
faith that the гeliance on existing social and political conditions alone could
ensure the pl'eseгvation of national singulaгity. But this seeming paradox disappears once we pl'oject the two socially opposed doctl'ines onto the common ai·ea
of modem nationalism and its legitimating supгemacy. Because, much Iike the
SeIЬian гadicals, who had bound the internal pшspeгity and extemal mission of
the SeгЬian nation to the l'adical progгamme, the Romanian conseгvatives had
tied theiг evolutionist vision of development to the pal'amount national inteгest
and, even, the national survival - а crucial element of any modeш political
legitimacy. Iшnically, it was exactly this "natio11al credo" of the majol'ity of the
Romanian elite that led to the Ыооdу "national disastel'" of 1907.
Unlike the liЬerals and, especially, the radicals in SerЬia, however, neitheг
the Romanian conservatives/Junimists nol' the subsequent distinctly "traditionalist" trends (such as "samanat01·ism" ог "gindarism ") did try to define the living, nationally-constructing 'substance' - that is, the tradition that had been sacгificed at the altaг of the impшted fшms. Anti-liЬeгal l'efol'ms in Romania could
bal'ely point to any existing "traditional" institution, similar to the SeIЬian zadruga
ог self-goveшing commune, which could noгmatively pel'fшm similai· nationally-moЬilising functions. ,,Tl'adition" in Romania, due to social and ethnic dissensions in both village and town, could not геfег to functionally adequate so·cial embodime11ts "closer" than the abstract references to the "Romania spiгit"
and the "specificul national". That was а majol' legitimating ршЫеm of all anti46
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liЬeгal

movements in that country comparaЫe, Ьу virtue of а cшious revei-se
logic, to that of the bourgeois-oriented socially-engineel'ing Romanian liЬel'als.
That may help explain, on tће othei- hand, why the conservatives in Romania wei-e fal' i-emoved, even as гhetoric, fiom the reckless anti-capitalism анd
anti-westernism of the radical ideology and propaganda in Sel'Ьia. Before World
Wаг I, even those among the Roma11ian political elite, who spoke in favour of an
'indigenous' model of development, did 11ot do so in opposition to the European
,,опе". At that time no "l'esponsiЫe" puЫic figure would question the desil'aЬil
ity of Europeanisation; the actual deЬate was гаthег on the means and the расе
that would allow the fusion of substa11ces and not just the junctio11 of foпns.
Genuine, authoritative and fol'ceful anti-European l'eactions to the liЬeгal ргојесt
would арреаг afteг the Gl'eat War - togetheг with Romania Mare and the adve11t
of mass politics.

Резиме
Д.Мишкова

Nimupeбa rирадиције и националноi идетииrие,иа у расiiрава.ма о развоју на
Балкану дeвeiii11aeczuoi века

Чланак се бави расправама о главним опцијама друштвеног развоја, које су се
водиле међу националним политичким елитама у деветнаестом веку на Балкану.

Анализа је урађена на примерима Србије и Румуније, две балканске државе које су
међу собом структурално најразличитије, а ипак у основи сличне, нарочито када је
реч о проблемима у вези са интеграцијом њихових традиционалних друштава у

модерни свет. Дата је упоредна анализа њихова два друштва, као подлоге за развој
политичких елита, а такође и анализа утицаја тих елита у друштву. Представљена
су три главна решења понуђена на питање о правцу развоја, која су уобличена
током друге половине 19. века: либерално, радикалско/демократско и конзервативно.

Уз свако од ова три решења дати су и погледи одговарајућих политичких струја на
однос националног идентитета и традиције према могућим правцима развоја.

Андреј Леонидович Шемјакин, Устав осуђен на неусйех

УДК

Андреј Леонидович Шемјакин

342.4(497.11)"1888"

нимало потчињена ауторитарна извршна власт5

165
-

Устав из

1888.

године

имао је за образац британски модел "чистог" парламентаризма у његовој
континенталној (белгијској) варијанти. 6 Као такав, он је суштински

Устав осуђен на неуспех

Српски Устав из

1888. године

ограничавао прерогативе Круне; уводио је принцип поделе власти, право
веhине да формира владу, одговорност министара пред скупштином

(парламентом); гарантовао је грађанска права и слободе становништва.
Чак и из овог летимичног прегледа јасно се види да је пред нама

Друштвене претпоставке и модернизацијски

доследно либерални документ, који заиста одговара најдаље "одмаклим"

оквири: историографски стереотипи и дилеме

парламентарним системима тадашње Европе, а који су, уз то, са

одобравањем прихватили сви делови српске елите. Слика је, као што
видимо, готово идилична. Шта то значи? Је ли то доказ да је, можда, за
Айсшратаи: У шексшу се обраЬују друшшвене йрешйос~иавке које
су оzраничавајуhе деловале на йолишичке домеше Срйскоz Усшава из

1888.

'године. Своја размашрања аушор шеоријски ушемељује у

политички уздигне на ниво савремених

(modern)

европских држава,

пошто је позајмила и за себе прилагодила њихове најнапредније идеје и

йрисшуйу који йуну йажњу йоклања модернизацијским оквирима

институције? Приближно тако, по свему судеhи, размишљају они српски

развоја шада~ињеz срйскоz друшшва и йолишике. У раду на овој

научници који држе да је она веh око

йроблемашици аушор је йрисшуйио свесшраној анализи досадашње
ли~иерашуре и делимичној кришици неких уврежених сшавова о овом
йроблему.

ниједног догађаја у чијој су оцени истраживачи били толико једнодушни
као што је то случај са доношењем Устава из

1888.

године. Нови српски

устав, који по времену ступања на снагу, успешно завршава прву

деценију независности земље

-

најважније доба у њеној историји с тачке

гледишта избора путева модернизације

-

године "у потпуности сазрела

Али ако признамо да је наведена оцена истинита, неизбежно се
након Устава од
политичке

1888. - који је дело компромиса краља Милана и све три
странке - толика уставна нестабилност, криза и политичка

агонија?" 8 И зашто су се иначе, према сликовитом изразу Јаше
Продановића, у Србији "устави рушили као куле од карата, не успевајући

да издрже ни први удар политичког ветра". 9

у националној историографији

третира се као "један од најнапреднијих грађанских устава у Европи", 1
у коме су "утврђене политичке слободе и парламентаризам". 2 Та теза
трајно се одомаћила и у светској науци. Проглашење Основног закона

1888.

1888.

за парламентаризам". 7
намеhе питање које је тачно формулисала Латинка Перовиh: ,,Откуд

У унутрашњој историји послеберлинске Србије вероватно нема

из

десет година самосталног развоја патријархална Србија успела да се

године, сматра амерички историчар Алекс Драгниh, ,,значило је

5

С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа, Београд 1926, књ,

Усйон и йад срйске идеје, Београд

1, стр. 25; М. Протић,
1994, стр. 109; А. Вебер, ,,Идеи к проблемам социологии

государства и културы" у: А. Вебер, Избранное: кризис европейской культуры, Москва

1999, стр. 86-88.

победу парламентарног режима". 3 Оно је, понављају за њим руске колеге,

Д. Суботић, ,,Краљ Петар Карађорђевић и институција уставне (парламентарне)
монархије у Србији (1903-1914)", у: Срйска йолитичка мисао, 1995, бр. 1, стр. 14-15. При

"обезбеђивало учвршћивање парламентаризма у Србији". 4

доношењу Устава из

За разлику од Устава из

1869. године, у чији је темељ, према замисли

његовог творца Јована Ристиhа, била уграђена државноправна традиција

немачких монархија (пре свега Пруске) -уставних, али не и парламентар
них, где је напоредо с народним представништвом функционисала и њему
1

Историја срйскоz народа, Београд

2

М. Поповић, Порекло и йосйlанак Усйlава од

1983, књ. 6, т. 1, стр. 92.
1888, Београд 1939, стр. 156.
3
Dragnich А., Tlie develop111e11t ој pm·liamentmy g011em111e11t in Sе1-Ыа, NY 1978. Српски
превод: А. Драгнић, Развој йарла.меМйариз.ма у Србији у XIX веку, Горњи Милановац 1989.
4
Балканы в конце XIX - начале ХХ века. Очерки становления национальны
zосударств и политической струюпуры в Юzо-Восточной Европе, Москва 1991, стр. 2Q-.
21.

6

1888. године као образац је послужио текст белгијског устава из 1831.

г.

7

Види: С. Стојичић, Усйlавни развитак Србије

1869-1888,

Лесковац

1980.

Према

речима Радоша Љушића, ,,за владавине краља Милана Обреновића Србија је постала
модерна европска држава. Она је стекла независност, територијално проширење, уздигла
се у достојанство краљевине, створила снажну војну организацију, разгранала државне
установе у ери благотворног напредњачког законодавства и добила један од најнапреднијих

устава, којије омогућио увођење парламентаризма" (Р. Љушић, ,,Милан Обреновић (1854-

1901)", у:

Р. Љушић, Србија

19.

века, Београд

1994,

стр.

142).

Л. Перовић, ,,Усредсређеност на национално ослобођење и уједињење", у: Никола
Птииh у Народној скуйиаиини, приредила Л. Перовић, Београд 1997, књ. 1, стр. 43.
8

9

432.

).

Продановић, Уставни разви~иак и уставне борбе у Србији, Београд

1936,

стр.
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се докраја схватити права

политичара иза вербално-европске фасаде могле су се скривати дубоко

природа српског "парламентаризма", што је, опет, неопходно да би се

традиционалне навике и погледи. Речи нису верно одражавале суштину.

Без одговора на та питања тешко

he

образложила онако строга пресуда изречена Уставу из

1888.

Да је та појава била типична за Балкан, указује се и у научној

године у

литератури последње деценије. Тако, на пример, Ели Скопетеа из Грчке

наслову овог рада.

запажа: ,,Оно што код балканских интелектуалаца видимо, поред
потпуне негације или безусловног прихватања, јесте позната балканска

Неколико теоријских напомена
На самом почетку, пре него што приступимо непосредном излагању

аргументације у вези са одабраном темом, ваљало би дефинисати општи

прилаз истраживању. И најпре, чини се, морамо да коригујемо сам његов
предмет. Јер шта ми то, ипак, треба да истражујемо да бисмо ваљано

оценили Устав из

1888.

године и његов значај у историји Србије? Да ли

изнова, по ко зна који пут, текст документа, узет апстрактно, ван
контекста средине и епохе? Али онда никада неhемо изаhи из оквира
традиционалних и отужних констатација типа: ,,Нови Устав увео је у

Србији уставни поредак и парламентаризам", 10 или: у њеној историји
"започео је период парламентарне демократије". 11
На први поглед оне као да су уверљиве

-

формална анализа одредаба

Устава заиста даје основа за такве закључке. Међутим, одмах се јавља
жеља да упитамо њихове ауторе: колико су идентични садржаји термина

"демократија", ,,парламентаризам"" и "уставни поредак" (најважнијих
атрибута грађанског друштва и суштинских вредности европске

цивилизације) у политичкој традицији западне Европе и на Балкану, тј.
које су конкретно значење имале те категорије за представнике српске
елите, а посебно за њен радикалски део који је победио на изборима
године, у односу на ондашњу Србију

-

1888.

типичну државу "која хвата корак

у развоју" и тек је ступила на пут модернизације (европеизације)?
Постављено питање има принципијелни значај за нашу тему.
Насушну потребу да се оно отвори потврђује и заиста речито сведочење

Косте Стојановића, који је на размеђу векова заузимао истакнуто место
у београдском естаблишменту. ,,Демократија, парламентаризам,
грађанске слободе, прогрес, култура и други појмови који чине основу
политичког речника данашњих Балканаца

-

-

пише он у својим белешкама

представљају речи и изразе који уопште нису укорењени у њиховом

погледу на свет, али будуhи да су "општеприхваhени", имају задатак да
прикрију грубе подсвесне навике, које једине мотивишу сва њихова дела

формула: да са Запада позајмимо оно што је добро и да игноришемо

оно што је лоше, тј. оно што је суштински 'страно' у односу са Балканом,
на пример да позајмимо парламентарне установе, а да задржимо здрав

патријархалан начин живота". 13 Разуме се да је у таквим условима
позајмљивања напросто немогуhа била стварна адаптација "страних"
идеја и појмова. Локалне представе о парламентаризму (демократији,

уставном поретку) у принципу нису могле да се подударају с рафинираним
европским узорима. То исто важи и за одговарајуће установе. ,,Било је,

на пример, српских интелектуалаца"

-

наставља Е. Скопетеа

-

,,који су

гледали на одомаhење парламентарних установа у Србији као на

природан продужетак традиционалних народних скупштина". 14 Међутим,
коренито су се разликовали механизми функционисања старе скупштине

код Срба и савременог парламента у Европи. Услед тога, наглашава
Олга Поповиh-Обрадовиh, формалноправно упоредиве са својим
узорима, институције либералне државе измичу компаративном методу
чим се постави питање њиховог функционисања и показују се као

посебан феномен

-

феномен модерних политичких институција у

предмодерном друштву". 15 Опет је пред нама раскорак слова и духа.
Дакле, специфична двојност у прихватању Европе, својствена
политичком менталитету житеља Балкана, била је објективна појава

-

она је проистицала из амбивалентног обележја балканских друштава у
етапи њиховог прелаза из традиционалног у модерно стање после

ослобођења од турске власти. Према томе, греше историчари када не
воде рачуна о тој двојности и узимају здраво за готово оно што је на

површини као нешто истинско (универзалну терминологију као стварну

праксу владања), када сматрају да је са увођењем институција савремене
либералне државе (како је то налагао нови устав) у Србији аутоматски
успостављен исто толико либералан политички режим

-

парламентарна

демократија европског типа.

и поступке". 12 Као што видимо, у размишљању многих балканских
10

стр.

В. Чубриловић, Исшорија йолишичке мисли у Србији XIX века, Београд

1958,

362.
11

М. Протић, Усйон и йад срйске идеје ... , стр.

12

Архив Српске академике наука и уметности (даље

Стојановић, Слом и васкрсење Србије (рукопис), л.

107.
102.

- АСАНУ), Бр. 10133, К.

13
Е. Скопетеа, ,,Оријентализам и Балкан", у: Исшоријски часойис, Београд 1992,
XXXVIII (1991), стр. 139.
14
Исто, стр. 140.
15
О. Popovic-Obradovic, ,,Osnovne prepreke politickoj modernizaciji SrЬije posle 1903. godine",
u: Tokovi istorije, 1994, br. 1-2, Beograd, 1996, str. 52.
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Али да поновимо, наведени појмови уопште нису идентични.

бити деспотска. Она могу и морају да поприме различит карактер у

Штавише, ово друго (de facto постојећи режим) не следи баш увек
неминовно из оног првог (прокламовани de jure принцип организације
власти). Њихову потпуну усклађеност можемо уочити можда само на

Сједињеним Државама или Европи, у Немачкој или у Француској ... " 20 А
тим пре ако типологизацију проширимо и на простор западно од Елбе
или на Балкан.

тамо је она остварена као резултат вишевековне

Та класична теза додатно оснажује легитимност наше намере да

органске еволуције политичких идеја и институција, и као (што није мање

покажемо специфичност управо српске демократије (заједно са српским

важно) паралелно формирање њима одговарајућег типа друштвене

парламентаризмом) као посебан феномен једне прелазне епохе, не

западу Европе

-

свести.

задовољавајући

У Србији "која хвата корак" такве еволуције није било, а последица
тога је "бржи развој државе у поређењу с темпом промене друштва", 16

интерпретација. И овде не можемо а да се не сложимо с Л. Перовић,

се

једноличним

оценама

аутора

упрошћених

а то значи и његовог менталитета. Разуме се, такав несклад стварао је

проблем није: има ли у Србији демократске традиције, веh који модели

која је у свом најновијем раду запазила: ,,Према томе, главни научни

многе противречности, које, уосталом, нису својствене само српској

демократије у њој постоје, у каквом су међусобном односу и какав је

уставности, веh сваком процесу модернизације. Тако је, рецимо, једна од

учинак сваког од њих." 21

главних (у типолошки сличним ситуацијама) била "противречност између

И последња прелиминарна напомена. Нама се чини да се на кључно

класичних западноевропских уставних модела и аутохтоних форми

питање теме

политичког развоја".17 Јер у друштву које се модернизује, устав често

који је огромна већина истраживача прогласила за парламентарни,

"није толико фиксирање реалног стања ствари, колико је програм

заиста био такав

пожељних промена".

de jure и de facto.

макар и у главним цртама, неколико суштинских проблема. Најпре,

Сада, после овако опширног увода, дошло је, најзад, време да

требало би размислити о проблему претпоставки парламентаризма у

18

Отуда и поменути "зазор" између

колико је српски режим из раздобља

-

-

1888-1894.

година,

тешко може ваљано одговорити без разматрања,

пређемо на главни задатак нашег истраживања. Узимајући у обзир све

Србији уопште. Другим речима, да ли је, упркос свему, српско друштво

оно о чему је до сада било говора, ми тај задатак видимо у проучавању

с краја

XIX века

ипак било сазрело за такав систем владавине, или није.

конкретног режима (са свим особеностима његовог функционисања),

Јер, према речима једног другог класика

који се стварно успоставио у Србији после ступања на снагу демократског

тих претпоставки нема, парламентарна владавина није могућа, или, у

устава из

најмању руку, она функционише лоше". 22 Потом

1888. године.

Нама се чини да је једино такав приступ оправдан,

будући да "сваку демократију можемо схватити

-

да се позовемо на

- само путем
и,, ... политичких

-

Алфреда Вебера, ,,тамо где

-

појаснити проблем

формирања и деловања политичких странака. Поставља се питање да

меродавно мишљење професора А. Н. Медушевског

ли је српско вишестраначје, које се појавило почетком осамдесетих

анализе политичког понашања маса и појединаца", као

година, било одраз реалног плурализма друштвених интереса. 23 И најзад

партија које их представљају и боре се за власт". 19 И оних што су на

-

власти, додаћемо с наше стране.

испољавала у

У исказу руског научника привлачи пажњу помињање "сваке

демократије", што логично подразумева променљивост дате категорије

ваља сагледати проблем политичке културе. Колико се видљиво
међустраначким односима

(посебно

ван

зидова

скупштине) та веома важна субјективна компонента истинског
парламентаризма?

као тип политичког режима. Још средином прошлог века Алексис де

Све наведене проблеме намеравамо да дотакнемо у даљем

Токвил је указивао на могућност плурализма демократских система.

излагању. При том их нећемо сагледавати у ванвременској статичности,

"Демократска друштва"

-

писао је он

-

могу бити либерална и могу

20

Цит. по: Р. Арон, Эiиаnы развития соц1юлоzичес1сой мысли, Москва,

1993,

стр.

227.
16

Д. Ђорђевић, Оzледи из новије балканс1се историје, Београд,

1989, стр. 198.

А. Н. Медушевский, ,,Политическая философия российского либерализма в
сравнителыюй перспективе", у: Русюtй либерализ.лt: исторические судьбы и персйективы,
17

Москва,1999,стр.88.

21
L. Perovic, ,,Programi narodne demokratije u SrЬiji druge polovine XIX veka", u: Tokovi isto1·ije,
1999, br. 1-4, str. 93.
22

18

Исто, стр.

19

А. Н. Медушевский. ,,Проблемы современной демократи", у: М. Я. Острогорский,

76.

Дем01<ратия и 11олитические

А. Вебер, ,,Идеи к проблемам социологии государства и культури", у: А. Вебер,

Избранное ... , стр.
23

napmuu,

Москва,

1997,

стр.

11.

прва

jt?

91.

Питање "о међусобном односу страначког и политичког плурализма у Србији"
поставила Олга Поповиh-Обрадовиh (види: О. Поповиh-Обрадовиh,

Парла.ментаризалt у Србији

1903-1914,

Београд

1998,

стр.
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већ кроз призму кретања Србије "у сусрет Европи", тј. кроз призму
модернизације. У оквиру таквог приступа и ради придавања веће

објективности нашој анализи, намеће се потреба да почнемо мало

поиздаље

1878)

-

од тренутка када се завршила Велика источна криза

(1875-

и када је српска кнежевина добила независност.

1878.

геополитичку конфигурацију Балкана

влада. Европски капитализам, са њему својственим култом и~дивиду
алистичког начела и тежњом раслојавања друштва на непријатељске
класе, увек је за Пашићеве присталице био туђ и мрзак систем, кадар

да расточи најважније установе традиционалног ( егалитарног и
колективистичког) начина живота српског народа, да доведе до
пролетеризације његовог већег дела и, у крајњем исходу, до националне
деградације. 24

Начелна разматрања о модернизацијским 01ширима
Одлуке Берлинског конгреса
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Оштра борба, која се размахнула између представника оба табора,

године радикално су промениле

никога није оставила по страни: у њен вртлог били су увучени како

те најизразитије од свих зона

монарх тако и широке народне масе. У основи конфликта био је од~ос

-

културног размеђа. Самим тим оне су допринеле наглом порасту утицаја

према Европи и савременој европској цивилизацији. ,,Либерална идеЈа и

Европе у "новим" државама региона, чији је значајан део још донедавно
био западна периферија отоманске цивилизације. Србија, која се нашла

традиција"

у интересној сфери Аустрије, одмах је на себи осетила њен снажни

својство друштва "разапетог" између патријархалности

притисак, што је убрзало процес идејног диференцирања у малобројној

типа социјума, који је српски народ створио да би се сачувао под Турцима

домаћој елити.
је прешао на аустрофилски колосек, везујући судбину земље и династије

- и начела модернизације. 26
Ми се нећемо задржавати на свим перипетијама унутраш~ег суко~а
у Србији - оне су доста добро познате. 27 Чини се, за нашу тему Ј_е важније

Године

1880, раније

отворени русофил кнез Милан Обреновић, јавно

-

та стална противречност, изазивала је сва врлудања српске

историје у две последње деценије XIX века. 25 Њу је рађало а~бивалентно

-

ТЈ. затвореног

за Беч. Тако нагли заокрет српског суверена није означавао само

изнети да су у својој тежњи да у брзом налету европеизуЈу земљу,

кардиналну промену његових спољнополитичких оријентира. Био је то

реформатори

у историји независне Србије први догађај који је давао печат будућности

слој градског становништва, краљевски28 двор и на п~дршку Аустроугарс~<:е.

и изразио је суштински преокрет у свести дела елите у време када је

Радикали, пак, који су сместа одбацили све пројекте модернизације,

само стицање државног суверенитета поставило пред њу нови проблем

обезбедили су подршку огромне већине сељаштва, а оно је чинило више ~д

-

напредњаци могли да се ослоне само на изузетно танак

87% становништва Србије. И то се може овако објаснити: градећи своју

проблем избора перспективног пута социокултурног развоја.

Последице није требало дуго чекати

-

у јесен исте године "старе"

идеологију и организацију на темељу патријархалности, чврсто укорењене

либералне националисте Јована Ристића на кормилу државне управе

у народној свести, и идентификујући се на тај начин са масом, странка

заменила је група будућих напредњака, у којој се окупио цвет европски

Николе Пашића је политички изражавала спонтан и изразито негативан

образоване, и што је најважније

однос српског сељаштва према структурним променама У друштву и

-

-

европски оријентисане, српске

интелигенције. Предвођени Миланом Пироhанцем, нови министри

-

"либерали друге генерације" - видели су свој циљ у што бржој
модернизацији ( европеизацији) патријархалне Србије. Они су подржали
проаустријски "нови курс" М. Обреновића, сматрајући да за Београд
управо Беч треба да буде прозор у Европу.

Потпуно супротну позицију заузела је Народна радикална странка
на челу са Николом Пашићем, која је била политичка верзија српског

социјализма и идејно је израстала из њега. Одбацујући универзално
обележје европског пута и европских образаца, радикали су као свој
главни задатак истакли заштиту српске самобитности, коју су

поистовећивали са тек стеченом националном независношћу. Пут

Србије ка прогресу, према њиховој народњачкој доктрини, налазио се
изван либерално-капиталистичког модела, који је ревносно уводила

држави (њиховој модернизацији), које су могле пореметити равнотежу
24

Детаљније O идеологији српских радикала види у: Л. Перовиh, Срйски социјалисти

XIX века, Београд 1995, књ. 3; А. Л. Шемякин, Идеолоzия Николы Па~иича. Фор.лшрование
и эволюция (1868-1891), Москва 1998; Д. Мишкова, ,,Сръбският радикализъм през XIX в.:
страници от историята на балканския популизъм", у: Takovi ist01·ije, 1999, br. 1--4, str. 36-:--38.
25 А. л. Шемјакин, ,,Либерална идеја и традиција: унутрашња борба У СрбиЈИ У
првој деценији независности", у: Срйска йолитичка мисао, 1997, бр. 1-2.
2 6 Л. Перовиh, Срйски социјалисти XIX века ... , књ. 3, стр. 10.
.
.
.
21

Међу радовима који су објављени на руском језику ова тема Је наЈдетаљниЈе

истражена у монографијама: А. Л. Шемякин, Радикальное движение в Сербии.

Зарождение, становление, первы шаzи (1875-1883), Москва 1993; С. И. Данченко, Развитие
сербской zосударственности и Россия.1878-1903, Москва 1996.
: 8 у фебруару 1882. године српска кнежевина била је проглашена за краљевину, а
Милан Обреновиh

-

'за краља.
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.

самодовољности његовог традиционалног начина живота у систему

радикализма

статичног аграрног света. Затворено друштво пружало је отпор свим

затим оценити колико је оправдано странку којој су припадали сврставати

покушајима да га макар имало "одшкрину".

у парламентарне организације, што чини већина историчара. То је

Ту мисао успешно је изразио Бошко Мијатовић. ,,Насупрот
напредњачком модернизму" - пише он - ,,радикали су величали сеоску
идилу, задругу29 и општинску самоуправу. Укратко, оне патријархалне
вредности које су драге срцу српског сељака. И нису се преварили.
Српски народ није показао нимало одушевљења за идеју брзог скока из
балканског мрака на европску светлост, окренувши се онима који су
такође нудили побољшање његовог живота, али у оквиру постојећег

нарочито важно, јер је реч о победницима у сукобу са монархом, о онима

модела. По логици радикала, то је био живот у задругама, без банака и

капиталиста, без железница,

...

али истовремено

-

са малим порезима и

широком општинском самоуправом, са скромном државом у којој сељака

поштују и слушају. То је била слобода од државних стега, али
истовремено и од цивилизације". 30

Чиме се завршио први чин унутрашње српске драме на крају XIX
века - такође је познато. После серије криза, ратних пораза и јавних
скандала у властитој породици, Милан Обреновић (који је, узгред, увек

а не у интерпретациЈи потомака;

који су постали оличење новог режима, коме је легитимност и давао
либерални Устав из

1888.

године.

Друштвене претпоставке и политич1ш пракса

Дакле, у основи др:жавно-политичких погледа Н. Пашића и његових

следбеника била је идеја "народног суверенитета", чија је суштина тачно
израж:ена у првом члану нацрта устава који су они припремали у лето

1883.

године: ,,Српски народ је суверен у Краљевини Србији. Из народа

потиче свака власт. Народ је извор и утока сваке власти." 35
Тај принцип врховности суверене народне воље подлегао је

институционализацији у оквиру модела "народне државе" (или "државе
народне куће" 36 ), који је, са своје стране, имао три ослонца. Први је -

-

давнашња традиција самоуправе, као основа целокупног радикалског

нагињао ауторитарним методима владања) био је принуђен да узмакне.

система административно-политичког уређења Србије и оваплоћење

Он је дао земљи демократски устав, а затим се одрекао престола и

потпуне демократије. Други је

-

централни положај Народне скупштине,

предао га малолетном сину Александру. На власт је легалним и

која би, као врховни орган народног представништва, са становишта

законитим путем дошла донедавно прогоњена странка радикала.

прерогатива власти, добијала одлучујући значај и практично бацала у

Полазећи од те чињенице, многи истраживачи сматрају "да је Устав
из 1888. године био првенствено њено дело", 31 да је наводно био "израз
основних радикалских идеја". 32 Ако је то тако, ако је пред нама заиста
"круна развоја идеологије радикала", 33 онда зашто је у то време Марко
Николић - један од њихових првака - непосредно после догађаја, у
октобру 1889. године, тврдио: ,,Истина је да смо ми недавно добили нови
устав, али он уопште није онакав какав би требало да буде по принципима

засенак престо. Трећи је (што логично проистиче из прва два става)

-

очигледна маргиналност извршне власти. Министарски савет, према

нацрту, налазио се у потпуној зависности од скупштине, лишен чак и
слободе оперативног деловања. На локалном нивоу

срезовима

( окрузима) -

-

у општинама и

сви чиновници су бирани, уз могућност

превременог опозива.

У пракси би та "тријада" значила следеће. Српски народ, који је

радикализма. " 34

очувао

То се не може разумети. А да би се ситуација довољно разбистрила,
требало би разјаснити шта су реално представљали управо ти "принципи

организован у изворне самоуправне колективе (општине), требало би

29

Велика породична заједница, неподељена патријархална породица, која укључује

у себе истовремено представнике неколико генерација.

Б. Мијатовић, ,,Основни погледи напредњака и радикала током осамдесетих
година XIX века", у: Срйска йолшиичка мисао, 1996, бр. 1-4, стр. 256.
30

31

Д. Јанковић, О йолшиички.м сйlранкама у Србији XIX века, Београд, 1951, стр.

32

М. Протић, Усйон и йад срйске идеје ... , стр. 111.

33

М. Протић, Радикали у Србији. Идеје и йокрейl (1881-1903), Београд, 1990, стр. 80.
М. Николић, Радит<ални йокрейl у Србији. Библиотека Друштва Светозар

257.

Марковић", Београд, 1890, стр. 59.

·

степен

унутрашње

хомогености

и

традиционално

да исто тако, тј. самостално и без посредника (бирократије), управља
собом и на државном нивоу, слободно бирајући своје заступнике у

највишу. представничку инстанцу

( скупштин'у),

која постаје средиште

народног суверенитета. Самим тим давнашње демократске одлике,
35

Текст радикалског нацрта устава објављен је у: Р. Милошевић, Тимочка буна.

Усйо.мене Раще Милошевиhа, члана Главноz одбора Народне Радикалне странке, Београд,
1923,стр.

34

висок

106-126.

"Уставна држава" - изјавио је Никола Пашић 1881. године - ,,то је народна кућа,
која се братским договором тече и подиже." (Говор Н. Пашића у Зајечару 2. јуна 1881.
36

"

године.у: Никола П. Пашић, Пислщ чланци и zовори
и А. Шемјакин, Београд,

1995,

стр.

95).

(1882-1891), Приредили Л.

Перовић
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својствене социјалној организацији Срба, биле би не само очуване него
и учвршћене на "горњим спратовима" државе. А то би, са своје стране,
могло на најбољи начин да гарантује очување битних својстава самог
социјума - егалитаризма, колективизма, солидарности, штитећи га тиме
од ерозије. Народна воља би, на тај начин, владајући и у општини и у
скупштини, бранила саму себе. 37 Баш у том верном преношењу изворног

Андреј Леонидович Шемјакин, Усйlав осуЬен на неусйех
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"српски народ је заједница једнаких"); сходно томе, за њен циљ није
проглашена слобода грађанина као личности, веh "имућност свих

грађана", тј. социјална једнакост.
Такво схватање државности радикали су заснивали на традицији

општине и задруге (самоуправа, дух заједништва, спремност да се
добровољно прихвати ауторитарна власт свога човека све док он ради

начела самоуправе на државну зграду у целини и била је суштинска

за добробит свих, итд.), што је било у складу с њеним патријархално

одлика политичке доктрине српског радикализма (,,држава је народна

народним схватањем

куhа").

увећана копија породице. 39 У том "складу" био је још један разлог

За главни ослонац такве државе проглашена је Радикална странка
(Једини тумач очекивања маса и најделотворнији облик њихове
консолидације). Она се јављала као најважнији инструмент борбе за

безусловне подршке, коју им је пружало српско сељаштво ...

државу

над личношћу, обичаја над законом, а једнакости над слободом

.

путем победе на изборима уз даље спровођење уставних

-

-

држава није ништа друго него вишеструко

На основу описаног начина политичког мишљења радикала може се
закључити да су њихови, типично народњачки ставови

-

примат колектива

-

носили у

реформи - и као главна полуга функционисања те државе. Очигледно
да је овакав приступ подразумевао потпуну политичку доминацију

универзално значење (,,Није целокупно народњаштво социјалистичко, али

радикала.

је целокупно народњаштво

себи снажно изражену антилибералност. Ако ова констатација добије

-

антикапиталистичко и антилиберална по

Они су се, према томе, борили за власт да би, користећи је као моћну

идејном садржају"40), онда нас она доводи до другог дела раније постављеног

централизовано-управљачку полугу, водили политику у интересу већине

питања колико се странка која исповеда традиционалне вредности може

народа~' обезбедили _његову заштиту од експлоатације мањине. ,,Наша

сматрати истински парламентарном. Чак и у случају када њени прваци

странка

непрестано распредају о слободи, демократији и параментаризму.

истицао Је у лето 1882. године један од најмаркантнијих
радикалских "апостола , п ера Тодоровић - ,, ... сматра да управо

-

"

За истраживаче који Пашићеву странку рутински уграђују у

остваривање економске функције, о чему садашња власт (тј.

европски политички контекст (,,Српска радикална странка неоспорно је

напредњачка влада

- А. Ш.) тако мало брине, јесте најважнији задатак

припадала великој породици европског Радикализма" 41 ), такво питање

о на се залаже за то "да држава преузме на себе бригу 0

напросто и не постоји. Као што за њих не постоји ни сумња у то да су

државе.

"

пр~вреди и осмишљено регулише економске односе у друштву". Она,

радикали "изнад свега стављали демократске слободе и права човека" ,42

нарад, ,,ставља на прво место народно благостање, схватајући под тим

"да су бранили принципе савременог парламентаризма, општег права

имућност свих грађана". 38

гласа и слободе личности" ,43 "одлучно су били опредељени за
демократске идеале и парламентарну процедуру у политичкој борби". 44

Јасно је да ду свом гледању на обележје државе следбеници Н.
Пашића нипошто нису имали намеру да, попут напредњака, ограниче
њену надлежност искључиво на полицијско-политичке функције.

Напротив, они су ту надлежност доследно проширивали и на друштвено
економску сферу. Њихова "народна куhа" је на тај начин постајала гарант

да he се у Србији очувати социјални статус кво (према старој формули:
37

"

Н

арод

"
српски -

тврдио

•
Је

•
таЈ исти

39
"Дух заједништва" код сељаштва, с правом истичу Л. В. и В. П. Данилови, и поред
тога што се он "формирао у оквирима локалне заједнице", екстраполирао се "и на социјум
у целини". Отуда - ,,схватање дражвности као везе посебних микросветова, а саме државе

као много пута увећане копије свога микросвета" (Л. В. Данилова, В. П. Данилов,

"Крестьянская ментальность и община", у: Менталитет и аzрарное развитие России

(XIX-XX вв.), Москва, 1996, стр. 23).
40

Пашић у лето

1896.

године

-

,,пун је

демократског духа и ~емократских особина. Али, истовремено, он је исто тако пун
конзервативизма у своЈим друштвеним погледима. И ако би државне установе и закони

проистицали из тог његовог духа и особина како би, заправо, требало да буде, онда би оне

имале постојан карактер, и могле би се развијати вековима, не .1,1ењајуhи своје основе

(курзив наш-А. Ш.)" (АСАНУ, 10593/4, л. 1; Архив Србије, Ф, Поклони и откупи, Збирка
Ристе Одавића, Кутија XI, бр. 44 (Шта каже Никола Пашић?) л. 8).
38
Говор Пере Тодоровића 27. јула 1882. године. у: Зайисник рада Главне скуйщшине
Народне радщщлне сшранке, Београд, б/г, стр. 58; 61-62.

В. В. Зверев, ,,Западноевропейский либерализм и русское народничество; общее

и особенное", у: Русский либерализм: исторические судьбы и персйективы ... , стр.
41

М. Протић, Радикали у Србији. Идеје и йокрейl

42

Исто, стр. 182-183.
Z. Avramovic, ,,Demok1-atsko naslede SrЬije", u: Tokovi isto1·ije, 1997, br. 3-4, str. 204.

43

270.

(1881-1903) ... , стр. 181.

Д. Батаковић, ,,Србија на Западу: о француским утицајима на политички развој
модерне Србије", у: Сусрейl uли сукоб цивилuзација на Балкану (Зборник радова),
44

Београд,1998,стр.319.
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При том су "у свом парламентаризму били искључиво под западним
утицајем",45 а пре свега - под утицајем "британске уставне и парламентарне
традиције". 46 А и како би било друкчије, јер "Србија се кретала ка свом
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развија по својим властитим законима, слободна. Индивидуум је

ограничен и може бити делотворан само у оквиру већих заједница". 52
Из тога следи да су либералну паролу о слободи личности радикали

европском узору, а на челу тога покрета стајала је Радикална странка". 47

свесно заменили идејом конзервативне консолидације, тј. паролом о

"Елита се - то је, рекло би се, општи закључак - све више окретала према

слободи целог колектива

3 ап аду". 48
-

принципијелним поборницима

народа, државе) ...

То исто се десило и са појмом "демократија".

Али ако су уважени аутори у праву, зашто би онда радикалски део
те елите улазио у клинч с напредњацима

( етноса,

У уводу је већ било говора о историчности и варијантности те
категорије. Дакле, за разлику од данашњих историчара, који на српске

"европеизма" у његовим најчистијим облицима? Та очигледна опречност

радикале гледају из наглашено савремене перспективе

у цитираним радовима никако се не може објаснити.

малтене

Међутим, према наводима самих радикала, када су црпели идеје и
надахнуће из "историјске прошлости народних облика организације

б или противници "принципа чисте, апсолутне сло б оде " ,
будући да је он потпуно игнорисао "најважније начело које повезује у
јединствену целину читаво друштво, а то је - солидарност његових
друштва " , они су

либералног

кова

"парламентарна процедура")

-

као на демократе

( "права човека " , ,,лична сло б ода " ,
- и самим тим "европеизирају" их знатно

више него што то они заслуж:ују, људи оне епохе ставили су акценат на

нешто друго. Душан Николајевић

( син

једног од оснивача Радикалне

странке Светомира Николајевића), тврдио је, на пример, да су Пашић и
његови

саборци

"били

носиоци

нашег,

специфично

нашег

чланова и њихово благостање". 49 Очигледно да су радикалске представе
о слободи носиле у себи моћан социјални набој. При таквом стању ствари,
истичемо још једном, ,,слобода је била средство, једнакост - циљ". 50
Своје мишљење о томе оставио је и сам вођа странке: ,,Када
говорим о слободи, ја немам у виду нихилистички индивидуализам. Изнад

демократизма".

нас се надвила држава као највиша индивидуалност. Стога се њена

нико није био против Устава, и кад се грешило о закон ... До смрти

слобода не може ограничавати слободом појединца." И наставља:
"Парламентаризам је средство, а не циљ политике. А циљ је моћ и
величина државе, који се темеље на народном благостању." 51 Опет

чујемо познати мотив ( благостање целог народа је највиши циљ и основа
свега), иако је између две изјаве размак од тридесет и пет година.
Сличност судова, временски толико одељених, само потврђује тезу о
реткој идеолошкој доследности Н. Пашића и његових сабораца.
Социолошко становиште таквог њиховог погледа на обележје
међусобног односа слободе државе и слободе појединца прецизно је
изразио немачки социолог Карл Манхајм: ,,Само је држава, ако се
М. Протиh, Радикали у Србији. Идеје и йокреиi (1881-1903) ... , стр. 181.
46
М. Протиh, ,,Идеје европског радикализма и Народна радикална странка у
Србији", у: Евройа и Срби (Зборник радова, Београд-Нови Сад, 1996, стр. 275, 280).
47
М. Протиh, Радикали у Србији. Идеје и йокреиi (1881-1903) ... , стр. 183.
48
П. Марковиh, ,,Став према Западу у српској модерној историји", у: Евройа и
45

Срби (Зборник радова) ... , стр.
49

Београд,

1927.

595.

Ђ. Анђелковиh, Мисли о извршењу йривредноl йроlрама радикалне сиiранке.

1891, стр. 26.

50

Л. Перовиh, Срйски социјалисти XIX вет<а ... , књ. 3, стр. 91.

51

Д. Којиh, ,,После годину дана, политички тестамент", у: Полийlика, 10. децембар
7048.

г., бр.

дипломата

-

53

А Јован Дучић

-

изванредни песник, филозоф и

описујући самог партијског вођу, каже следеће: ,,Пашић је

владао уставно, али у олигархији. Пашић се није ограничавао на строге

одредбе Устава како је желео краљ Петар (Карађорђевић

-

А. Ш.), али

га није ни вређао остентативно ... Онда је била једна срећна периода кад

Пашићеве, кад почиње сумрак једне велике периоде, у нашој држави је

било понегде и безакоња, али се бар није владало увек без закона."54 Тешко
да се овакав принцип "владања", једнако тако и у њему одговарајући тип
политичког мишљења (који се формирао, наравно, много раније него што

је његов носилац постао "некрунисани краљ Србије"), дакле, тешко да се
тако нешто може сматрати за копију канона европске демократије.

Суштина, пак, ,,специфично нашег", тј. са старим традицијама општине
помешаног демократизма радикала, састојала се у томе што је слободно
изражена политичка воља целокупне заједнице у свој својој величини лебдела
високо изнад сваке партикуларне воље, подређујући је себи, јер "државу и
нацију не би требало схватити као збир њихових индивидуалних чланова,

већ обратно, индивидуум се мора схватити као део шире целине". 55
52

К. Манхейм, ,,Консервативная мысль", у: К. Манхейм, Диаlноз нautelo времени,

Москва,1994,стр.
53

606.

Д. Николајевиh, ,,У чему је смисао Николе Пашиhа", у: ,,Па~иић", Илусйlровани

радикални алманах,

lpafJa

за йедесеiиоlодиlllњу

йолтиичку исйlорију Србије, Београд,
54

књ.

6,
5

стр.

~

књ.

ucuiopujy Народне радикалне
4, стр. 45.

сйlранке и

Ј. Дучиh, ,,Личност Николе Пашиhа", у: Ј. Дучиh, Сабрана дела, Сарајево,

стр.

618.

1927,

1969,

192.
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Из овога следи да идеја неограничених овлашhења највишег

Изворе таквих (солидаристичких) представа о демократији треба
тражити у чињеници да је у српској култури

XIX века

кључни појам била

179

представничког

органа

(који

се у радикалском нацрту устава

"заједница" (општина, народ, етнос), а не "индивидуум" као на Западу. У
условима када се грађанско друштво тек зачињало, унутар њега је

истовремено јављао у неколико ипостаси

преовладавало једносмерно кретање од колектива према појединцу.

као оваплоhење доктрине "народног суверенитета", није имала ничег

Обратна веза практично није ни постојала. Услед тога, како је среhно

заједничког са начелима парламентаризма. Народна скупштина са својим

изразио суштину ове појаве у типолошки сродној Србима Русији наш

ексклузивним правима

филозоф И. К. Пантин, ,,ту се усклађивање личних и друштвених

разликовала од европског парламента.

-

био је законодавац и тумач

закона, контролор извршне власти и врховни судија61 ), дакле, та идеја,

-

својеврсни српски Конвент

-

коренито се

А сада да обратимо пажњу на изборе, чије је редовно спровођење

интереса заменило њиховим поистовеhивањем на штету личних интереса,

овог принципа

било неизоставни услов делотворности парламентарног система. У

социокултурне регулације, општеважеhег за свако традиционално

Европи, где су били приватна ствар сваког грађанина који има право

друштво, и формирао се архаични модел "демократије консензуса",57 који

гласа, служили су као инструмент за добијање победника у политичком

нема ничег заједничког са савременом плуралистичком демократијом.

такмичењу и одређивали су трајање мандата страначке владе коју је тај

све до

њиховог потпуног губљења". 56 На бази

Уистину је био мудар Милан Јовановиh Стојимировиh, који је још

победник формирао. Код радикала је све друкчије. С једне стране, како

средином тридесетих година проницљиво уочио: ,,Време које се мења

су они сматрали, учешhе на изборима

даhе нови садржај појмовима, а можда и читавим идеологијама ... "58

заједнице српских грађана колико је то његова дужност, својеврсни

Као што видимо, радикалско поимање демократије није се заснивало

-

то није толико право члана

критеријум његове припадности и лојалности заједници. 62 А, с друге

на признавању плурализма; управо тиме оно је порицало саму суштину

стране, слободни избори су за њих представљали средство за долазак

либералне идеологије, а то значи

на

непосредно из ње "израстала

-

и доктрину парламентаризма, која је

".

власт

-

и

то

вечну

власт.

Јер

у условима изузетно

лоше

диференцираности интереса унутар социјума, а то значи и недостатка

Све је то тако. У оквирима оваквог схватања ствари принцип поделе

реалног плурализма и конкуренције, изборни систем би обезбеђивао

губио

Пашиhевој странци потпуну доминацију у Народној скупштини, што би

је готово сав свој значај. Јер ако законодавна власт, тј. народно

је претворило у партијски парламент. А суверена власт радикалске

представништво, јесте орган који изражава општу вољу, онда њој

скупштине одређивала би партијски карактер и самој држави.

власти

-

тај камен темељац система парламентарне владавине

супротстављати друге видове власти

-

извршну и судску

-

-

као једнаке

Према томе, може се закључити да се иза квазипарламентарне

чиниоце и реалне противтеже, практично је немогуhе. Напротив, владу

фасаде политичке мисли радикала

и судски систем треба посматрати као нешто што проистиче из

демократске слободе, право веhине да формира владу итд.

законодавне власти и знатно је њој потчињено.

59

Баш због тога нема

-

избори, представнички систем,

-

скривала

нимало парламентарна суштина. Слово је потпуно изневерило дух.

",

разлога да се говори о некаквој независности власти у концепцији

в рховност

следбеника Н. Пашиhа; може бити говора само о расподели функција

у социјално хомогеној земљи није могла а да се не трансформише у

"народног суверенитета

за шта су се они активно залагали,

јединствене неподељене власти. Зар није тај исти принцип вековима

апсолутну власт једне једине странке, која је заступала огромну веhину

лежао у основи друштвено-политичке праксе у српској општини? 60

народа. И што би се шире користила грађанска права и избори били

56

И. К. Пантин, ,,Драма противостояния. Демократия и либерализм в старой и

новой России", у: Полис,
57

1994,

бр.

3,

стр.

М. Дого, ,,Србија и Срби у модерним временима: европски модели и

комуницирање са спољним светом", у: Евройа и Срби (Зборник радова) ... , стр.
58

М. Јовановиh-Стојиморовиh, ,,Предговор", у: Никола П. Птииh

1926-10.

децембар

1936), Београд, 1937,

стр.

(10.

573.
децембар

19.

59

В. В. Леонгович, История либерализма в России

60

Према речима познатог француског филозофа Жана Бешлера, ,,општина нуди

1762-1914, Москва, 1995, стр.14-15.

изузетно чисту транскрипцију демократских принципа". При том "њене институције немају
ништа заједничко са оним које је створила савремена епоха" (:Ж. Бешлер, Де,1,юкратия.
1994, стр. 156).

Аналитический очерк. Москва,

слободнији, више би она имала шанси да влада вечно.

Као што видимо, разлике су очигледне и има их исувише да би се

79.

режим за који су се борили српски радикали могао идентификовати као
парламентарни. Заиста, политички плурализам и фактички недостатак
алтернативе, принцип поделе власти и јединствена суверена власт,
ограничено трајање мандата и претензије на монополску владавину,
61

А. Л. Шемякин, Идеолоzия Николы Птиича. Фор,1,tирование и эволюция

1891) ... ,.стр. 295-296; 298.
62 Исто, стр. 317-318.

(1868-

·
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2000.

181

Андреј Леонидович Шемјакин, Ус~иав осуђен на неусйех

партијска влада и партијска држава- заиста, веh ово што смо набројали

се борили,

не даје никаквог основа за њихово поистовећивање.

године-А. Ш.)." 68 Те речи Пере Велимировића, веома блиског сарадника

...

сматрајући да је знатно бољи од дотадашњег (из

1869.

Да резимирамо оно што је претходно речено.

Н. Паши h а, верно преносе суштину радикалског "уступка " на тактичком

Народњачки "принципи радикализма", као што смо и настојали да

плану.

покажемо, имали су мало заједничког с либералном доктрином
парламентаризма. И зато се Устав из

1888.

године ни у ком случају не

Али, с друге стране, кад су пошли на компромис, радикали нису

изневерили своју стратегију

-

користећи све политичке погодности које

Настао

им је пружао нови Устав, они су имали намеру да ипак остваре своје

године, он је у Србију

делатност Народне скупштине он је учинио зависном од краљеве воље

идеје, и то у њиховом "изворном" облику. Звучи као парадокс. Међутим,
нема од њега ни трага. Да то ураде помогла би им она иста објективна
неприпремљеност Србије за "чисти" парламентаризам. Алгоритам је
онај одраније - приликом укључења парламентарног механизма ( слободни

и вета, доделивши им у тој области подједнака права и фактички их

избори, одговорност кабинета пред народним представништвом итд.),

међусобно супротставио, што је "био најважнији уступак који су

Србима својствена социјална хомогеност није могла а да се не

може назвати "круном развоја идеологије Радикалне странке".

"преписивањем" Основног закона Белгије из

1831.

63

увео парламентарни систем владавине, обезбеђивао принцип поделе

власти и гарантовао грађанска права и слободе. Осим тога, законодавну

радикали учинили монарху".

64

"Сељачка радикална странка

с правом

"конвертује" у политички монопол странке која је изражавала интересе

изборила се за

девет десетина становништва. Зар нису радикали све време томе

чисто политички устав, у коме су политичке слободе и парламентаризам

тежили? Као што видимо, у условима аграрног (традиционалног)

дати по моделу либералних идеолога седамдесетих година, али нимало
у духу идеја њених оснивача ... " 65

друштва и "парламентаризам" им је ишао наруку. На то је, да подсетимо,

Али зашто су онда радикали, ,,започевши борбу за уставну реформу

парламентарна владавина није могуhа, или, у најмању руку, функцио

је указивао Миливоје Поповић далеке

'

1930.

године

-

-

са једним програмом, завршили то прихватањем решења која више нису

одговарала томе програму"?
њиховог "отрежњења

"

указивао А. Вебер

-

,,тамо где недостају претпоставке за њу,

нише лоше". 69

Шта то може да значи? Да то није доказ

Занимљиво је да су с таквим оценама морали да се сложе чак и

од претеривања из политичке младости и

неки од оних аутора који су инсистирали на априорној спремности Србије

66

напуштања "утопијских" теорија? Отприлике тако мисли веhина
представника "традиционалне" историографије. Најсвежији пример: ,,У

за парламентарну владавину. ,,Чисти парламентаризам"

релативно кратком року, за једну деценију, радикали у Србији прошли

претпостављао је дугогодишњу премоh Радикалне странке", 70 а код Васе

су кроз дубинску идеолошку еволуцију".

Чубриловића налазимо да су "напредне одредбе Устава из 1888. године
претпостављале ипак развијенију друштвену (грађанску) средину него
што је била она у Србији поткрај XIX века". 71 То је требало и доказати ...
Изложени материјал, чини се, омогућује да се снађемо и у
такозваном српском вишестраначју. Ослањајући се на тај материјал,
усудићемо се да тврдимо да из саме чињенице што су 1881. године

67

Од чега према чему

-

зна се.

Међутим, нама се чини да су разлози њиховог прихватања

"погрешних" решења били у нечем другом. С једне стране, кад су
подржали парламентарни Устав који је предложио краљ, радикали су
заиста ишли на компромис: специфичности политичке борбе крајем

1880.
- пружена могућност легалне победе, те прихватање
неминовности "пла h ања " за њу - нагнали су их да тако поступе. ,, м и
смо прихватили нови устав - чак са оним недостацима против којих смо
године, а нарочито

63

Види напомену

33.

64

С. И. Данченко, Развитие сербской 'iосударетвенности и Россия ... , стр.

65

М. Поповић, Порекло и йос~ианак Ус~иава од

236.
1888 ... , стр. 156-157.
66
С. Стојичић, ,,Тимочка Буна и уставна реформа у Србији 1888. године", у: Тщючка
буна 1883. и њен друиаивено йоли~иички значај за Србију XIX века (Зборник радова),
Београд, 1986, стр. 171.
Д. Батаковић, ,,Србија на Западу: о француским утицајима на политички рзавој
модерне Србије", у: Cycpeili или сукоб цивилизација на Балкану (Зборник радова) ... , стр.
67

319.

Слободанка Стојичић

-

- признаје

,,без икаквих ограничавајућих установа

основане три самосталне странке (Радикална, Напредњачка, Либерална)
ни у ком случају аутоматски не следи да је у земљи наводно успостављен

плуралистички вишестраначки систем. Јер високи степен социјалне
хомогености српског народа - готово 90% сељака приближно једнаког
68

АСАНУ, бр.10593/4, л.17.

69

Види напомену

22.

С. Стојичић, ,,Тимочка буна и уставна реформа у Србији 1888. године", у: Ти.лючка
буна 1883. и њен друшШвено-йолиШички значај за Србију XIX века (Зборник радова) ... ,
70

стр.

171..
71

В. Чубриловић, Ис~иорија йолиШичке .ла1сли у Србији XIX века ... , стр.

362.
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имовинског стања и фактички без буржоазије и аристократије

-

давао

183

Андреј Леонидович Шемјакин, Устав осуђен на неусйех

процедуру", будући да им она обезбеђује монопол на власт, а одбацују је

је мало простора за активност политичких странака у европском смислу,

странке које су европски оријентисане и апсолутно привреж:ене самој

које би по дефиницији требало да зауступају интересе појединих

идеји парламентаризма, јер их управо она гура на маргину српске

социјалних група или класа у друштву у којем постоје

политике. Тај парадокс, по нашем мишљењу, веh сам по себи најбољи је

део, група). ,,Политичке странке"
Медушевски

-

-

(pars, partis -

лат.

истиче у вези са тим А. Н.

,,постале су нова реалност крајем

XIX -

почетком ХХ

века, и изразиле су излазак на историјску сцену широких народних маса,
њихову разнородност, пораст социјалних противречности, цепање
друштва на слојеве са различитим, па и супротним интересима, који су

имали потребу да буду посебно заступљени."

доказ објективне неспремности Србије с краја
класични парламентарни модел

XIX

века да оствари

...

Сада је, најзад, дошло време да се посветимо главној и давно
најављеној теми

-

анализи политичког режима успостављеног у Србији

усвајањем Устава из

1888.

године. После оволико опширних "уводних"

коментара, неhе га бити тешко објаснити.

72

У Србији се "раслојавање друштва" још није било догодило, па је,
према томе, терен за настајање класичног вишестраначја био веома

Радикалс1ш политичка прш.:са и идеја

нестабилан. Радикали су стварно извели "на историјску сцену"

парламентаризма

сељаштво, али због недиференцираности интереса унутар њега, оно се

готово у целости нашло под њиховим заставама. ,,Та брзина"
Л. Перовић

-

-

примећује

,,којом су они целу земљу покрили мрежом својих

страначких одбора, као и малобројност друге две српске странке

-

Либералне и Напредњачке (чије је конституисање било више одговор
на "изазов " радикала него политички израз интереса одређених

друштвених група

XIX

-

А. Ш.), показује да је у Србији осамдесетих година

века грађанско друштво још увек било у заметку". 73 Стога, сасвим

уверљиво звучи општи закључак О. Поповић Обрадовић: У почетном
периоду парламентарне владавине, у земљи се фактички (мада не и

номинално) образовао систем страначког монизма, 74 који се испољавао

сваки пут кад би се "укључивала" бирачка машина.
У контексту ових разматрања заиста је занимљиво како су
реаговале политичке странке на државни удар који је извршио

Александар Обреновић
из

1888.

9.

маја

1894.

године, после чега је укинут Устав

године. Док су радикали одлучно осудили поступке монарха,

напредњаци и либерали су поздравили укидање "парламентарног"
устава, јер, по њиховом мишљењу, он је "омогућавао владу само једној

странци тако јакој у народу као што су били радикали". А укидањем
Основног закона створена је "могућност и за странке слабе у народу, да
помоћу двора дођу и оне на власт". 75
Пред нама је парадоксална ситуација

-

традиционалистички и

Први општи избори који су одржани у складу с новим уставом
септембар
Од укупно
добили

1889. године) претворили су
117 посланичких мандата, они

(14.

се у прави тријумф радикала.
су добили

15, а напредњаци ни један једини мандат.

102, док

су либерали

Радикалска већина била

је толико надмоћна да је био у праву историчар Живан Живановић када

скупштину није назвао Народном, веh "партијском". 76 Председник тог
"парламента" постао је Никола Пашиh, који је истовремено био
председник Тhавног одбора странке.

Упоредо с народним представништвом, радикали су

1889.

године

добили фактички монопол у Државном савету, Касационом и

Апелационом суду, Тhавној контролној управи. Они су формирали и владу
на челу са Савом Грујићем. У земљи је успостављен радикалски режим

(или "радикалско царство", како га је оквалификовао П. Тодоровиh77 ),
тј. онај тип власти коме су Пашиh и његови саборци увек тежили. Она
је била у њиховим рукама- целовита, недељива и, како се њима чинило,
вечна. Дванаестог фебруара

1891.

године, иступајући на седници свог

посланичког клуба, Пашиh је изјавио: ,,Ми hемо управљати земљом још

много година." 78 Једини преостали "нерадикалски" орган било је
Намесништво (Јован Ристић, Јован Белимарковић, Коста Протић), али
ни оно није долазило до израза у условима апсолутне политичке премоћи
радикала. ,,Круна нас ни у чему не спутава

-

говорио је њихов вођа

9.

антилиберална настројени радикали подржавају "парламентарну
76
72

А. Н. Медушевский, ,,Проблемы современной демократии", у: М. Я.

Острогорский, Де.мократия и политические йартии ... , стр.

11.

73

П. Перовић, Срйски социјалисти

74

О. Поповиh-Обрадовиh, Парламентаризам у Србији ... , стр.

75

XIX века ... , књ. 3, стр. 120.

48,
С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, Београд, 1935, књ. 2, стр. 25,

Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој йоловиниХ/Х века, Београд,

1924, књ. 3,
77

стр.

37.

П. Тодоровић, Огледало. Зраке из йроtилости. Приредила Л. Перовић, Београд,

1997, стр. 206.
78

_АСАНУ, бр. 9991/2 (Записник седница клуба Народне радикалне странке). 32.

састанак.
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фебруара

године

1891.

-

VII/2-3, 2000.

и ми имамо одрешене руке. Сада је најважније

да будемо јединствени." 79

клуба и кабинета појавиле несугласице (фебруар

тог потоњег била је запечаћена

А јединство радикала сада је умногоме зависимо од "хармони

чности" односа унутар владајућег радикалског троугла (Главни одбор

Посланички клуб

Андреј Леонидович Шемјакин, Усйlав осуђен на неусйех

Један од првих закона који је усвојио радикалски парламент био је

1891.

године), судбина

С. Грујиh је поднео оставку на положај

-

премиЈера.

Што се тиче самог посланичког клуба, ваља реhи да је страначко

-

- Кабинет). Да видимо како је она остваривана.

185

руководство посебну пажњу посвећивало његовом персоналном саставу.
У упутству месним одборима странке, које је послато у округе после

"Закон о начину рада Народне скупштине". Њиме се обезбеђивала

одржавања њеног треhег конгреса

премоh законодавне власти над извршном, тј. строга подређеност владе

Пашиh, у својству поново изабраног председника Тhавног одбора, дао је

скупштини. А законодавна власт у новим условима могла је да

списак критеријума који треба да се поштују приликом предлагања

функционише искључиво посредством радикалског посланичког клуба,

кандидата за радикалске посланике. И ево који је био најважнији међу

који је окупљао девет десетина укупног броја народних посланика. Према

њима: неопходно је да се сваки кандидат за радикалског посланика "увек
потчињава одлукама странке и строго поштује страначку дисциплину". 83

Правилнику клуба, ,,сви његови чланови били су дужни да спроводе у

(8.

јул

1890.

године, Јагодина), Н.

клуба не слаже са одлуком веhине, свеједно он је дужан да гласа за ту

А "одлуке партије" јесу одлуке Главног одбора, који је "представља у
свим случајевима". Управо то је стајало у резолуцији другог конгреса

одлуку кад год се ради о принципијелним и политички важним

радикала, који је одржан

скупштини оно што је одлучила веhина у клубу. У случају да се члан

питањима". 80 Гвоздена дисциплина у потпуности је прожимала
посланички клуб. У ситуацији када се све решавало на седницама
Радикалског клуба (иза затворених врата), гласање на пленарним
седницама скупштине претварало се у пуку формалност. И свака

расправа у њој, коју је покретала слаба либерална опозиција, унапред је

28.

маја

1889.

године у Нишу. 84

И ту је крај приче, круг се затворио: преносни каишеви унутар
радикалског механизма нису ишли од владе ка странци, како је то било

уобичајено у европској политичкој пракси, веh обратно

-

од странке

(Главног одбора), према Кабинету, преко Скупштинског посланичког
клуба (фракције). А резултат је - Н. Пашиh, као "вечити" председник

била осуђена на јаловост, будуhи да није водила компромису. Праве

највишег партијског органа, чак и када није био премијер, чврсто је држао

парламентарне (међустраначке) борбе није ни било у новом српском

дизгине власти у својим рукама.

У једном анонимном рукопису, чији је аутор, судеhи по садржају,

парламенту. Пред нама је идеално оваплоћење онога што су радикали

називали "парламентаризмом". ,,Када је скупштина парламентарним

безрезервно на страни Милана Обреновића, та најважнија одлика

путем бирана

радикалске хијерархије власти сагледана је веома прецизно. ,,Страначка

-

изјавио је

5.

јуна

1893.

године заменик председника

њиховог посланичког клуба Ранко Тајсиh

-

влада парламентарно

дисциплина

,,

-

.

писао Је аноним

-

.

,,уместо да почиње од владе, на њоЈ се

састављена, онда треба парламентарна веhина и да решава, а не да

завршава. И уместо да странком руководи управо влада, као скуп

пита мањину од десет људи". 81

најауторитативнијих и најмудријих њених чланова, сама влада се налази

У оквиру таквог "парламентаризма" влада је била чврсто везана

под сталном контролом и теретом партијске дисциплине. Јадни чланови

за радикалски скупштински клуб, који је постао средиште законодавне

Кабинета стрпљиво подносе стеге дисциплине, чији су тумачи Радикалски

власти (или народне воље). ,,Радикалски кабинет никада није радио мимо

посланички клуб и Главни одбор странке. Они јој се увек слепо покоравају,

клуба, веh је увек тражио споразум и сагласност с њим" 82 - наглашавао

и у тој својој покорности, чим се појаве ова или она питања, одмах знају

је Н. Пашиh

да је очигледно дошло време да оду са својих положаја. Такав начин

12.

децембра

1890.

године. Све се слаже. Систем партијске

(конвентске) државе, као што смо веh видели, по дефиницији је одрицао

одласка - резимира аутор - и сами министри и чланови Радикалског клуба

могућност постојања аутономне извршне власти. И чим су се између

називају "одступити йарламе1-tiйар1-tо" (курзив наш

31. састанак.
80
АСАНУ, бр. 9991/1 (Протоколи седница радикалног клуба у Скупштини 18891890), Правила клуба_ Народне радикалне сiиранке, чл. 11.
79

81

На истом месту,

82

1893", у: Архивски йреzлед, 1994-1995, бр. 1-4, стр. 56.
9991/2 (Записник седница клуба Народне радикалне странке). 17.

АСАНУ, бр.

састанак.

А. Ш.)". 85

Да је истинита та констатација политичког противника, потврђује и
С. Грујиh, који се више пута налазио на челу Српске владе. А баш је он

"Записницисii седница клуба посланика Народне радикалне странке у Народној

скупштини, године

-

стр.

83

Архив Југославије (даље

84

А. Ивиh, ,,Историја радикалне странке", у: Велика Србија, август

-

АЈ), Ф.

143 (Заоставштина Н. Пашиhа), фасцикла 4.
1997, бр. 403,

52..
85

АСАНУ, бр.

9795 (Где је крај радикалној странци?).
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до у танчине био упознат са свим финесама унутаррадикалске "кухиње".

Андреј Леонидович Шемјакин, Усiйав осуЬен на неусйех

187

Намесништва, Н. Пашиh је јуришао на једину, у то време преосталу,

године, приликом сусрета првака странке са

"нерадикалску" политичку цитаделу у Србији. Први намесник, веома

краљем Александре м, био је присутан и његов отац - Милан Обреновић,

искусни Јован Ристић, одлично је разумео истинске мотиве радикала, па

Деветог јануара

1894.

који је изјавио: ,,Гш,вни одбор Радикалне странке јесте данас у Србији

се зато потрудио да блокира иницијативу њиховог вође, не заустављајући

врховна контролна инстанца не само у односу на Кабинет, него чак и у

се при том ни пред кршењем Устава. Услед тога земља је ступила у

uдносу на краља." А када се ексмонарх обратио директно Сави Грујићу

ново раздобље унутрашњих потреса.

речима: ,,Ви сте сани рекли да постоји пракса да се код свих важнијих

Описани механизам функционисања "радикалског режима", заједно

питања позива на or, луке Главног одбора", уследио је премијеров одговор:

са испољеном тежњом његових твораца ка апсолутној власти од врха

"Те одлуке уопште н1су обавезујуће, и ја веh могу да приметим напредак

до дна (у складу са познатом формулом: парламентаризам није партијска

у том погледу

влада веh партијска држава), природно нас доводи до последњег

-

мој кабинет је почео да се ослобађа од утицаја Главног

одбора."
Признање је, очигледно, у потпуности доказивало "оптужбу" коју

проблема који смо истакли у уводу

је изнео бивши краљ. При том, додаћемо с наше стране, С. Грујић се

кроз призму односа победника

почео "ослобађати" од туторства највишег партијског органа тек онда

који су свргнути услед "наступања нове ере".

86

када његов председник Никола Пашиh није више био у Београду
јуна

1893.

-

од

налазио се на дужности српског посланика у Русији ...

Србији с краја

XIX

-

до проблема политичке културе у

века. При том њен ниво се најјасније да сагледати

-

радикала према својим супарницима

Пођимо од чињенице да су следбеници Н. Пашића, претендујући на
монопол у заступању интереса народа, другим српским странкама

Дакле, сасвим је јасно да је за владавине "радикалског режима"

одлучно одрицали право на то. Као и раније, напредњаци и либерали за

све конце законодавне и извршне власти у својим рукама држао Главни

њих нису били политички опоненти (што би морали бити чим је у земљи

одбор странке, који је заиста постао "врховна контролна инстанца у

прокламован парламентаризам), веh непомирљиви противници, а то

односу на владу". Ништа чудно, јер мешање разних видова власти и

значи

њихово обједињавање "под истом капом"

власт нађе у рукама било које противничке странке, ,,онда

-

давна је и свима нама добро

знана одлика политичког менталитета радикала.

Они су свесно ишли на концентрацију власти "у једним рукама". Да

-

непријатељи народа. И уколико се због "неопрезности" народа

издахнути у њеном загрљају".

89

he

нова ера

Баш тако, ни мање ни више. Треба увек

имати у виду, наглашавао је ту мисао Пашиh на редовном партијском

би Радикална странка била спремна да управља земљом, писао је један

конгресу у Зајечару (септембар

од њених првака Стојан Протић, неопходно је да се "с једног места, од
he координирати

гонили и убијали".9° Наши политички противници, понављао је он као да

делатност целе странке". За С. Протића је неоспорно да би тај "један

изговара клетву, ,,не спавају, они рију дан и ноh противу свију тековина

87

које је донела нова ера". 91 Карактеристично да је, по навици мешајући

године Н. Пашиh, наслеђујући С. Грујића,

интересе, циљеве и тековине Радикалне странке са тековинама,

ступио на дужност председника Српске владе, ,,радикалски режим", са

интересима и циљевима народа (,,Радикална странка је извојевала

становишта те концепције власти, попримио је свој коначни облик.

народну слободу" 92 ), њен вођа својим "опонентима" одрицао чак и право

једног органа или човека шаљу јасни сигнали који

човек" могао бити само Никола Пашиh
Стога, када је у зиму

1891.

-

,,природни вођа странке".

Само ако се има у виду управо ова концепција, може се рационално

објаснити Пашићев покушај

1892.

године да заузме место једног од

намесника које је било упражњено после смрти генерала К. Протића.
Оцене, пак, којима су тај корак пропратили политички противници или
напросто злобници

-

87
88

Загреб,

године), ,,да би све ово што је

стечено пропало чим би до власти дошли они који су нас немилосрдно

на патриотизам. ,,Људи који Србију одведоше на Сливницу (тј. који су је
довели до пораза у рату са Бугарском

1885.

године

-

А.

III.) -

рекао је он

у Зајечару- не смеју говорити о народном задатку, српском ослобођењу
и достојанству српске краљевине". 93

личне амбиције, властољубље итд., 88 потпуно су

неодрживе. За нас је очигледно нешто друго
86

1891.

-

настојећи да постане члан

89

Говор Н. Пашиhа на Тhавном збору радикалне странке у Нишу,

90

Говор Н. Пашиhа на збору у

91

Исто.

Види, нпр.: Никола ПaUiuh у Новој Евройи (у славу осамдесет zоди~ињ~ще),

92

,Исто.

1926. Ј. Продановић, ,,Никола Пашиh", у: Срйски књижевни lласник, 1927, књ. 20.

93

Исто.

АЈ, Заоставштина В. Јовановића

-

Марамбоа, фасцикла

97.

Цит. по О. Поповиh-Обрадовиh, Парла.лtеншаризам у Србији ... , стр.

81.

(1872-1891) ... , стр. 328.
Зајечару, 8. септембра 1891, у:

28.

маја

1888,

Никола П. Пашиh, Пис.лт, чланци и lовори

ucйlo, стр.

333.

у:
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Као што видимо, и поред победе "парламентаризма", радикали су
на исти начин као и раније претендовали на идеолошку, политичку и
националну доминацију у земљи. Мало шта се изменило у њиховој свести

-

она је и даље остала месијанска и крајње нетрпељива. А то значи

-

наставља се и даље жестока борба против оних који не деле њихово

мишљење и оних који "подривају народне тековине". Све до примене
физичког терора против њих. Ево само једног примера:

14-15.

маја

Андреј Леонидович Шемјакин, Устав осуЬен на неусйех

био осуђен на неуспех. Следећа рунда веома оштре унутрашње борбе,

која се распламсала у Србији после
државних удара, јасно потврђује

1892. године и била пропраћена низом
ову мисао - тежња ка личној власти

младог монарха, коме су средином деведесетих "порасла крила", тешко
се могла помирити са радикалском концепцијом вечне и ни са ким
подељене власти.

1889.

године у Београду је прорадикалски настројена маса извршила прави
линч над напредњацима. Уз то, овај инцидент је био веома благонаклоно

• ;Примљен,

189

јер га није санкционисао Коста Таушановић, нови министар

Summary
А.

L. Shemyakin

унутрашњих дела, радикал. 94

Тако нетолерантан однос "победника" имао је очигледно мало
заједничког са европском парламентарном традицијом. С друге, пак,
стране, носио је у себи елементе властитог порицања, изазивајући код

Co11stitutio11 Doomed to Failure: Тће Serhian Co11stitutio11 of 1888
Social Assumptio11s a11d Modernizing F1·amework: Historiograpblc
Ste1·eotypes and Dilemmas

прогоњених и понижених опозиционара снажно осећање освете, а код

Круне (Намесништва)

-

жељу да се макар донекле избалансира

ситуација у власти. Стога није чудно што је у јесен

1892.

године, када је

пала влада Н. Пашиhа и уместо ње дошао либерални кабинет Јована
Авакумовиhа, раније терор веhине заменило не мање грубо понашање

мањине. 95 Политички ветар у земљи (сетимо се речи Ј. Продановића)
поново се нагло појачао

-

сходно томе и Уставу из

1888.

године остало је

да буде "на снази" још само нешто више од годину и по ...
Уместо закључка

Да резимирамо. ,,Мирни преврат"

1888-1889.

године, везан за

ступање на снагу новог устава Србије, означио је почетак привремене

политичке доминације радикала. Сви облици власти (осим Намесништва)
нашли су се под њиховом контролом. Без обзира на номинални

парламентаризам, у земљи је успостављен једнопартијски "падикалски
режим" (1889-1892. година). И у томе нема ничег необичног. Социјална
хомогеност српског друштва, као што смо више пута истицали, приликом

укључивања "чистог

"

.

парламентарног механизма ниЈе могла а да се не

трансформише у монопол "народне странке", која изражава интересе
огромне веhине становништва. У таквим околностима Круна и друге
политичке странке сведене су на ниво маргиналних привезака нове

"апсолутне власти". Баш зато је "парламентарни" Устав из
94

године

Детаљније о томе види у: М. Трифуновић, Историја радикалне странке (Од

йостанка до
95

1888.

1903),

Београд,

1995, стр. 198--200.

Детаљније о томе види у: В. Маријан, Влада Јована Аваку.мовића. Покушај

сузбијања радикализ.1tа у Србији крајем

XIX века,

Београд,

1996.

The text deals with social assumptions that limited the political effects of the SerЬian
Constitution of 1888. The discussion is theoretically based on the approach that devotes full
attention to the modemizing framework for the development of SerЬian society and politics
of the time. А comprehensive analysis of availaЫe literature led to partial criticism of certain
entrenched positions on this issue, such as ideas about Western influences on the politics and
development of the People's Radical Party, about "elite turning to the West", etc.
Basically, the conclusion may boil down to the fact that the "peaceful coup" 19881889, referring to coming into force of the new constitution of SerЬia, actually marked the
beginning of temporary political domination of the radicals. All forms of power in SerЬia
(with the exception of the Regency) became controlled Ьу the radicals. Regardless of formally proclaimed parliamentarism, а single-party "radicals' regime" was actually estaЫished
in the country (1889-1892). That was made possiЫe owing to the fact that on introduction of
"pure" parliamentary system the social homogeneity of SerЬian society could not help being
transformed into а monopoly ofthe "people's party", which expressed the interests ofthe vast
majority of the population. In such circumstances, the king and other political parties were
reduced to the level ofminor appendages ofthe new "absolute power". Just for these reasons
the "oarkuanebtary" Constitution of 1888 was doomed to failure. After all, due to this reason
fierce political strife, that flared up in SerЬia after 1892, was accompanied Ьу а series of
coups. On the political and social scene of SerЬia, the young monarch, who aspired to personal power and who "grew wings" in mid-1890s, collided with the radicals' concept of
,,etemal' and undivided power.
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The Serbs in Greece:
The Serblan exile in Greece during
the First World War
Айсшракш: На основу докумеmuа zрчке, срйске и бришанске
йровенијенције, као и разноврсне лишерашуре, у овом йрилоzу аушор
је йружио сложену слику сшања у коме су се нашле срйске избеzлице у

Грчкој измеЬу 1916. и 1918. zодине. Поред избеzличкоz йроблема који

је шребало рещаваzци на нивоу односа срйске, zрчке и савезничких
влада, йосебна йажња је йосвеhена иншеракцији избеzлица са новом,
zрчком средином, која није била ни једнообразна ни једнос~uавна.

During the First World War, Europe experienced, perhaps for the first time
in recent history, mass movements of populations fleeing the front lines or advancing enemy troops. The case of SerЬia is typical: of the country's 4.5 million
or so inhaЬitants (1914), 5% were forced into exile to avoid capture or atrocities.
The vast majority found refuge in Greece, where they remained until the end of
the war.
Since June 1913 Greece and SerЬia had been linked Ьу а military alliance
that had brought the two countries success in the Second Balkan War and in the
subsequent Treaty of Bucharest, which estaЫished their sovereignty over the newly
acquired territories in Macedonia. With the outbreak of the First World War, however, this relationship changed. The pro-German Greek king, Constantine, supported Ьу а section of the country's political and military elite, objected to Greece's
going to SerЬia's aid, as this would mean entering the European confrontation on
the side of the Entente. The Prime minister, Eleftherios Venizelos, on the other
hand, who represented the liЬeral bourgeois class, favoured entry into the war and
military assistance for SerЬia. Thus, when in October 1915 the SerЬian government asked Greece to intervene against the imminent Austro-Hungarian, German
and Bulgarian assault, the king forced Venizelos to resign and turned down the ·
SerЬian request on the grounds that the 1913 treaty covered regional conflicts
only, and not а European-wide war 1•
1
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Greek inertia and delays in sending the Allied troops to Thessaloniki led
inevitaЬly to the collapse of the SerЬian Front in late October 1915. The SerЬian
army, together with almost the entire political and military leadership, was forced
to retreat, first (November-December 1915) towards AlЬania and then ( early
Ј anuary 1916) to Corfu. There аге Allies undertook to reorganise the army, and
а few months later managed to move the greater part - around 100,000 me11 - to
Greek Macedonia. The SerЬian army regrouped and subsequently took part in
operations on the Macedonian Front until the end of the war2 •
All this well known and needs no discussion here. What must Ье stressed,
however, is that the few availaЫe sources suggest that the Serbs' brief sojourn
on Corfu did not greatly disгupt the life of the island's inhaЬitants. Despite the
rise in epidemics and sickness in the SerЬian camps in early 1916, relations
between the refugees and the Corfiotes were not sttЋined. In contrast, relations
between the local authorities and the Allied forces, especially the Italians, were
much less harmonious; indeed they not infrequently led to tension, fi-iction and
even clashes between Greek and Allied soldiers3 •
The SerЬian ai-my and the political and millitary leadership were not alone
i11 seeking refuge in Greek territory; they were followed Ьу thousands of noncombatants who preferred exile to life under occupation. Some of these accompanied the SerЬian army in its retreat through AlЬania. Their march to the Adriatic
coast during the Ьitter winter of 1916, later know11 as the "AlЬanian Calvary",
was one of the most tragic chapters in modern SerЬian history: tens of thousands
of soldiers and civilians, utterly unprepared for such а journey, perished in the
snow on the harsh AlЬanian mountains 4 •
In contrast, the retreat was easier for those who managed to cross the GreekSerЬian border, at first (late November-early December 1915) into Greek Western Macedonia and then Thessaloniki, but also further south5 • The settlement of
the refugees in Hellenic territory was of course painless neither for them nor fot
the locals and the Greek authorities. Yet it brought the two peoples together in а
way that no initiatives Ьу the two governments could have done, and in its own
way influenced relations between them.
The flow of SerЬian refugees into Greece through AlЬania and G1·eek Western Macedonia had begun а few months before the collapse of the SerЬian Front.
At first they were mostly SerЬian army draft-evaders and deserters from the
Macedonian provinces of SerЬia. Indeed, the SerЬian government accused the
2

For the Allied occupation of Corfu, seeA. Tounda-Fergadi, ,,The SerЬian Тt·oops on Corfu: The

ProЫem ofTransporting them to Thessaloniki and Greek PuЫic Opinion on the Affair", Pюceedings ој

tlie 5tl1 G1·eek-Sabla11 Symposium: Se/'bla and G1·eece dш·ing Ље Fi1-st Wo1-!d Wm·, Thessaloniki, Institute
for Balkan Studies, 1991, 30-33.
3
Hassiotis, ibld., 162-172.
.D. Dordevic, Нist01y ој Sе1-Ыа, 1800-1918, transl. N. Papaпodou, Thessaloniki, Institute for
Balka11 Studies, 1970, 401-402, where mention is made of another 5,000 who died from ћardship in Corfu.
4
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Greek consular authшities in Skopje of providing these deserters, and especially
those from the long-estaЫished Greek communities of Northern Macedonia
'
with Greek passports in order to facilitate their passage to Greece 6 • However,
among these refugees were AlЬanians, Turks, Bulgarians and other Macedonians,
who had no the least desire to fight for SerЬia.
The settlement of these first refugees in Greek territory provoked а backlash Ьу the authorities and the press, who feared that their presence would threaten
puЫic order and worsen relations between Athens and Belgrade. The reaction of
the press and the local community was typical of the way refugees and immigrants had always been trated. The Greek newspapers wrote that the presence of
the refugees in Greek Macedonia, ,,which has need of security", was dangerous
because it would increase the number "of the joЫess and beggars". At the same
time there was Bulgarian interference, as in the case of Netkov, the Bulgarian
Consul in Thessaloniki, who asked that SerЬian army deserters Ье allowed to
relocate to his country, hoping in this way to have them recorded as Bulgarians7•
The main body of the refugees who fled to Greece left SerЬia after the
Bulgarian assault, and especially after the government and army left the country. On 20 October 1915, just опе week after Bulgaria declared war on SerЬia,
the Greak Consul at Bitola (Monastir), I. Iosif, informed Athens that many refugees had arrived in the town intending to cross into Greece, and that they would
Ье accompanied Ьу consular officials to ensure good order. Also at this time
most SerЬian government officials sent their families to Greece to save them
from the war and the Bulgarian irregulars 8 •
The Greek government was of course unprepai·ed for such an influx. It already had enough on its hands in accommodating the Greeks who had fled Bulgaria and Turkey at the time of the Balkan Wars and the beginning of the Turkish
persecutions in Eastern Thrace and Anatolia. Athens, deeply concerned about the
- real - risk of epidemics, and also about puЫic order in Greek Macedonia, notified the SerЬian leadership that it should direct its nationals towards other countries. Similar notes were sent to the governments of France and Great Britain9•
5

Hassiotis, ibld., 152-153.
Archeion Ypourgeiou Exoterikon (Greek Foreign Ministry Archives, henceforth: АУЕ)/1915
А/1, 5, 19: SerЬian deserters, Corfu 9.8.1915, I. Alexandropoulos to the Foreign Ministry; Thessaloniki
25.8.1915, Thessaloniki Police Headquarters to the Macedonia Gendannerie headquarters.
'
7
АУЕ/1915 А/1, 5, 19: SerЬian deserters, Thessaloniki, 30.8.1915.
8
АУЕ/1915 А/5 (25): The position and conduct ofSerЬia and Montenegro during the World War, •
Monastir, 6.10.1915, Iosif to Foreign Ministry; АУЕ/1916 А/5/1 4: Collapse of SerЬia and Montenegro in
the second year of the war, Monastir, 31.12.1915, Iosif to Foreign Ministry: Dispatch of the 1·equest Ьу the
ex-prefect ofMonastir that asylum Ье granted Ьу the Greek government to 150 families of SerЬian civil
servants and gendermes.
9
АУЕ/1915 А/5 (25): The position and conduct of SerЬia and Montenegro in the World War,
Athens, 16.10.1915, Foreign Ministry to Alexandropoulos, and PuЫic Record Office/Foгeign Office
(henceforth: FO) 371/2273/1915 Balkans (War), Athens, 13.10.1915, From Elliot to Ed. Grey.
6
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The Sel'Ьia11 refugees, however, had no alternative, especially those who
had fled first to SerЬian анd then to Greek Macedonia. G1·eece soon accepted
this fact, although there were objections - justifiaЫe 01· not - mostly from representatives of local authorities 10 ,
In early December 1915 а special committe met i11 Thessaloniki to consider the
SerЬian refugee question. Prese11t were the Consul Generals of SerЬia анd Russia
'
Sir Е. Boyle, representi11g the British governme11t, the Prefect of Thessaloniki prefecture, the Thessaloniki police chief анd, fюm the SerЬian side, the mayor of Bitola
and the dean of the School of Law at Belg1-ade U11iversity. The SerЬian representatives requested that buildi11gs Ье requisitioned to house the refugees, the owners Ье
immediately compe11sated Ьу the committee анd the refugees Ье permitted to settle
in the porit of Volos. According to the SerЬian and Russia11 co11sular authorities,
arou11d 20,000 refugees had already arrived i11 Greece, анd their number was growing daily 11 • The Allied governments pledged to accept а small number of refugees,
but the bulk were to remain in Greece 12 • The British government agreed to move
1,000 SerЬia11 farmers to Cyprus, so that it could show itself as huma11itaria11 and at
the same time develop the isla11d's agricultural poteнtial13.
The exact number of SerЬian nationals who took refuge in Greece during the First World War is not known. It сан, however, Ье roughly estimated
at 200,000 persons, most of them soldiers. SerЬian sources mention that at
least 80,000 passed through the Thessalo11iki receptio11 camp alone. Other
camps existed arou11d the city (at Sedes spa and at Mikra) and in Florina,
Edessa and Kastoria 14 • Other places where SerЬia11 refugees stayed briefly or
for longer periods were Volos, Athens and of course Corfu, which who also
the seat of the SerЬian government throughout the war 15 • А few sick анd
wou11ded Serbs where accommodated on the Aegean islands 16 . Neverthe10 АУЕ/1915 А/4: The Balkan Front, Thessaloniki, 7.12.1915, Third Апnу Corps (signed Ьу
General Moschopoulos) to the Foreign Ministry.
11
АУЕ/1915 А/5,6. 19: Miscellaneous: Assistance to SerЬia, Thessaloniki, 28.11.1915, Director
of Prefecture Daralexis to Foreign Ministry and Interior Ministry.
12
Arhiv SrЬije (henceforth: А. S.) /MID-PO/1916, f. VIII, d. 6, Brindisi, 15.1.1916, D. Trujic to
N. Pasic. Cf. Milosevic, ibld., 199 et seq.
13
FO 371/2282/1915 Balkans (War),Athens, 14.12.1915, Elliot to FO; London, 24.12.1915, FO
to Elliot: ,,Cyprus can temporarily accommodate 1,000 Serbs ofthe peasant class". А few refugees were
nюved to Britaiп, Fгance and Italy. On the difficulties faced Ьу Ње refugees in Romania, cf. A.C./MID-PO/
1916, f. VII, d. 5, Bucharest, 15.6.1916, Marinkovic to SerЬian Foreign Ministry (Corfu).
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Влад. Миросављевић, ,,Деловање српског избегличког логора у Солуну током

1919. године" (Activity iп tЬе SerЬian refugee camp in Thessaloniki in 1919), Зборник радова, 8
(1990), 113-114.
15
A.S./МID-PO/1916, f. VII, d. 5,Ati1ens, 3.2.1916, SerЬian Interior Minister to Se1Ъian Foreign
Ministry (Corfu).
16
.Мiпisteгe des Affaires Etrangeres (Ьenceforth: АМАЕ) / G 1914-18/Вalkaпs, SerЬie/382, Paris,
17.11.1916, Ministry ofthe Navy to А. Briand.

194

Годишњак за друштвену историју

VII/2-3, 2000.

less, Thessaloniki was the centre of medical care for SerЬian soldiers from
the summer of 1916 onwards 17 .
When the Serbs withdrew to Greece, so did part of the machinery of government:
government officials, members of Parliament, senior and junior civil servants, puЫic
funds and state records. Due to the difficult conditions under which this transfer was
effected, and also to the anomalous situation in Greece at the time, the various anns of
government found themselves separated from each other. Thus, while the SerЬian
caЬinet remained on Corfu, the army high command together with Crown Prince
Alexander settled in Thessaloniki. SerЬian government officials were scattered all over
Greece, and also abroad, especially in France and Italy. In 1917 the SerЬian govemment tried to bring all the government and military staffs together in Thessaloniki or
some other town, but without success 18. The attempt to set up the government in Bitola
after it had been retaken Ьу the Allies also failed, as the town remained on the front line
right up to the surrender of Bulgaria on 17/30 September 1918 19 ,
One very interesting chapter in the story of the SerЬian sojoum in Greece in
1915-1918 concerns SerЬian educational activity. After the collapse of the front, large
numbers of children were evacuated to Allied countries, mainly France and Britain,
but also to neutral such as Switzerland. The f1rst official record conceming the education of these children comes from France. On 26 November 1915 the French National
AssemЫy passed а resolution Ьу which it undertook to house, feed and educate 500
SerЬian schoolchildren. This number soon rose, as most of the evacuated schoolchildren were sent to France. Ву March of the following year, 1,148 SerЬian schoolchildren were studying in French schools. Great Britain also accepted schoolchildren.
Indeed, France's insistance on keeping all the SerЬian schoolchildren for herself, doubtless hoping in this way to ensure that French influence would predominate in SerЬia
after the war, led to а diplomatic incident between the two Powers, which was resolved
on 26 March 1916 when the SerЬian government promised that some of the children
would Ье sent to Britain. ln addition, Ьу the end of 1917, 308 young Serbs had settled
in Switzerland, and а smaller number had been evacuated to Russia during the withdrawal of certain SerЬian units and groups into Romania in late 191520 .
17
Service Historique des Armees de Terre (henceforth: SHAT) / 5 N 191, Cablnet de ministre:
Salonique: Thessaloniki 1.1.1917, ,,St. Louis" to Ministry ofthe Navy: Wounded and sick in Thessaloniki
hospital: 13,262 French, 4,440 Serbs, 1,055 Russians. Also transfer of another 3,500 French and Russians
and 1,100 Serbs; Thessaloniki, 28.2.1917, ,,Charlemagne" to Ministry of the Navy: 3,430 sick and 982
wounded French soldiers, 806 Russian and 2,610 Serbs in Thessaloniki hospitals.
18
SHAT/5 N 146, Cablnet duministre, Corfu, 11.10.1916: А. Ворре to French Foreign Ministry
andAYE/1917 А/5 VIII: The collapse of Serbla and Montenegro in the third year ofthe War (23/1-26/121917), Paris, 26.6.1917,А. Romanos to Greek Foreign Ministry.
19
AMAE/G 1914-18/Вalkans, Serbla/383, Corfu, 11.12.1916, Ворре to Briand: cf. also АМАЕ/
G 1914-18/Вalkans, Serble/397, Thessaloniki, 25.4.1917, French Consul General to RiЬot.
20
Трговчевић, Љ., ,,Школовање српске омладине у емиграцији 1916-1918" (The education of Serblan youth during the 1916-1918 emigration), Исiйоријски часойис, 42-43 (1995-1996)
1-544, 147-167.
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In Greece, schools functioned in many of the SerЬian refugee communities21. On 6 April 1916 а SerЬian school opened its doo1·s in Thessaloniki, and Ьу
the end of the year it had 138 pupils. There was also an orphanage at Faliro. The
SerЬian high school at Bitola moved to Volos, and in 1917 had around 300
pupils. Another SerЬian high school operated on Corfu. It has been estimated
that in late 1917 about 800 SerЬian pupils were participating in SerЬian educational activities in Greece. These activities sometimes included propaganda aimed
at challenging Greek sovereignty in Greek Macedonia. In quite а few cases
SerЬian military commanders obstructed the operation of Greek schools or closed
them and replaced them with SerЬian. This propaganda was mostly directed at
the Slav populations of cei-tain ai-eas that these commandei-s wished to sесше as
Sei-Ьian 22 .

We have little infшmation on the cultшal activities of the SerЬian i-efugees
in Gi-eece 23 . The presence, howevei-, of Sei-Ьian ti-oops on the Macedonian ћont
fi-om the middle of 1916 oЬliged theii- leadei-ship to seek ways to boost ti-oop
moi-ale and сапу out nationalist pi-opaganda. Thus, fl'om the summei- of 1916
onwai-ds they began to organise concei-ts with vai-ious Sei-Ьian oi-chesti-as, and
from 1917 theatiical ti-oupes of Sei-Ьian soldiei-s (formei- actoi-s and amateшs)
put on pei-formances in the Sei-Ьian апnу camps. An ai-my theati-e was set up at
Mikra and anothei- at Zeitinlik. The pioneei-s in this field came from the Sei-Ьian
Vai-dar Division; the plays its theati-e company put on wei-e smash hits with the
Sei-Ьian troops, and wei-e also much appi-eciated Ьу the Fi-ench and Bi-itish soldiers. Of the pi-e-wai- Sei-Ьian ti-oupes, mention is made of "Tosa Jovanovic".
This troupe, which befoi-e the wai- had pei-fшmed in Bitola, played in Thessaloniki
(at the "Odeon" theati-e), at Mikra and at Zeitinlik. In August 1917 they moved
to Edessa, whei-e they appai-ently began propaganda with the aim of winning
ovei- the local Slav Macedonians, as evidenced Ьу the pi-otests of the Gi-eek
authoi-ities 24 .
·
Sei-Ьian pi-opaganda in Edessa and other parts of Greek Macedonia will not
соnсеш us here, except whei-e it touches on the role of the SerЬian i-efugees. The
Sei-Ьian ambassador to Greece, on i-eceiving the Greek protest about the pi-opa21

A.S./МID-PO/1916,

f. 7, d. 4, Thessaloniki, 16.8.1916, R. Vintrovic to the Serblan Interior

Ministry.
Hassiotis, ibld., 309-31 О and Trgovcevic, ibld., 154.
For some ofthe puЬ!ications ofSerblan literary works in Corfu, and Greek translations of such
works during the Serblan presence in Greece, see Miodrag Stojanovic, ,,Les liens litteraires entre les Serbs
et les Grecs dans les annees de Ја Premiere Guerre Mondiale", P,·oceedings ој tlie 5tli Greek-Se!'blan
Symposium, Thessaloniki, IMXA, 1991, 59-67. On the activities of Serblan painte1-s in Corfu and especially in Thessaloniki during the war, see Vera Ristic, ,,Serblsche Maler in Thessaloniki, 1915-1918",
ibld., 99-111.
24 • Dragoslav Antonijevic, ,,Theatrical Life on the Solonika Front", Pгoceedings oftlie 5tћ G1·eekSe1-blan Symposium, 69-97.
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ganda being carried out in the Vodena (Edessa) district, attributed it to "chauvinism" on the part of the refuges. Не assured Athens that the Se1·Ьian government
not only had no involvement in these activities, but was also prepared to take
measures against them. Не further asked the Greek government to choose а
location in Thessaly or some other part of the country, outside Macedonia, to
which the Serbs in Edessa could Ъе moved25 • In addition, the continuing antiGreek activities of the SerЬian refugees in Western Macedonia oЫiged the "General
Governor" of Kozani-Florina, I. G. Iliakis, to request that the Greek government
remove them from Macedonia and close their schools in the area26 •
Naturally, the SerЬian refugees were not solely to Ыаmе for their proЫems
with the Greek authorities. They frequently met with hostility and rage from the
local population, and also overt attacks Ьу state agencies and "parastate"
organisations. Their involvement in the crisis of the Greek "National Schism",
due mainly to SerЬia having joined the Allied camp, became more apparent after
the violence in the Greek capital on 1-2 December (n.s.) 1916 immediately after
the departure of the French and British marines from Athens and Piraeus. Greek
soldiers and reservists attacked members of the small SerЬian community in
Athens. Two were murdered and several others imprisoned27 • This incident was
denounced soon after from London Ъу Professor Pavle Popovic of Belgrade
University: ,,We shall never forget the terror and anguish of those days. The
Greek political and military authorities treated us Serbs as though we were their
worst enemies ... They held the Serbs responsiЫe for the Allied landings ... As
soon as the outrages began in the streets, many Serbs were arrested ... Most of
them were old people ... , some members of parliament and businessmen ... , quite
а few women were attacked, insulted and humiliated Ьу reservists ... " 28 •
This ill-treatment of the SerЬian refugees was however due not only to their
political choices (e.g. propagandising on Hellenic soil) or their involuntary involvement in the Greek crisis. It was also frequently part of their daily experience of life in Greece, а foreign land for them, where they were often treated
with the mistrust and contempt reserved for non-Westerns. We cannot of course
speak of outbursts of racism or xenophoЬia Ьу the Greek people or authorities,
as we do not have sufficient evidence for this 29 • Nonetheless, there is mentioned

of а number of cases of unjustifiaЫe violence against SerЬian refugees; these
incidents hint at а general, vague atmosphere of hostility towards foreigners,
which could find parallels today. Dispatches from the SегЫаn consulate in
Thessaloniki report several such incidents: disputes between local tradesmen
and refugees from Bitola, ill-treatment of Serbs Ьу the Greek gendaiшerie, etc.
The SerЬian consulate protested several times about the attitude of the Greek
police authorities and called fог action not only Ьу the Pгefecture but also Ъу the
Fгench military command 30 •
The SeгЬian refugees began to leave Greece immediately after the Bulgarian surrende1· and the Allied victory on the Macedonian Front. Ву October 1918
the SerЬian authorities in Florina prefecture had been moved back to SerЬia31 •
Neveгtheless, the refugee camps in Greece, which wеге supervised Ьу the Sei-Ьian
Ministгy of the Interior, stayed open until the end of 1919. The repatriation was
not without difficulties, however, as many 1·efugees were reluctant to return to
SerЬia. These were mostly inhaЬitants of Bitola, Gevgelija and Doiran who were
of Greek extraction. Мапу of these people had already found work in Thessaloniki
and other towns, and had decided to settle permanently in Gгеесе. The SerЬian
authorities were also concerned about the many Bosnian Muslims and Turks of
SerЬian Macedonia among the refugees, fearing that if these people returned to
SerЬia they could later Ье claimed Ъу Turkey as her citizens. They were also
worried about the pгesence among the refugees of many "Muslim activists",
who might create proЫems in Kosovo and SeгЬian Macedonia during the Реасе
Conference. Despite these facts, the withdгawal went ahead, and was completed
after the SerЫan treaty with Italy concerning Dalmatia and Rijeka. The
Thessaloniki refugee camp finally closed in early 192032 .
Thus ended the story of the SerЬian refugees in Gгеесе, one of the first
mass settlements of foreigners in another country in modern Balkan history. It
should Ье noted, however, that some Serbs and Montenegrins decided to settle
permanently in Greece at the end of the war for financial or personal reasons.
Unfortunately, for these cases we have only а few, fгagmentary oral accounts
from these people's descendants, insufficient to provide а сlеаг picture of this
aspect of the SerЬian presence in Greece during the Gгeat War.

25
АУЕ/1917 А/5 VIII: The collapse ofSerЬia and Montenegro in the third year ofthe War (23/126/12-1917),Athens, 19.7.1917, Unsigned Foreign Ministry memorandum.
26
АУЕ/1918 А/5-А/5 VIII: The Karatzova question, Kozani, 2.6.1918, Iiakis to the Foreign
Ministry.
27
FO 371/2623/1916 Balkans (War), Corfu, 14.12.1916, The British Mission to the SerЬian
Government to the FO.
28 FO 371/2870/1917 Balkans (War), London, 11.1.1917, Press cuttings: ,,Ill-treatment ofthe
Serbs inAthens".
29
Article in the repuЬlican newspaper Rizospastis, year 1, no. 2, Thessaloniki, 15.6.1916, titled
"The Serbs". The article notes that many Greeks are displeased at the presence of the Se1·Ьian refugees in

Thessaloniki, and that this displeasшe incl'eased on the arrival of SerЬian troops in the city. The writer of
the article attempts to explain the reasons for the SerЬian illegalities and asks his Greek readel's to coope1-ate
with them.
30
A.S./МID-PO/1917, f. II, d. 1, Thessaloniki, 24.5.1917, Alexander Preradovic (consular official) to the SerЬian ForeignMinistry.
31
AYE/19 lSA/5-A/5/VIII: The Karatzova question, 30.10.1918. Intel'ior Ministry to the Foreign
Ministry..
32
Mirosavljevic, ibld., 113-124
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Резиме

УДК

Јован Качаки

336.71( 497.1)"1920/1944"

Лукианос Хасиотис

Срби у Грчкој:

Судбина блага Петроградске зало:ж:не бан1,е

Срйско избеiлишйiво у Грчкој за време Првоi свейiскоiраша

(,,Петроградская ссудная казна")

Прилог је посвећен проблему српског избеглиштва у Грчкој током Првог

у Југославији

светског рата, rде је осим војске, владе и делова државног апарата, уточиште нашао

1920-1944.

године

и највећи део цивилних избеглица. Проблем смештаја, преживљавања, школовања
деце, односи са грчким властима и становништвом, проблем дезертера. Аутор пружа
Айс~иракй1: На основу досй1уйних архивских докуменай1а,

једну сложену слику стварности, која није једнообразна, и захваљујући грчкој грађи
коју је користио, обогатио је новим детаљима. Посебну пажњу посветио је

новинских извеиаиаја и мемоарске

утврђивању броја и састава (старосног, социјалног, националног), избегличке

блаzа Пей1роzрадске заложне банке

популације, као делатностима у организовању образовања избегличке деце,

залози и дейози~ии), које је за

zpa!Je реконсй1ру~иие се судбина
(сребрни, злай1ни йредмей1и време Гра!Јанскоz paiua у Русији, 1920.

културним активностима, проблемима са грчким властима, реакцијама

'године досйело у Краљевсй1ву СХС (Јуzославију). То се блаzо,

становништва на нагли прилив великог броја странаца, утицај унутрашњих грчких

садржано у 1.618 сандука (веровай1не й1ежине 140 Шона), с кра/Јама,
йродајом, йроневерама и (најмање) враhањем йрвобий1ним

прилика на однос према избеглицама.

власницима, до краја

1944.

смањило на свеzа

20

сандука. Последње

сандуке су руски избеzлички квислинзи евакуисали у Немачку, zде су,
йосле слома Рајха, у америчкој окуйационој зони,

1948.

били йрода~ии

у бесцење.

Кратка историја

У смутним данима грађанског рата на југу Русије

1918-1920.

године,

на станици Јејск (Ейск), антибољшевичке јединице заробиле су једну
возну композицију. Она се неко време пре тога налазила и у рукама

бољшевика

-

који, очигледно, нису схватали какав плен садржи. У тој

композицији налазио се један део улога и залога Петроградске заложне

банке 1 • Од тог тренутка почела је одисеја тог блага, која

he

га током

времена однети у Краљевину СХС (право у Котор, па после неколико
година- преко Бакра, у Београд). У Београду је оно

-

делом већ смањено

крађама и распродајама у Котору 2 , било чувано под контролом и
повременим секвестром Министарства финансија Краљевине све до

1941. године.

Тада су његове остатке одузеле немачке окупационе власти

и предале (један део?) руској избегличкој квислиншкој управи. У
септембру

1944.

остаци тих остатака бивају евакуисани у Беч и Минхен,

где се одисеја и завршава његовим нестанком.
1
Генерал-лајтнант Ахрангелский, Сремски Карловци, 15.9.1922, Н 0 01738 (Hoover
Institution of War, Revolution and Реасе, Atanford University, Stanford California, USA (у даљим
напоменама: Hoover), Wrangel collection 94/5).
2
• Мирослав Јовановиh,Досељавање руских избе'iлrща у Краљевину СХС 1919-1924,
Београд 1996, 259.
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спорије или брже смањивало,

(депозити). Током рата, услед новчаних тешкоhа, све веhи број људи

делом легално, углавном илегално, или,

залагао је драгоцене предмете да би дошао до новца за живот. Године

Током целог тог периода благо се
бивало распродавано

VII/2-3, 2000.

-

када је у једном тренутку изгледало да ће Немци заузети

најједноставније речено: бивало пљачкано. Постојање таквог огромног

1917,

блага је у очима сиромашних руских избеглица, не само у Југославији,

Петроград, Петроградска заложна банка је, са службеницима,

било стални извор гласина, сплетки, скандала, који су налазили одјека и

евакуисана. Један њен део, о коме је овде реч, доспео је на југ Русије

у новинама. Далеки и потмули одјеци допрли су чак и до деведесетих

прво у Јејск, онда у Јекатеринодар, затим у Феодосију, где су је бели

година, када се у београдској штампи пронела гласина о проналаску у

сместили на један брод. У међувремену, банка је на Кавказу и на Криму

приватном власноштву "руског царског блага", које се на крају показало

чак и радила, омогућавајући залагачима и депозитарима да, после

безначајно. Поставља се логично питање: Колико је било то "огромно

исплате дужних свота, подигну своје предмете 6 •

3

благо", из чега се састојало, какви су му били порекло и судбина?

-

Први писани траг о намери владе генерала Врангела да још за време

Данас, осамдесет година после приспеhа у Југославију, и више од

трајања борби предмете Петроградске заложне банке евакуише у

педесет година после коначног нестанка, у домаhих архивима нема

Краљевину СХС налази се у писму руског посланика у Цариграду, А.

практично никаквог трага о њему (то се, с мањим изузецима, може реhи

А. Њератова од

за све приступачне архиве4, изузев можда архива Народне банке

- али
Hoover Institution
Stanford University, Stanford California, USA у

Н. Штрандтману. У том допису Нератов тражи да Штрандтман замоли

он је ионако неприступачан истраживачима). У архиву

владу Краљевине СХС да одобри пријем предмета Петроградске

фондовима који се односе на руске избеглице у Југославији, у комбинацији

Краљевине. При том су наведена и три услова под којима је влада Југа

са чланцима из оновремене руске избегличке и домаhе штампе, ипак

Русије спремна да драгоцености пренесе у Краљевину СХС:

of War, Revolution and

Реасе,

има довољно материјала за делимично осветљавање садржаја и судбине

27.

маја

1920.

године руском посланику у Београду В.

заложне банке и да их по властитом избору смести у неку од лука

"1.

Сагласност (Владе Краљевине) да драгоцености остану на

искључивом, потпуном и неограниченом располагању Финансијске

тога блага.

Прво је неопходно реhи неколико речи о функцији и устројству

Петроградске заложне банке (,,Петроградская Ссудная Казна"). Та
банка била је државна институција, највеhа такве врсте у Русији, која је

примала драгоцености (накит, златне и сребрне предмете) по два

управе при Главнокомандујуhим окружним снагама Југа Русије.

2.

Стављање на располагање одговарајућих просторија за чување

драгоцености

( око 25

вагона) под сталном стражом.

3. Да 4-5 чиновника

Финансијске Управе на челу са вице директором

основа 5 :
1. Као залоzе: као и све класичне залагаонице. Исплаhивала је у

Кредитне канцеларије Управе Арнолдом Едуардовичем Ломејром буду

готовини део вредности власнику, који је имао годину дана времена да

Овде се први пут појављује релативно конкретна количина

стално уз драгоцености и да воде планиране операције." 7

их откупи уз плаhање одговарајуhег интереса и лежарине. Неподигнути

драгоцености: ,,око

предмети били су изгубљени за власника и били су продавани путем јавне

Штрандтман је тајним телеграмом обавестио Нератова да је министар

лицитације после истека године дана.

иностраних послова Краљевине СХС дао сагласност да пароброд "Са-

2.

Као дейозиши: реч је била о драгоценим предметима које је

власник давао на чување банци. Време чувања је било до

30

година.

25

вагона". Две недеље касније,

12. јуна 1920.

године,

мара " са товаром П етроградске заложне б анке отплови за Дубровник,
због чега је било потребно издати допунски аванс од

1.000

фунти

Власници су били слободни да подигну предмете у било које доба, уз

стерлинга8 • _Истовремено, Штрандтман је о целој операцији обавестио

плаhање одређене тарифе за чување.

свог претпостављеног, руског посланика у Паризу Н. Н. Гирса 9 • Транс-

На почетку Првог светског рата,

1914.

године, фондови Петроград

ске заложне банке су се знатно попунили предметима датим на чување
3

Мирјана Радошевић, Славица Вујчић: ,,Пронађен златни крст Петра Великог",

Политика,
4

уметности
5

8.

фебруар

1990.

Архив Југославије, Историјски архив Београда, Архив Српске академије наука и

-

Генерал-лајтнант Архангелския, Сремски Карловци,

15.9.1922, Н0 01738. (Hoove1·,

Wrangell coll., 94/5).
7

Нератов, А. А.-В. Н. Штрандтману, 27.5.1920, Н 0 190.

8

В. Н. Штрандтман -А. А. Нератову,

Hoover, (Hoover, Gil's coll., 47/1).
12.6.1920, Н0 235. (Hoover, Girs coll., 47/1).
Гирсу, 21.6.1920, Н 0 566. (Hoover, Girs coll., 47/1); Треба

9
В. Н. Штрандтман - М. Н.
напоменути да је М. Н. Гире био на положају "Старијег посланика" у Савету руских

посланщш - неформалном, али моћном органу остатка руске дипломатије на Западу, који

Београд.

В. Н. Штрандтман-М. Н. Гирсу,

6

25.8.1922, Н0 21. (Hoover, Girs coll., 47/5).

је располагао извесним материјалним средствима заосталим у западним банкама из времена
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порт Петроградске заложне банке стигао је у Котор највероватније у

да је мањи део драгоцености био украден из чуваних магацина, уз

јулу

сарадњу стражара, што је откривено тек

1920.

године (а не "почетком

1920" -

како се наводи у једном

1923. године.

Реч је о вредности

фунти стерлинга 15.

новинском чланку) •
Скуп драгоцености, поред дела залога и улога Петроградске

од

заложне банке, састојао се и од дела уметнина које је током бољшевичке

Краљевину, у Београду је (у јуну

управе Кијевом (да би се драгоцености сачувале од пљачке) сакупио
,,Свеукрајински Комитет за чување споменика уметности". Осим тога,

"Руссосерб", са седиштем у улици Обилићев венац

ту се налазио и део драгоцености Руског музеја императора Александра

Гајдуков, Јаков Матвејевич Хлитчијев, Пантелејмон Васиљевич

III. Он се
1,000.000

Заболотски, гроф Михаил Толстој, Георгиј Потјехин и Енглез Роберт

10

састојао од неколико сандука и процењиван је на најмање

1.400

У време када су товари Петроградске заложне банке стигли у

1920.

године) основано предузеће

27.

Према подацима

о регистрацији друштва, међу оснивачима су били: Валентин Павлович

нумизматичка збирка великог кнеза Георгија Михајловича (иначе

Смит 16 • На челу тог предузећа били су, између осталих, и оновременски
"бизнисмени" Валентин Павлович Гајдуков (,,који испуњава своје

"научно добро обрађена и детаљно описана" 11 ) била део збирке из Музеја

обавезе куповине сребра без и најмањег шиканирања ... и који уме да

није јасно. У транспорту се налазио и део драгоцености Руске државне

hути, што је у пословима те врсте неопходно, а што се не може реhи за

банке, који су чинили, између осталог, и вредносни папири, сребрни (7.000
кг) и бакарни (1.500 кг) ковани новац. Вредносни папири имали су
номиналну вредност од 100,000.000 рубаља (царских) 12 , а по другој верзији

Н. Н. Љвова" 17 ) и доцнији професор Универзитета у Београду и члан

-

-

фунти

стерлинга.

Да ли је огромна

верзији Врангеловог "Финансијског одељења"

-

и непроцењива

свега

31,800.000

САНУ Јаков Матвејевич Хлитчијев 18 • Они су, како изгледа, уживали
посебно поверење кругова око генерала Врангела за послове у вези са

продајом сребрнина. Друштво је ушло у процес ликвидације

15.

рубаља. Уз то, међу транспортованим вредностима налазила се и мања

септембра

количина златног новца у вредности

Гајдуков, Хуберт Виљамович Џонс, Алексеј Фјодорович Донецки,

4,045.81

рубаља у злату 13 •

Петроградска заложна банка је одмах после смештаја у Котору

1923.

године, када су тадашњи партнери Валентин Павлович

Пантелејмон Васиљевич Заболоцки и Јаков Матвејевич Хлитчијев,

била отворена за издавање депозита и залога законитим власницима,

постигли међусобно поравнање 19 • У новембру

уз наплату откупа, лежарине и трошкова транспорта из Русије 14 • Колико

огласом објавило престанак рада, иако се спорадично помињало у

је власника успело да добије своје ствари у Котору, није познато. Свакако

јавности све до 1927. године 20 , и то са именом "Руско-Срйско Друшшво
за Трzовину и Индус{йрију - за развијање шрzовинских и индусшријских

да је то био безначајан број, узимајући у обзир положај Котора, лоше
саобраћајнице и чињеницу да су многи власници, ако су чак и избегли из
Русије, живели ван граница Краљевине СХС. У то време догодило се и

1924.

године Друштво је

веза у Словенским земљама". Нешто касније то друштво је добило и
монопол за продају (,,реализацију") дела Петроградске заложне банке.
Личности које су се појављивале међу оснивачима, каснијих година

царске Русије и Привремене владе. Тај савет састојао се углавном од руских посланика из
царских времена. Штрандтман је био посланик владе адмирала Колчака, коју је Влада
Краљевине СХС признавала

-

а то је био случај и са осталим руским посланицима.

учествовале су и у фиктивним куповинама драгоцености од Петро
градске заложне банке и њиховој даљој препродаји, углавном енглеским

Врангелову Владу Југа Русије није формално признавао нико на Западу, а односи Савета
руских посланика с њом су били

-

благо речено, натегнути. То је посебно важило за

Штрандтмана, којије осећао и личну нетрпељивост према Врангелу. У каснијим годинама,
када је Врангел напуштао Југославију, Штрандтман је у свом писму Гирсу описао своје

олакшање "што га непријатни станар напушта" и зашто му ни на испраћај не иде
(Штрандтман, В. Н. - Гирсу Н. Н. - поверљиво. (Hoover, Girs coll., 48/3).
10

А. Шелест, ,,Операции с Ссудной Казной". Последния Новости, Н

0

942,

Париж

18.5.1923. г.
11

Вл. А. Маевский, Русские в Ю'iославии. Том

2, New York 1966, 348.
12 К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0 195, Берлин, 23.6.1923.
13 Г. Началхнику, Финансовой части, Белград, 19 июля 1921 г, Н0 745. (Hoover, Wl'angel
coll.154/57).
14 25.8.1920.: ,, Объявление Правительственна'iо Уполномоченна'iо 110 устройству
русских беженцев в Королевстве СХС". (Hoover, Paleolog coll. 6/14).

15

М. Јовановиh,Досељавање руских избе'iлица у Краљевину СХС 1919-1924, Београд

1996, 259.
16
Олга Латинчић, Бранка Ракочевић, ,,Емигранти из Москве у Београду
привредници и уметници", Архивски йре'iлед 1-4, (1994-1995), Београд 1988, 65-79.
17

Г. Начальнику Финансовоя части, Белград,

-

19 июля 1921 г. Н 0 745. (Hoover, Wrangel

coll. 154/57).
18

Руссосерб, 28.6.1922.

(Hoover, Wшngel coll.154/58); Такође: Олга Латинчић, Бранка,
- привредници и уметници", Архивски
1-4, (1994-1995), Београд 1998, стр. 65-79.

Ракочевић, ,,Емигранти из Москве у Београду

йре'iлед
19

Архив Српске академије наука и уметности, Историјска збирка, заоставштина

Јакова Хлитчијева, бр.
20

14.620

(несређена грађа).

_Олга Латинчић, Бранка Раковичевиh, ,,Емигранти из Москве у Београду

привредници и уметници", Архивски йре'iлед

1-4, (1994-1995), Београд 1998, стр. 65-79.

-
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купцима. Купци су понекад условљавали да се сребрни предмети продају

не као такви веh као "сребрни лом". Стога су, како су писали Врангелови
противници, по Београду скупљани незапослени руски официри,
избеглице и послати у Котор да чекићима разбијају сребрне чајнике,
послужавнике и вазе, одбацујући стакло, слонову кост, ебоновину, па
чак и сатне механизме 21 • Врангелове присталице су протестовале због
таквог представљања ствари. Тако је кнез П. Долгоруков у једном чланку

демантовао највећи део тврдњи Шељеста, који је износио тешке оптужбе

на рачун "Врангелових агената"22 • Противници су, међутим одговорили
да

-

узимајући у обзир службени положај кнеза, као шефа "Одељења

за пропаганду" при Штабу генерала Врангела

-

такав деманти, без

конкретних података, не може бити претерано веродостојан23 • Кнежев
деманти је додатно био ослабљен и једним анонимним текстом, у коме
је, заједно с неким Шмитом и Цаконијем, именован као "први ред

фиктивних купаца драгоцености", од којих их је затим "откупио"
"Руссосерб", купац "у другом реду", да би најзад били продати
Енглезима 24 , а све зарад "зидања" трошкова пословања и задовољавања
жеље енглеских купаца "да се праве Енглези", тј. да "не знају" порекло
драгоцености. Горепоменути Шмит и Цакони вероватно су били В. П.
Шмит и А. И. Цакони

-

који се касније, око

1928.

године појављују као

коаутори званичног финансијског извештаја о утрошку новца добијеног

продајом злата Петроградске заложне банке са истеклим роком2 5.
Овде треба узети у обзир и природу предмета које је Петроградска

зало:жна банка поседовала. Залагачи и депозитари те банке припадали
су имућнијим слојевима Петрограда, једног од центара руског

јувелирства. Довољно је само поменути царске дворске лиферанте
Овчиникова, Сазикова, Хлебникова

-

а да и не говоримо о Фабержеу,

који је, осим филијала у Русији (Петроград, Москва и Одеса), од 1903.
године имао и филијалу у Лондону26 • Једна од техника која је у руском
јувелирству од краја
21

18.

до почетка

20.

века била доведена до

К. А., ,,Серебряныя операции Врангеля",Днu, Н 0 195, Берлин,

23.6.1923.; такође

и: ,,По примеру красных. Агенты Врангеля распродают вклады петербурской ссудной

казны". Последния Новости, Н
22

0

693, Париж, 22.7.1922.

А. Шелест, ,,Операции с Ссудной Казной". Последния Новосми, Н 0

942,

Париж,

18.5.1923. г.
23

К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0

24

"О поступцима Петроградске заложне банке и филијале Руске државне банке у

Котору". (Hoover, Wrangel coll.
25

195, Берлин, 23.6.1923.

155/59).

В. П. Шмит, Н. Н. Львов, граф А. И. Уваров, А. И. Цакони, ,,Отчет финансово

контрольнаго Комитета об израсходовании сумм, вырученных от продажи просроченных

закладов Петроградской Ссудной Казны".
26

(Hoover, Paleolog coll. 027/42).

Verzeishnis de1· Russischen gold- und si!Ьennaгken, Slavisches Institut, Miinchen 1971, 67.
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савршенства, била је комбинација драгоцених метала са емајлом

(cloisonne)

што је резултирало веома скупим предметима чаробне лепоте.

Није вероватно да су такви предмети пре товарења у енглеске бродове
били разбијани чекићима у Котору. Може се претпоставити да је нешто
мање вредног материјала заиста и разбијано да би се задовољила форма,

а да су битне и драгоцене предмете, који су били у веhини, енглески

,,етичари"

-

трговци вероватно куповали на килограм (,,за топљење").

После приспећа у Енглеску може се претпоставити да су ти предмети
бивали, по реалним ценама, изношени на антикварна тржиште. Осим тога,
Врангелови су противници објавили да су се и у београдским комисионима

почели повремено појављивати неки изузетно лепи сребрни предмети2-1 .

У елаборату Врангелове Финансијске управе, спомиње се и енглеска
фирма

Wisham, Higgs &

Со., као велики пословни партнер "Руссосерб".

Та фирма је поменута и као кандидат за преузимање (,,акционирање")
целокупног фонда Петроградске заложне банке и придружених
драгоцености. Тај пројекат се морао држати у строгој тајности од руског

посланика Штрандтмана, како се "Париз" (Савет руских посланика) не
би умешао у целу ствар 28 • Пројекат није остварен, али његово постојање
речито говори о контроверзама између Врангелових присталица и руских

политичара окупљених око Савета руских посланика. Загребачка

,, Е_еч_ерња

йоиtша" писала је о количини од

КОЈе Је откупио енглески бродовласник

"40.000 кг злата и сребра"
Thomas Wilson из Hull-a, који су

потом укрцани на енглески пароброд "Поло" у Котору29 • То потврђују и
интерни документи Врангелове Команде30 • Та трансакција изазвала је
узнемиреност и у Котору, тако да се управитељ тога града успротивио

укрцавању31 , а по наређењу Управе Царина, которска царинарница је
наредила прекид рада Петроградске заложне банке и за неко време

запечатила магацине 32 •

Врангелови противници међу самим избеглицама су (једну
претходну?) продају искористили да у наслову једног новинског чланка
истакну како Врангелови агенти распродају залоге и дейозише
27

К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0

195, 23.6.1923.
19 июля 1921

г., Н 0 745
(Hoover, Wrangel coll. 154/57).
29
"40 hiljada kg. zlata i srebra. Blago ruskih izbjeglica - Odvezli ga Englezi - Delegat Min. Financ.
Pozuruje izvoz", Vecemja posta, No. 341, Zagreb, 23.8.1922; такође и: ,,Rusko zlato i srebro", Vecernja
posta, No. 342, Zagreb, 24.8.1922.
30
Договор о продаже партии серебра, 28.6.1922. (Hoover, Wrangel coll. 154/58).
31
СсуднаяКазна-Русско-Славянский банк-Руссосерб. 21.3.1921. и 19.5.1921. (Hoove1-,
Wrangel coll. 154/57).
32
Телеграмма: Ссудная Казна, Цакони - Д. Балабанову, Русское Посольство,
Белград, "9.8.1922. (Hoover, Wrangel coll. 154/58).
28

Г. Начальнику Финансовой части (елаборат), Белград,
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"Петроградске Заложне Банке" 33 Холанђанима, Американцима и
Французима 34 •

По званичним подацима, реч је о залозима чији је рок

чувања био давно истекао 35 • То потврђује и саопштење Штрандтмана
36

(који се никако не може назвати Врангеловим пријатељем), Гирсу •
Сумњу да се у вези с продајом тог "злата и адиlјара ... чија се вредност
цени на најмање 800,000.000 златних рубаља ... ", чине "разне
шпекулације" изнела је и "Политика", уз изражавање чуђења зашто
Влада није дала никаква обавештења осим изјаве министра финансија
Косте Куманудија да су продаја и извоз драгоцености одобрени, с тим

да се противвредност депонује r<:од Народне банке у валути, што he
касније бити исплаћено продавцу у динарима37 •
Колико је до 1923. године било продаја? По свему судећи, најмање
четири. Једну од првих представљала је продаја

7.000

кг сребрног новца

Руске државне банке 38 • Том приликом добијено је нешто више од

10.000

фунти стерлинга 39 • Следећа продаја била је у извозу - преко Руссосерб
а у Аустрију 1.120 предмета (713 сребрних, 311 златних са драгим
камењем и 96 од недрагоцених метала) процењених на 32,174.500
аустријских круна (6.435 фунти стерлинга) 40 • Трећа трансакција
обављена је у октобру 1921. године, када је Руссосерб објавио да за
ствари прегледане у Котору нема посебног интересовања, сем за четири

крупна брилијанта (два по

17,5,

један од

3,5

и један од

3

карата). Ипак,

упркос малом интересовању, том приликом је било исплаћено
фунти стерлинга41 • Најзад, највећа трансакција била је продаја

кг злата и сребра
33

1922.

године •
42

35

693, Париж 22.7.1922.

93,

Берлин

23.7.1922.

закладов Петроградской Ссудной Казны". (Hoover, Paleolog col\. 027/42).
36 В. Н. Штрандтман-М. Н. Гирсу, 25.8.1922. г., Н 0 21. (Hoover, Girs col\. 47/5).
"Злато из Русије", Политика, Н 0

10.000

до

15.000

фунти стерлинга, које су биле допремљене заједно с

Петроградском заложном банком и чуване у Котору43, те о још неким
ситнијим продајама преко Руссосерб-а 44 • Што се новца тиче, званично
се помињала само свота од свега

динарској противвредности

110.000 фунти стерлинга - или у
37,500.000 динара 45 • Да ли се тај податак

односи на све продаје, или само на једну, не зна се тачно.

Занимљиво је да је цела полемика у руској избегличкој штампи
између Врангелових противника и присталица била вођена око продаје

која је, према Врангеловим противницима, била четврта по реду46, а коју
су Врангелове присталице браниле као потпуно легитимну, при том не

говорећи ништа о претходним продајама о којима су, бар делимично,
сачувани подаци. Они су навели да је свота од

36,725.251,60

динара

утрошена за помоћ руским војним избеглицама, док је за операције
Петроградске заложне банке потрошено

од

12.971

319.800

динара, а да је свота

фунти стерлинга била резервисана за залагаче као разлика

између продајне цене предмета и суме коју дугују 47 •
Да ли се може реконструисати колико је драгоцености укупно продато

и новца добијено? На основу расположивих података, то није могуће

тачно рећи. У сваком случају, сребро "за претопљавање" Руссосерб је

33% испод светске тржишне цене 48 • Та резервисана
1923. године била процењена на 6,000.000 динара. С

продавао Енглезима
свота је почетком

обзиром на тешку финансијску кризу Врангелове армије и увида да је

3,500.000

динара "за потребе армије у Бугарској и Србији", а

37,000.000

2,500.000

динара, постоји

и један незванични податак о своти која је добијена током целе операције

К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля",Дни, Н 195, Берлин, 23.6.1923; такође
и: Ссудная Казна - продажа серебрянной монеты. 18.3.1921. (Hoover, Wrangel со\1. 154/57);
те: Ссудная Казна -Руссосерб, 13.7.1921. (Hoover, Wrange\ со\1. 154/57).
Ссудная Казна-Руссосерб-Русско-Славянский Банк, 21.3.1921. и 19.5.1921.

(Hoover,

Wrangel со\1.154/57).
40

Ссудная Казна - Руссосерб,

41

Руссосерб Ссудной Казне,

43

Л. Ломејер - Г. Начелнику Финансијског Одељења (барону Тизенгаузену),
30.6.1921. (Hoover, Wrange\ со\1.154/57).
44
Руссосерб - Ссудной Казне, 4.3.1921. (Hoover, Wrangel со\1. 154/57).
45

5156, Београд 1.9.1922.
0

38

39

на

В. П. Шмит, Н. Н. Львов, граф А. И. Уваров, А. И. Цакони, ,,Отчет финансово

контрольнаго Комитета об израсходовании сумм, вырученных от продажи просроченных

37

Колико је и да ли је било још продаја, тешко је рећи. Постоје подаци
о продаји драгоцености из раног плена Врангелове армије, процењеног

динара остави залагачима49 • Осим поменутих

"Священная собственность. Из последних похождений генерала Врангеля",

Накануне, Н0
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резервисана сума за залагаче "превисока", одлучено је да се од ње узме

"По примеру красных. Агенты Врангеля распродают вклады петербурской

ссудной казны", Последния новости, Н 0
34

4.500
40.000

Јован Качаки, Судбина блаzа Пеiиро2радс1се заложне банке ...

2.10-5.10.1921. (Hoover, Wrangel со\1. 157/57).
17.10.1921, 1.11.1921. (Hoover, Wrangel со\1. 154/57).
42 Справка Ссудной казны, 11.8.1921. (Hoover, Wrangel со\1. 154/57); такође и: ,,40 hiljada
kg zlata i srebra. Blago ruskih izbjeglica - Odvezli ga Englezi- Delegat Min. Financ. Pozuruje izvoz",
Vecernja posta, No. 341, Zagreb, 23.8.1922.

В. П. Шмит, Н. Н. Львов, граф А. И. Уваров, А. И. Цакони, ,,Отчет финансово

контрольнаго Комитета об израсходовании сумм, вырученных от продажи просроченных

закладов Петроградской Ссудной Казны".

(Hoover, Paleolog со\1. 027/42).
195, Берлин, 23.6.1923.

46

К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0

47

В. П. Шмит, Н. Н. Львов, граф А. И. Уваров, А. И. Цакони, ,,Отчет финансово

контрольнаго Комитета об израсходовании сумм, вырученных от продажи просроченных

закладов Петроградской Ссудной Казны".

(Hoover, Paleolog со\1. 027/42).
1921. году. (Hoover, Wiangel coll. 154/58).

48

Ссудная Казна -цены серебра в

49

Протокол Совещания старших начальников Русской Армин и представителей

Сметно-.Распорядительной Комиссии и финансово-контрольнаго Комитета при

Тhавнокомандующем. г. Београд,

20 января 1923. (Hoover, Wrange\

со\1.

108/10).
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1955.

градској заложној банци, него само због "његових финансијских

године у Буенос Ајресу објавио Ју. Сербин, Врангелова организација је

неправилности у Руско-славјанској банци", у чијој управи је он такође

"зарадила 70,000.000-80,000.ООО динара, или око

долара, при чему је био продат само мали део Петроградске заложне

био 55 • Узнемиреност у руској избегличкој, и у домаhој јавности поводом
догађаја око Петроградске заложне банке допринела је да Краљевска

банке" 50 • Колико је тај податак поуздан, тешко је реhи

влада донесе одлуку о печаhењу магацина Банке у Котору и спровођењу

(дакле о збиру свих продаја драгоцености). Према подацима које је

у децембру

1923. године, из Котора

стигло само

4,000.000

40%

-

америчких

јер у Београд је

од целокупног броја

пописа драгоцености током

1923.

године. О томе је Штрандтман одмах

сандука са драгоценостима • Дакле, ако се тврди да је "продат само
врло мали део Петроградске заложне банке", поставља се питање шта

известио Гирса 56 • Иако је Влада Краљевине СХС тиме нарушила
првобитни споразум са Владом Југа Русије (предмети Банке су били

је било са разликом од тог "малог дела" од

колико је недостајало

примљени у земљу као "роба у транзиту" 57 ), Штрандтман није

приликом приспећа сандука Петроградске заложне банке из Котора у

протестовао, јер је и сам предложио такво решење. Он је министра

Београд?
.
Веома озбиљна критика таквог начина продаје драгоцености

иностраних послова Нинчиhа само молио да узме у обзир да треба

Петроградске заложне банке (,,испод руке") произлазила је из тога да

поводом упутио на министра финансија. У разговору с њим, Штрандтман

је Правилник Банке изричито налагао да се залози којима је рок прошао

Тизенгаузен, финансијски агент Руске мисије у Београду задужен,

је поменуо још једну узнемиравајуhу чињеницу. Наиме, сазнао је да се
бољшевичка влада у Москви активно занима за драгоцености
Петроградске заложне банке и да њени представници у Лондону траже
контакт с једном енглеском фирмом, нудеhи продају сребрних

између осталог, и за бригу о државним драгоценостима у Петроградској

драгоцености које се "налазе у једној јадранској луци" 58 • На ту сумњу се

заложној банци, био умешан у "многе недостатке у управљању њоме, у

надовезала чињеница да је једном од депозитара Банке, који се жалио

организацији, итд." Због тога га је сменио са положаја финансијског

Министарству финансија Краљевине како не може због секвестра доhи

агента Мисије, одузео му дипломатску картицу, коју је вратио

до својих предмета, речено "да је генерал Врангел продао један део

51

.

.

. ,,

морају продавати "путем Јавне лицитациЈе

,

60%,

.

а не како Је стално чињено

"испод руке" 52 • Штрандтман је, са своје стране, открио да је барон

заштити интересе приватних депозитара/залагача. Нинчиh га је тим

Министарству иностраних послова Краљевине, а истовремено је одбио

Петроградске заложне банке, а да

да прихвати његову оставку и на положај у Петроградској заложној

Руској влади" 59 • Уз бојазан да he пошто Француска призна Совјетску

he

остатак бити враhен законитој

банци. Тиме је желео да подвуче непостојање службене везе између

владу, њу одмах признати Краљевина СХС, између осталог и због тога

Руске мисије и Петроградске заложне банке. У закључку, Штрандтман

да прихвати Тизенгаузенову оставку и на положај у Петроградској

што је Штрандтман проценио да Нинчиh верује у "руски патриотизам и
словенски идеализам Чичерина" (комесара за спољне послове СССР),
Штрандтман је молио Гирса да му одобри да Краљевској влади упути
ноту у којој би подвукао да је Петроградска заложна банка предмет

заложној банци, подвлачећи да он треба да поднесе властима које су га

интересовања

тамо и поставиле (тј. Штабу и Влади генерала Врангела). Сложио се с

Министарство финансија у Београду оформило Комисију под

тим да би Штрандманово прихватање оставке Барона Тизенгаузена, у

председништвом члана Државног савета М. Радивојевића, која је, у

светлу неправилности у раду Петроградске заложне банке, било

присуству представника Руске мисије у Београду и Петроградске

неприхватљиво, јер би значило да руска дипломатија прихвата

заложне банке, радила на попису драгоцености Банке у Котору 60 •
У јануару 1924. године Штрандтман је јавио Гирсу да је
Петроградска заложна банка са својим персоналом стигла у Београд,

је предложио да се Петроградска заложна банка преда под управу

Краљевске Владе СХС53 . Гире се сложио са Штрандтмановим одбијањем

54

одговорност за неправилности у раду Банке •
Тизенгаузен је најзад смењен и са положаја финансијског агента
Врангелове организације, али не због неправилности у раду у Петро50

Ю. Сербин, За правду, Н

51

27-ой Протокол. Перевод. Сост.

52
53

54

317, Буэнос Айрес 8.10.1995.
7.12.1923. Белград. (Hoover, Girs coll. 47/7).
К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0 195, Берлин, 23.6.1923.
В. Н. Штрандтман- М. Н. Гирсу, 5.3.1923, Н 0 359 (Hoover, Girs coll. 47/6).
М. Н. Гирс-В. Н. Штрандтману, 15.8.1923, Н 0 695 (Hoover, Girs coll. 47/7).
0

55
56

57
58
59

60

"читаве

руске

емиграције".

У

међувремену

Ссудная Казна - Русско Славянский Баш<, ноябрь 1924. (Hoover, Wrangel coll. 152/46).
В. Н. Штрандтман - М. Н. Гирсу, 10.7.1923. г. Н 0 1053 (Hoover, Girs coll. 47/6).
В. Н. Штрандтман - М. Н. Гирсу, 25.8.1922. г. Н 0 (Hoover, Girs coll. 47/5).
В. Н. Штрандтман- М. Н. Гирсу, 10.7.1923. г. Н 0 1053 (Hoover, Girs coll. 47/6).
В. Н. Штрандтман - М. Н. Гирсу, 10.7.1923. г. Н 0 1053 (Hoover, Girs coll. 47/6).

16-й Протокол, Перевод. К Н 0 4. Белград, 1923. г. (Hoover, Girs coll. 47/7).
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али да нема новаца за њихове плате. Зато је молио Народну банку
Краљевине за кредит од

18.500

динара месечно, уз залог од четири

килограма "златног лома", који је био у својини Петроградске заложне
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У мају

1925.

године Штрандтман је јавио Гирсу да су правила о

издавању предмета врло чврста и да Државна комисија не дозвољава

никакве модификације, нити продужење рока 65 • Истовремено, обавестио

1925. године, све активности Банке биле су
у јануару 1925. године, на основу решења Министарског

га је да је дневник "Политика", који је "веома близак Министарству
иностраних послова", објавио телеграм совјетског помоhника комесара

савета Краљевине СХС, објављеног у Службеним новинама и
штампаног у виду посебне брошуре, била су објављена правила о даљем

Момчилу Нинчиhу министру иностраних послова, у коме се у име Владе

банке 61 • До почетка
замрзнуте. Тек

раду

Банке 65 •

Битне одредбе су биле да је подносилац захтева за

издавање предмета (залога или депозита) морао да преда доказни
материјал Петроградској заложној банци или Руској државној банци, које

иностраних послова Литвинова, од

11.

маја

1925.

године упуhеног

СССР протестује због одбијања Владе Краљевине СХС да преда

Совјетској влади драгоцености Петроградске заложне банке 66 •

Beh је

у

"Политикином" чланку било наговештено да одговора на тај телеграм

су то прослеl)ивале правном референту Државне комисије (тј.

неhе бити, или, ако га и буде, да

Министарства финансија Краљевине). Правни референт би потом
испитивао околности и достављао свој извештај Државној комисији, која

СХС сматра драгоцености Петроградске заложне банке приватном

је тек након тога могла да донесе одлуку за издавање или неиздавање

тражених предмета. Према том је правилнику успешни молилац био
дужан да исплати дуг по залозима, чуварину по депозитима и поврх тога

још 9% од процењене вредности (за трошкове транспорта робе из Русије
у Котор и из Котора у Београд). По Правилнику требало је обављати

све активности током следеhих шест месеци (до 17. јуна 1925. године) 62
до када је, претпостављало се, то питање требало да буде решено •
Колико се тачно тада појавило успешних молилаца за повраhај
депозита или откуп залога, тешко је реhи, јер се њихов број нигде не
помиње, али се може претпоставити да није био велики. У сваком случају,
после објављивања Уредбе у штампи, у земљи и иностранству појавили
су се огласи о могуhности и условима подизања драгоцености. То је
допринело и формирању тржишта за посредовање и промет папира

(признаница о депозиту/залогу) 63 • Уз то, појавио се одређен број
приватних посредника (,,комисионара") који су се тим послом бавили уз
провизију, нарочито у име власника који су живели у иностранству. Један
од познатијих комисионара био је гроф А. И. Уваров. Он је у том послу
користио и свој положај члана (Врангеловог) Финансијско-контролног
комитета 6 4 •

he

одговор садржати став Владе

Краљевине да су Литвиновљеве тврдње неумесне, јер Влада Краљевине
својином, а не имовином коју је Совјетска влада национализовала.
После истека рока од шест месеци, када је било могуhе подизати
залоге, на Петроградску заложну банку је поново стављен секвестар.

Ипак, нешто касније Министарство финансија је продужило рок

издавања депозита и залога до

16.

јула

1926.

године 67 • За време трајања

секвестра, на сцену у Београду поново су ступиле мање или више

утицајне личности из руског избегличког естаблишмента, које су
активностима на разним странама покушавале да се секвестар скине и

да Банка дефинитивно пређе под контролу руског избегличког
естаблишмента.

Beh поменути гроф Уваров
у јуну 1926. године прво обратио

је у томе имао истакнуту

улогу. Он се

генералу Врангелу, који је

у то време живео у Бриселу, узнемиравајуhим обавештењем да у
неповољном случају постоји могуhност да Влада Краљевине СХС донесе
65

В. Н. Штрандтман-М. Н. Гирсу,

66

"Литвинов

Нинчиhу

17.5.1925, Но. 641 (Hoover, Girs coll. 48/3).

-

Совјетска влада тражи повратак имовине петроградске

Заложне Банке", Политика, Но.

6125, Београд, 14.5.1925: ,,Вашим телеграмомод22.2.1923.

-

г. Ви сте обавестили Комесаријат за Иностране Послове да је Ваша Влада одлучила да
образује Комисију за чување драгоцености Петроградске Заложне Банке. Приватна лица

и банке у Русији сада добијају од југословенских банака проспекте у којима се налазе
драгоцености Петроградске Заложне банке. Из саопштења ових банака произлази да

17.

јула истиче рок за добијање наведених залога и депозита. Влада С. С. Р. констатује да је

61

В. Н. Штрандтман - М. Н. Гирсу,

62

Правилник за издавање зало'iа и дейозиша из Пешро'iрадске заложне банке и Руске

их преда Совјетској Влади, узела на себе и одговорност за очување ових драгоцености.

државне банке, које су из Русије йреко Кошара йренеше и налазе се у Бео'iраду сходно

Зато Совјетска Влада сматра арбитрарним све мере које је Ваша Влада предузела у односу

решењу Минисшарскоz савета Пов. и бр. 72, од 3. сейшембра 1924. zодине, Београд

на ову имовину, као и означени рок. Императивно захтевајући враћање драгоцености

63

19.1.1924. г. Н0 61 (Hoover, Girs coll. '/1).

Влада Краљевине СХС примивши драгоцености Петроградске Заложне Банке, уместо да

1925.

Ornac је објављен у: Наше будущее, Но. 1 (11), Белград 192::Ј: ,,Корреспондент

Петроградской Ссудной Казны шумадијский Кредитный Банк, Босанск1 ул.

Петроградске Заложне Банке, Совјетска Влада и даље наставља да сматра да је Краљевска

81, собств.
дом, Белградское отделение ... Русский Отдел ... Принимает на себя поручения ... ".

Влада непосредно одговорна за очување ове имовине, налазећи да не постоје никакве

В. П. Шмит, Н. Н. Львов, граф А. И. Уваров, А. И. Цакони, ,,Отчет финансово

права да у супротном случају захтева накнаду претрпљених губитака у име своје и у име

64

контрольнаго Комитета об израсходовании сумм, вырученных от продажи просроченных

закладов Петроградской Ссудной Казны". (Hoover, Paleo\og coll.

027/42).

законске основе за мере које су предузете у односу на наведену имовину, па задржава

грађана <;::авез Сов. Републ. Но.
67

В. Н. Штрандман

4192. Помоћник Комесара Иностраних Послова Литвинов".
- М. Н. Гирсу, 31.12.1925. (без броја), (Hoover, Girs col\. 48/3).
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одлуку да распрода остатак драгоцености Петроградске заложне банке,

ког политичког радника, било само фасада за махинације 72 • Уваров се у

што би пре или касније могло довести до предаје тог новца совјетској

избеглиштву бавио сумњивим комисионарским пословима и био је под

влади. Та средства је Уваров "желео да стави на располагање

великим утицајем извесног Константина Чабовског, ,,бизнисмена

(Врангеловој) Врховној команди за ублажавање тегоба Армије у ово

Чабовског", алиас Петра Чичарова, кога је

тешко време". Врангел је

града Београда интернирала у Горњи Милановац, а потом,

-

упркос безнадежној финансијској ситуацији

1921. године

Општа полиција

1928.

године,

свог покрета, одлучно одбио да учествује у било каквој Уваровљевој

у Велико Градиште, због "кривотворења исправа и шверца" 73 • Чабовски

комбинацији, наглашавајући да ни 1922. године није одобрио продају
целокупне имовине Петроградске заложне банке, не желеhи да повређује

се, иначе, пре овога, истакао и као сарадник у финансијским

малверзацијама руског конзула у Београду Јемељанова током

права индивидуалних власника, те да се име његовог покрета користи у

године 74 •

евентуалним будуhим трансакцијама 68 • Истовремено, у интерној

"Друштву ... " грофа Уварова. У свом лобирању пред Министарством

преписци Врангел је оцењивао грофа Уварова као "глупака" и дословно

финансија у Београду, Уваров се вешто служио благонаклоношћу и

је рекао:

цео предмет

препоруком великог кнеза Николаја Николајевича, чије је име као

Петроградске Заложне Банке не само да неhе имати никаквог

најстаријег живог члана династије Романов и бившег главнокомандујуhег

резултата, него се може завршити великим скандалом" • Не успевши

Руске армије у Првом светском рату доста значило у Београду. Палеолог

,, ... са таквим посредником као што је гроф Уваров,
69

1921.

После повратка у Београд, Чабовски се придружио

да оствари ту комбинацију, гроф Уваров се за неко време притајио да

се ужасавао од перспективе да Уваров са својим "Друштвом ... " успе да

би после смрти генерала Врангела наставио с покушајима да се дочепа

добије контролу над преосталом имовином Петроградске заложне банке

преостале банчине имовине.

и тиме наруши репутацију великог кнеза. Уварову је за остварење

године секвестар је опет био скинут. Управа

планова било потребно и одобрење Палеолога, који је био истакнути

Петроградске заложне банке дала је обавештење преко новина, у коме

присталица великог кнеза. Палеолог је одлучно одбио да Уварову изда,

Почетком

1927.

се тврдило да нема никаквих препрека да законити власници робе "ову,

противно својим сазнањима и уверењима, потврду према којој "гроф

по уплати дужних износа, подигну" • Демантоване су гласине о могуhем

Уваров током целог свог избегличког живота није био члан ниједне

пребацивању преостале њене имовине у иностранство. Истовремено је

избегличке организације, да никада није водио неке послове са

скренута пажња на чињеницу да је сва сума одраније продатих залога и

избегличким новцем, као и да је личност достојна пуног поверења" 75 •

"других драгоцености" током 1922. године, предата Финансијској управи
генерала Врангела, која "сада себе назива Финансијско-Контролни
Комитет, са седиштем у улици Крунској бр. 63". Наглашено је и да тај

Да ли је Уваров, у подухвату добијања контроле над Петроградском

Комитет нема, заправо, никакве везе са Петроградском заложном

Међутим, Уваров и Чабовски нису били усамљени. После дуге

70

банком. Још да Комитет, до
дуга и

15%

1.

фебруара

1927.

године, после одбитка

од остварене продајне цене, исплаћује евентуалне разлике

власницима продатих залога 71 •
Гроф Уваров, истакнути члан Комитета, у Београду је формирао

"Друштво за очување приватне имовине", које је, по мишљењу Сергеја
Николајевича Палеолога, члана Државне комисије Краљевине СХС з~
помоh руским избеглицама, и познатог конзервативног руског избеглич-

24.6.1926, Но. 2099/с. (Hoover, Wrangel coll. 151/42).
69 Ген. Врангел - ,,Дорогому Николау Николаевичу ... (Чебышеву)?", 6.4.1926. и
13.4.1926, Но. 2087/с. и 2092/с, (Hoover, Wrangel coll. 154/57).
70 Управа Петроградскаго Заложнаго Банка - ,,О Петроградской Ссудной Казне",
Россия, Н 0 21, Белград 30.1.1927. г.
68

· 71

Ген. Врангел - Н. Н. Чебишеву,

Употребом израза "друге драгоцености" изгледа да се индиректно признаје да су

продаване и друге ствари, осим званично одобрене продаје залога којима је рок чувања
истекао.

заложном банком преко свог "Друштва ... ", тада у потпуности успео, није
познато.

тишине о судбини Банке, вреди цитирати једно писмо из
72

С. Н. Палеолог - С. Е. Крижановском и кнезу Н. Л. Оболенском,

1938.

године,

30.11.1928. г., Н0

3156. (Hoover, Paleolog coll, 27/43).
73
Уверење Опште полиције Управе града Београда Краљевине СХС, Бр. 11110, од
20.11.1928. године, (Hoover, Paleolog coll, 27/43).
74
"Дело Емелянова", Русь, Н 0 2, Белград 1921. г.; Треба нагласити да је конзул

Јемељанов, у сарадњи са још неколико лица, организовао крађу средстава из финансијске

помоћи коју је Влада Краљевине СХС давала руским избеглицама. Подвала се заснивала

на принципу "мртвих душа" за које су помоћ узимали сарадници Ј емељанова - и он сам, На
тај начин је украдено,

2,000.000

динара. Пред само откриће подвале, Јемељанов је са

новцем побегао у Румунију. Неки од његових сарадника, између осталих и Чабовски,
интернирани су и целу аферу су у запећак гурнули руски избеглички и српски

естаблишмент. Уредник листа Русъ, А. Суворин, који је одлучно осудио аферу и захтевао
законске мере, прошао је најгоре

њему је ~апреhено да
75

he

С. Н. Палеолог

-

други број његових новина је био забрањен и одузет, а

бити прогнан из земље ако настави такву активност.

- С. Е. Крижановском 5.12.1928. г. (Hoover, Paleolog coll. 27/43).
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које у новом светлу приказује догађања око ње. Реч је о писму Владимира

принуђени смо да се ослонимо на претпоставке, утемељене на фрагмен

Христиановича Даватца, истакнутог математичара, члана Руског научног

тарним подацима.

института у Београду и хроничара Врангеловог покрета, свом колеги,

Прва позната чињеница говори да је у Банци било "око 25 вагона"

члану Института, истакнутом економисти и политичару Петру

драгоцености78 • Поред тога, отпуштени чиновник Петроградске заложне

Бернгардовичу Струеву у Париз • У писцу Даватц јавља Струеву да су

банке, А. Шељест је у једној анализи навео конкретне цифре 79 , што са

у Београду била ухапшена два службеника Петроградске заложне

до сада наведеним подацима омогућава да се састави једна врста

банке: Гензељ и Квешински. Они су, заједно са (тада веh покојним)

табеларног прегледа имовине чуване у Банци:

76

Шељестом, успели да од српских власти добију, у комбинацији са

заједничком "Српско-руском комисијом" на располагање драгоцености
Петроградске заложне банке. То показује да је, изгледа, пројекат грофа

Уварова делимично успео. У сваком случају, та "Српско-руска комисија"
годинама је "водила" Петроградску заложну банку и, како саркастично
закључује Даватц, ,,успешно извела" читаву операцију. Нажалост, имена

ГОДИНА

БАНКА/ЗБИРКА

КОЛИЧИНА/ГЕЖИНА

САСТАВ

Све

"25 вагона "

разне

1920.

драгоцености

1920.

Петр. зал. банка

80

580

сандука

(изм. осталог

српских чланова Комисије није могуће установити, али зна се да без

Руског музеја)

њихове сарадње та "операције" није могла да успе.
Једина дилема у читавој акцији била је

-

да ли

he

Петр. зал. банка

и када, цела ствар

700

сандука

Рус. држ. банка

драгоцености у износу од више милиона (динара?). Говорило се да је на
његовом иностраном рачуну откривено 2,000.000 (није јасно које валуте).

283

сандука

Кијевски комитет

55

сандука

уплетена и београдска фирма "високопоштованог хришћанина Гришке
Филантропа" (чувена београдска комисиона радња Григорија

Београда, говоркало и да је био повезан са Гестапоом. ,,Гришка

Филантроп" је у то време такође био ухапшен, чак су му неколико дана
и јело носили у затвор. Но, убрзо је ипак слободно шетао Београдом77 •
Покушај квантификације блага Петроградске заложне банке
На питање: Колико је тачно било тих драгоцености?

-

одговор није

приватни

судски депозити

те рачуне и књиге неколико јувелирских фирми. У тај бизнис била је

радних хришћана", а за кога се касније, током немачке окупације

комада)

депозити, залози,

Специјални судски истражитељ послат је у Париз и Лондон да испита

избегличке сиротиње), који је организовао партију "Федерација руских

залози

(22.300

изаћи на видело. Након хапшења, Гензељ је одмах признао проневере

Григорјевича Миткевича, прозваног из "милоште" Гришка Филантроп,
за кога је међу избеглицама владало уверење да је "дерикожа" руске

депозити

старинске иконе,

злато, сребро из

16-17.

века

Занимљиво је да се те цифре доста добро слажу са интерним
подацима Врангелове команде. У том документу се још прецизира да
се у Котору, у оквиру Петроградске заложне банке, у депозиту Музеја
императора Александра

III

чува и "јединствена у свету, изузетно ретка

колекција руских медаља, која представља како по свом научном тако и

по свом уметничком значају огромну вредност". При пробном отварању
сандука, у новембру

1921.

године, констатовано је да садрже колекцију

руских историјских медаља и монета, како изгледа само послепетровског
периода, од којих је већина била у више примерака. Није било никаквог
описа нити каталога те колекције. То би могли да процене само експерти.

лако дати. Званични документи садрже само фрагментарне податке.

Колекција се налазила у четири сандука, заједничке тежине око

Спорадично се говори само о броју сандука, ретко и само делимично о

килограма81 • Уопште, садржина разних сандука са драгоценостима није

500

њиховом садржају, а најређе о тежинама тих сандука и предмета у њима.

Штампа је углавном писала о "великим вредностима", ретко помињући
цифре. У жељи да квантитативно реконструишемо садржај тога блага,
76
77

27.5.1920, Н0 190. (Hoover, Girs coll. 47/1).
А. Шелест, ,,Операции с Ссудной Казной". Последния Новости, Н 0 942, Париж,
18.5.1923. г.

-

В. Н. Штрандтману,

79

В. Х. Даватц - П. Б. Струве-у, писъмо

80

В. Х. Даватц- П. Б. Струве-у,

81

3.9.1938. г. (Hoover, Struve coll.).
писъмо 3.9.1938. г. (Hoover, Struve coll.).

Нератов, А. А.

78

Исто.
•

Содержание Ссудной Казны. 11.8.1921. (Hoover, Wrangel coll. 154/58).

Годишњак за друштвену историју

216

VII/2-3, 2000.

Јован Качаки, Судбина бла'iа Пеiиро'iрадске заложне банке ...

била тачно позната, о чему сведочи и извештај о "случајном налазу

приспело свега

непознатих драгоцености". У једном сандуку Државне банке између

приспело

сребрних предмета нађена је плехана кутија са "златним накитом, врло
крупним брилијантима, итд. - процењена на 100.000 златних рубаља ... "82

40.000

"25

217

657 сандука са драгоценостима88 • Знамо да је 1920. у Котор
1.618 сандука. У Београд је, дакле, дошао 961 (60%) сандук

мање. Познато је да је док се Банка налазила у Котору продато најмање

Дакле, ако прихватимо да је првобитно у Банци било депоновано

килограма сребра и злата 89 • Томе треба додати и 7.000 кг продатог
сребрног новца Руске државне банке 90 , те непознате количине продатих

вагона" са

и украдених ствари

1.618

сандука (дакле, просечно

65 сандука по вагону) и
износи 10.000 кг по вагону (а то

узимајући у обзир да просечна носивост

представља "свега"

250

тона драгоцености), долази се до просечне

(50.000

-

условно још

3.000

кг. Поделивши ту количину

кг) на број недостајућих сандука

средња тежина по сандуку могла да буде

године стигло је наређење од министра финансија

154 кг) и узимајући као основицу за средњу
52 кг и 125 кг (измерени сандуци музејских
предмета), добијамо као коначну средњу тежину 88 кг по сандуку.
Ако је установљено да је првобитно било 1.618 сандука, и ако се
може претпоставити да је њихова просечна тежина била 88 кг, то значи
да је тежина целокупног терета допремљеног у Београд била 57.816 кг
(88 кг х 657 сандука) или, грубо речено, шест вагона. Ако се томе дода
тежина недостајућа 961 сандука (претпостављене средње тежине од 88
кг) од укупно 84.568 кг- може се израчунати да је (приближна) целокупна

да се претходно наложени комисијски попис блага прекине и да се све

тежина блага Петроградске заложне банке допремљене из Русије у

драгоцености пренесу на чување у Београд. До тада је било прегледано

Котор износила

тежине од

154

килограма по сандуку. Узимајући у обзир да је основни

садржај драгоцености било сребро/злато, теж:ина по сандуку не изгледа

претерана. Дакле, процена да је било "око
драгоцености, који су допремљени

1920.

25

вагона" са

1.618

сандука

године не у Дубровник, како је

првобитно било планирано, него у Котор (,,војна складишта на
Бенову" 83 ), на први поглед не изгледа нереална. Занимљиво је да је о
постојању тога блага у Краљевини, те о његовим продајама, домаћа

јавност била обавештена преко новина тек
У новембру

1923.

и пописано свега

215

1922.

сандука, бруто-тежине

године 84 •

8.193,640

кг85 • Та тежина и

екстремне вредности

(961 сандук), видимо да би
52 кг. Одбацивши две претходне

вредност

-

(38

кг и

средину између

142.384

првобитним податком

кг или

од

14

"око

вагона. То се свакако не поклапа с

25

вагона").

Дакле,

број прегледаних сандука изазивају извесне недоумице. претходна

претпоставити да ни првобитна руска процена од "око

претпоставка била је да би (на основу података о

очигледно, није била реална.

сандука") средња тежина сандука требало да

"25 вагона" и "1.618
буде 154 кг. Међутим,

наведени попис показује да је средња тежина сандука (будући да се у

215

сандука налазило

8.193,640

кг драгоцености) у ствари била

38

кг. С

друге стране, имамо податак да су четири сандука, у којима је био депозит
Музеја императора Александра

III,

тежила

500 кг- тј. 125 кг по

сандуку.

Целокупни садржај драгоцености Петроградске заложне банке је

новембра

1923.

одатле возом за Београд, куда је доспео
82

27.

године из Котора пребачен бродом "Салона" за Бакар 86 , а

3.12.1923.

Ссудная Казна. Справка о случайной находке,

у поноh87 • У Београд је

21.6.1921. (Hoover, Wrangel coll. 154/

57).
"40 hiljada kg zlata i srebra. Blago mskih izbjeglica-Odvezli ga Englezi- Delegat Min. Financ.
Pozumje izvoz", Vecernja posta, No. 341, Zagreb, 23.8.1922.
84
Видети напомену 83, и: ,,Rusko zlato i srebro", Vecernja posta, No. 342, Zagreb, 24.8.1922.
85
16-й Протокол. Перевод. Белград, 1923. г. (Hoover, Girs coll. 47/7) ,,1. од злата: 8,203
кг заједно са драгим камењем; 2. од сребра: (А) 88 и 26,984 кг, или чистог сребра 24,735 кг;
(Б) 84 и 1887,635 кг, или чистог сребра 1641,680 кг; (В) 83 и 7,825 кг, или чистог сребра
бруто 175,657 кг, 1/3 тежине сребра: 58,583 кг или чистог сребра 51,233 кг. Свега чистог
сребра 1.737,273 кг. Сребра непознатог садржаја 374,541 кг."
86
В. Н. Штрандтман- М. Н. Гирсу, 15.2.1923, Н 0 1819, (Hoover, Girs coll. 47/7).'
87
27-ой Протокол. Перевод. Сост. 7.12.1923, Белград. (Hoover, Girs coll. 47/7).

вагона",

Занимљиво би било осврнути се и на опречне тврдње Врангелових
присталица и његових противника о томе шта је до

1923. године заправо,

било продавано: да ли само залози, како се званично тврдило, или и
депозити (који никако нису смели бити отуђивани)?
Посматрајући састав драгоцености 91 , може се уочити да је само
залога у Петроградској заложној банци било

700 сандука (22.300 залога).
700 сандука са залозима)
40 тона сребра, тј. 455 сандука

Тешко је претпоставити да су сви залози (тј.

били продати. Познато је да је продато
(455 сандука по 88 кг). Осим тога, продаван је и сребрни новац (седам
тона) и још неке драгоцености, те се може претпоставити да је додатно
продато или враћено власницима око

83

могуће је

25

13

тона драгоцености, тј.

сандука. Но, у Београд је допремљено само

657

сандука са драгоце

ностима. То отвара питање: Шта се догодило са преосталих
88

89

148

358

сандука

27-ой Протокол. Перевод. Сост. 7.12.1923, Белград. (Hoover, Girs coll. 47/7).

"40 hiljada kg zlata i srebra. Blago mskih izbjeglica-Odvezli ga Englezi - Delegat Min. Financ.
Pozumje izvoz", Vecemja posta, No. 341, Zagreb, 23.8.1922.
•
90
К. А., ,,Серебрянныя операции Врангеля", Дни, Н 0 195, Берлин, 23.6.1923.
91
А. Шелест, ,,Операции с Ссудной Казной". Последния Новосми, Н 0 942, Париж,
18.5.1923. г.; такође и: Содержание Ссудной Казны. 11.8.1921. (Hoover, Wrangel coll. 154/58).
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"за потребе руске емиграције". Предмети су мењали власништво испод

је стигло у Котор)? Зна се да је неколико сандука украдено из магацина

руке

у Котору, али је ипак недостајало око

су колале у руским, аутсајдерским избегличким круговима. Генерал

350

сандука.

Као неминован намеће се закључак да је у Котору било више продаја

-

углавном са Гестапоом и немачким официрима. Гласине о томе

но што је данас познато, те да очито нису били продавани само залози,

Крејтер, шеф руских квислинга, у својим је новинама "Новый Путь",
бр. 21 из 1942. године наредио да све оне који шире такве гласине треба

како се званично тврдило, веh и депозити (што се није смело по свим

пријавити агенту Гестапоа при Руском бироу94 •

правним основама)! Посебно је занимљиво да се нигде више не помињу
депозити драгоцености Руског музеја императора Александра

III,

ни

Активности Посебног одељења несметано су се наставиле све до

септембра

1944.

године, када је, због надирања партизана и Црвене

нумизматичка збирка великог кнеза Георгија Михајловича, који су се

армије,

налазили између

сандука депозита Петроградске заложне банке. У

Петроградске заложне банке. Одабрани су најдрагоценији предмети, које

круговима руских избеглица кружиле су гласине да је тај део

је генерал Крејтер у два наврата немачким војним авионима послао у

драгоцености доспео у Музеј кнеза Павла у Београду ...

Беч. О њиховој даљој судбини није ништа познато 95 • Након те "акције

580

била

организована

евакуација

последњих

остататка

спасавања", преостало је

На једно од основних питања: колико је сандука са драгоценостима

заиста нестало од

1927.

до

1941.

године, тј. до немачке окупације

Југославије током Другог светског рата, вероватно никада нећемо

добити тачан одговор. Али после немачке окупације Београда

1941.

године све драгоцености које су преостале у магацинима Министарства

финансија, запленили су Немци. На молбу руског избегличког
квислиншког руководства, упркос противљењу Недићеве владе, а на
интервенцију немачког опуномоћеника за привреду др Франца
Нојхаузена, руским квислинзима су предата

122

велика сандука који су

у Руски дом у Београду били допремљени немачким камионима 92 • Тешко
је прихватити да су та

122

сандука представљала целокупан остатак

драгоцености Банке, јер је могуће претпоставити да су хаос Априлског

.

рата и прве године окупације погодовали "ишчезавању

"

додатног,

непознатог броја сандука. У сваком случају, изгледа да је током

година, од

1924.

до

1942.

године, број сандука био смањен на

535

18

(или у

просеку један сандук сваке две недеље). Ако је судити по томе, ,,Српско
руска комисија", Гензељ, Миткевич и К0 очигледно нису ленствовали.
У мају

1942.

године било је формирано Посебно одељење руске

(квислиншке) Управе (,, Особый От дел Бюро Русской эмиzрации в
Сербии "), које је даље водило послове око "ликвидације" драгоцености 93 •
Објављена су правила за издавање залога/депозита, али су била тако
формулисана да се, заправо, нису могла испунити. Вршена је продаја

мање вредних предмета у специјално за ту сврху отвореном комисиону
92

Вл. А. Маевский, Русские в Юzослави. Том

93

"Русское Бюро сообщает: Инструкция Но.

эмиграции в Сербии". Новый Путь, Но.

20 сандука.
1942. до августа 1944. године (дакле, за 112 недеља)
"ликвидирана" су 102 сандука драгоцености (дакле, током тог времена
Од маја

Епилог

2, New York 1966, 349.
4 Особаго Отдела
14, Белград 10.5.1942.

"ликвидиран" је скоро један сандук недељно). По томе се може закључити
да је то Посебно одељење било вредније од свог претходника Српско
руске комисије.
Последњих

сандука камионом је преко Беча било послато у

-

(РОА)

генерала Власова. Међутим, од те акције није испало ништа. Сандуци
су пали у руке америчке војске, која је заузела Минхен, и 7. октобра
1948. године били су предати шефу руске емиграције у Минхену, генералу
Глазенапу. Ипак, том приликом није предато 20, веh само 18 сандука,

јер су два "нестала" приликом транспорта. У њима је био углавном
сребрни лом, поломљени ножеви, кашике, виљушке и доста старинских

икона (вероватно остатак збирке Кијевског комитета?). Генерал
Тhазенап је најпре предложио митрополиту Анастасију (Грибановском),
пројерарху Руске заграничне православне цркве да преузме те сандуке,
због доста великог броја икона у њима. Но, због нејасних разлога,
митрополит није прихватио тај предлог. Затим је Глазенап предложио
кнезу Белосељском-Белозерском, једном од представника организације
руских емиграната у Америци, да их преузме. Али та организација није
имала новаца да сандуке транспортује у Америку. Најзад, генерал

Глазенап је продао тих последњих

DEM.

18 сандука

28

година "ликвидиран" и последњи од

драгоцености које су доспеле у Котор

95
96

неком Швајцарцу за

32.000

Новац је предао Председништву руске колоније у Минхену96 • Тако

је после

94

Бюро Русской

20

Минхен, да би били предати каси "Руске ослободилачке армије"

1920.

Вл. А. Маевский, Русские в Юzослави. Том

1.618

године.

2, New York 1966, 350.
2, New York 1966, 351.
Вл. А. Маевский, Русские в Юzослави. Том 2, New ~ork 1966, 352.
Вл. А. Маевский,

Pycc1ate

в Юzослави. Том

сандука
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Ритам те "ликвидације" био је заиста на неки начин фасцинантан:
година, или неких 1.500 недеља, ,,ликвидирано" је свих 1.618

ИЗ ИСТРАЖИВАЊА

RESEARCHES

28

сандука, дакле у просеку око један сандук недељно:
УДК

Милош Тимошијевиh
ГОДИНА

МЕСТО

БРОЈ САНДУКА

1920.

Котор

1.618

1924.

Београд

657

1942.

Београд

112

1944,

Беч

20

1948.

Минхен

18 (142)

Називи улица Чачка

808.61-311

1893-1992.

Један ве1i: изграђивања Ii:оле1i:тивног идентитета
Айсшракш: Рад је йосвећен йраћењу свих йромена назива ул~ща у

О

Чачку у шоку једноz века, као йосебном виду шрадиције којом се
йоку~иавао осшвари~ии колек~иивни иденшише~и локалне средине, у

завинос~ии од разних йолишичких и идеоло~иких оријеншација власши

Током тог времена власници депозита и залога видели су најмање
користи од тих активности. Највише су профитирали енглески купци
гаЈдукови
.
" , ,, Тизенгаузени " , ,,У:варови " , ,, Ч а б овски " ,
,,сре б рног лома " , ,,.1
гензељи "Миткевичи
".1

, ,,

",

гестаповски

ф ункционери

-

,,купци

"

за време

окупације Београда, и њихови руски помагачи -разни "Крејтери

& Со" ...

у zраду и шире друинивене заједюще.

Развој и ширење урбаних целина, регулисање и просецање нових
улица, изискује и потребу давања имена новим саобраћајницама. Поред
основног задатка за олакшавањде рада администрације и бољег
сналажења

у

граду,

давање

назива

улицама

увек

представља

организовани покушај друштва да будућим генерацијама пренесе

Summary

Jovan Kacaki

одабране културне и историјске вредности како би се сачувале од
заборава и послужиле као узор младим нараштајима. То је један од
начина на који држава или локална заједница утиче на свест савременика
и на дужи период обезбеђује стварање пожељног колективног

The Fate ofthe SaintPetersburg Pawn Bank's (Пеiiiроiрадская ссудная казна)
Treasure in Yugoslavia 1920-1944

идентитета. Називи који се дају улицама представљају прихваћену и
владајућу државну и друштвену политику у домену обележавања
традиције, тиме што се сугерише сећање на одређену личност, догаi,)ај,

The text follows а briefhistory ofthe treasure ofthe Saint Petersburg Pawn Bank (silver
and gold objects - given in pawn and deposits), brought to the Кingdom ofthe Serbs, Croats
and Slovenes during the Civil War in Russia in 1920. The object of the research was the
activity of prominent political leaders - refugees, their collaboration with foreign, notaЬly
British auction houses as well as the activity of the Financial Administration within the Chief
of Staff of the Russian Army. In the campaign of "alienation" of the Bank's gold and silver
deposits, Ьу the end of 1944 its stock was reduced through theft, sale, fraud and (least of all)
return to original owners from 1,618 boxes (estimated weight 140 tons) to only 20 boxes. The
last boxes were evacuated Ьу Russian refugee quislings to the German Reich. After the collapse ofthe Reich, they were sold in 1948 in theAmerican Occupation Zone for а fraction of
their actual value. The text is based on availaЫe archive material, news reports and memoir
literature.

покрет, географску област, просторну целину, историјско раздобље.
Имена улица, попут имена школа, могу бити добар показатељ и како се

прошлост политички инструментализује и идеологизује. 1
Након коначног одласка Турака из Чачка
остало са свега

900

1830.

године, насеље је

становника. То је била једна од најмањих вароши у

ондашњој Србији. Деценије које су следиле нису Чачку донеле већи
економски просперитет, па ни знатније повећање броја житеља града, а

самим тим изостало је и ширење и урбанизовање насеља. 2 Пошто је
Србија стекла потпуну независност

1878.

године, долази до великог, до

тада непознатог, замаха трговине у Чачку. Новчана привреда продрла
Мирослав Јовановић, ,,У лавиринту традиција: од 'Св. Саве' до 'Митраљете' и
'Ћиhка':', у: Годишњак за друииивену ucruopujy, IV-1, Београд 1997, стр. 99.
1

2

Holm Sundhaussen, Нist01·isclle Statistik Se1-Ыe11s 1934-1914, Miinchen 1989, str. 104.
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1893-1992.

је и захватила корен и на селу, а Чачак је у то време постао један од

неприкосновене кочије почеле да се истискују из употребе. 7 Раст насеља

значајних центара за извоз пољопривредних производа. У извозу шљива,

изискивао је потребу регулације вароши и њених веh постојећих

пекмеза и ракије град је заузимао треће место у тадашњој Србији.

саобраћајница, те планирање будућих путних праваца и смерова ширења

Богати сточарски крајеви у залеђу града обезбеђивали су континуирани

града. Послови на овом пројекту почели су доста касно у односу на друге

извоз и те врсте производа. Савременици су крај

XIX

века у Чачку

запамтили као време привредног просперитета, када се у граду живело

лако, весело и безбрижно. ,,Добро пиће и добро мезе

-

то је био највиши

бројне вароши и варошице у Србији, тек

1884. године, да

би нацрти били

потпуно завршени у наредних пет година. 8

Улице у Чачку нису имале имена до коначне израде регулационог плана

захтев доброћудног паланчанина. А тога је било доста и јефтино." 3

вароши из

Пијаца у Чачку постала је чувена због своје разноврсности, богатстава

у које су биле усмерене. Улица која води на гробље- ,,Гробљанска", ,,Ивањички

понуде, броја продаваца и купаца, што је поред привредног подстицаја,
давало бржи темпо живота целом насељу. Савременици тих збивања
сматрали су да: ,,)Кивост чачанске пијаце показује да Чачак с правом

сокак" или "Прhиловица" -улица која води ка Гучи и Ивањици, улица која води
за Ужице "Палилула", пут за Краљево - ,,Циганска мала", улица која води за
Крагујевац - ,,Моравци", централна улица у граду - ,,Главна чаршија". 9

може погледати на своју будућност. Ову наду ојачавају још државне

Регулационим планом из

установе, као: Владичанска столица, Духовни суд, Гимназија, Окружни

називе, али тргови нису. Остали су стари називи везани за економију града:

суд, Окружно начелство и Среска канцеларија. Скоро је подигнута у

Велика пијаца, Мала пијаца, Вашариште. Именовање улица уследило је доста

њему и велика касарна, у којој

касно, када се као пример узме Београд који је прве називе улица добио

he

се моћи сместити батаљон војника.

1893. године. До тада су улице носиле називе према путним правцима

1893.

укупно

21

улица добија име. 10 Улице су добиле

1847,

Све те установе на једном месту показују тежњу да се од Чачка створи

односно 1864. године, јер се првобитни називи нису усталили међу становницима

средиште за овај крај.". 4 Привредни напредак условио је и раст града.

престонице.11 Сви називи улица Чачка из

Број становника се са 2.290 из 1874. године повећао на 3.869 у 1890.
години. Чачак је и даље био мала варош, али са бржим растом броја
својих житеља него што је то био случај с многим градовима у Србији
тога доба. 5 Природна депресија у којој је смештен Чачак условила је да
се град подизао на подводном тлу, са доста околних бара, мочвара и

група којима се обележавају и негују одређене традиције.

скоро редовним мањим или већим поплавама насеља од Западне Мораве

и њених притока. Како су изгледале саобраћајнице Чачка

1876.

Неiовање шрадиција йрема називима улица Чачка из
ТРАДИЦИЈА

Династије Обреновиh

Кнеза Милоша, Љубичина, Господар
Јована, Кнез Михаилова

улица је, до колена, била у џомбама од сасушеног, потпуно црног блата." 6

Првог српског устанка

Опис улица Чачка, садржи утисак о још слабо уређеним
саобраћајницама, непогодним за промет људи и робе. Послови око
насипања појединих делова града уздизања саобраћајница и регулације

Другог српског устанка

века.

До тада су улице при јаким кишама или топљењу снега биле скоро

неупотребљиве. Боље саобраћајнице условиле су употребу пријатнијих
превозних средстава. Чачак је први фијакер добио 1884, од када су
3

Сйо.1,1еница чачанске реалне 'гимназије

1837-1937,

Чачак

1938,

стр.

48--49.

5

Раст становништва је настављен у наредним деценијама тако да је Чачак

1900.

године имао 4.232 житеља а 1910. године 5,671 становника. (Holm Sundhaussen, n. d., str. 104).
6
Павле Аполонович Ровински, ,,Варош на српској Морави", у: Чачак у йрошлосШи.
Студије и йуйlойиси, приредио Родољуб Петровиh, Чачак 19952, стр. 158.

Хајдук-Вељкова, Синђелиhева,
Чупиhева,Богиhевиhева
Мутапова, Ламина, Добрачина, Цветна

Средњег века

Обилиhева, Кнеза Лазара,
Душанова

Неослобођених српских крајева

Сарајевска, Скадарска, Призренска

Локалних назива

Пиварска

7

Сретен Пашиh, ,,Чачак на измаку XIX века". Чачак у йрошлосiии. Сшудије и
йуШойиси, приредио Родољуб Петровиh, Чачак 19952, стр. 180.
4

iодине

Краља Милана, Краља Александра,

године,

XIX

1893.

НАЗИВ УЛИЦЕ

записао је П. А. Ровински, приликом његовог проласка кроз град: ,,Сва

околних река и потока започели су тек осамдесетих година

1893. године могу се поделити у шест

Милисав Протиh, ,,Белешке о старом Чачку", приредио Милутин Јаковљевић, у:

Изворник, ГраЬа МеЬуойи1шинскоl исШоријскоl архива
8

3,

Чачак

Милош Радовановиh, ,,Чачак на регулационом плану из

радова Народноl музеја XXII/XXIII, Чачак

1986, стр. 32-37.
1893. године". Зборник

1994, стр. 238-239.

Милисав Протиh, Белешке о старом Чачку, стр. 33; Мирослав Мојсиловиh, Само
је један щвој 'град. Зайиси о старом Чачку, Чачак 1995, стр. 198, 266.
9

10

Милош Радовановиh, н. д., стр.

244.
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Од укупно 21 назива, личности из династије Обреновић добиле су
шест. Што је још важније, то су централне улице града које су биле
најпрометније, најгушће насељене и у којима су биле смештене
најважније установе у граду. Поред тих постојале су само још три улице,
Сарајевска, Обилићева и Кнеза Лазара, које су у будућности могле
носити епитет главне. Све остале улице били су, заправо, споредни, још
слабо настањени, блатњави сокаци. Када се узму у обзир и улице које

Милош Тимотијевиh, Називи ул~ща Чачка

225

1893-1992.

Политиком давања имена улицама није заборављена и потреба
подсећања грађанства на још неослобођене српске области, као важан
национални задатак који у будућности треба обавити. Локални топони,ми,

по којима су улице до првог давања званичних назива носиле имена,
потпуно су запостављени, остао је само један назив везан за прво

индустријско предузеће у вароши. Није увршћен ни било који назив који
би се везивао за неку културну традицију. Стварање осећаја јединства

носе називе по личностима и догађајима из Другог српског устанка,

династије и народа, подсећање на легендарну историјску прошлост

добијамо слику вароши у којој је половина назива улица везана за

помоћу епских ликова јунака Косовског боја, обележавала је стремљења

династију Обреновић. Занимљив је и избор личности из Првог српског

званичне државне политике у домену неговања традиција давањем

устанка, односно уочљиво избегавање свих оних имена која би помутила
славу Обреновића. Изабране су личности које су више јунаштвом донеле
славу своме имену него што су имали неку истакнутију улогу у вођству

назива улица на крају

устанка или су, пак, изабрани они људи који нису напустили Србију 1813.

Београда

године. Избор имена за улице Чачка није се много разликовао од назива

носила назив "Гимназија Господара Јована Обреновића" и враћен је

београдских улица из такозваног трећег наименовања улица из 1872.
године и традиција које су њима неговане (традиције владајуће династије,
Другог српског устанка, епских јунака из средњег века, географских

годишњи помени Јовану Обреновићу, који су се одржавали од

.
топонима из неослобођених краЈева

устанка, што је практиковано од

Обреновића у изградњи Србије

XIX

" С таре

С р б иЈе
. ") .12

3 аслуге

века биле су велике, а близина

Смена династија

XIX века. 14
1903. године није

утицала на промену назива улица

у Чачку. Ипак, извесних промена је било. Расписом министарства из

1904,

промењен је назив Гимназије, која је од

1898.

године

стари назив Чачанска гимназија. Исте године престали су редовни

1901.

године, те обележавање Цвети као дана почетка Другог српског

1896.

године. 15 Град се до Првог

светског рата још полагано развијао, па није било потребе за отварањем

њиховог завичаја Чачку условила је и својеврсну наклоност граду, што

нових саобраћајница, тако да су до почетка Првог светског рата

се изражавало смештајем важних државних установа, које су утицале

просечене само четири нове улице предвиђене регулационим планом,

на развој насеља. Иако су државотворне особине владара из династије
Обреновића значајне за изградњу нововековне Србије, тај мотив није
имао доминантну улогу у политици давања имена улицама Чачка, већ је

)Келезничка улица. 16

преовладавала жеља да се утемељи осећај идентитета града са

слављења нових традиција помоћу имена улица у Чачку након

владајућом династијом као конкретна политичка пракса без историјске

Једино је назив Железничке улице упућивао на једну новину у животу

анализе заслуга било ког Обреновића за развој Чачка. Државна
политика Обреновића је смештањем државних институција у Чачак и

града, за коју је локална заједница сматрала да је треба обележавати.

градњом великих, па чак и за тако малу варош монументалних здања

савременици тадашњих збивања су сматрали да је тај догађај: ,,донео

да би се те установе сместиле, подупирала развој града. Чачак је
вероватно због свега тога важио за "курџонску варош", односно средину
која је добрим делом наклоњена династији Обреновић. 13

само нов ритам једном животу који је већ био пробуђен" .17 Иако су улицама
називи јасно обележе и уоче. По сећању савременика пре Првог светског

Бранко Перуничиh, ,,Београдско насеље и прво именовање улица у њему", у:

је била на месту Улице кнегиње Љубице. Када је дошло до те промене, и када је поново

Годи~ињак zрада Београда, књ. XIV, Београд 1967, стр. 118-123.
12 Жељко Шкаламера, ,,Београд 1884. године према оријентационим плановима

враhен назив кнегиње Љубице није могуће наhи у изворима за то доба историје Чачка.

које су добиле и имена: Карађорђева, Курсулина, Девет Југовића и
На основу та четири назива није могуће стећи потпуну слику

Први воз ушао је у чачанску железничку станицу

вароши", у: Годишњак града Београда, књ. XXXI, Београд 1984, стр. 83-84.
13

Савременици збивања на измаку

XIX

века из радикалских редова сматрали су

такву политичку оријентацију града као знак заостајања, јер су "сви други били
напреднији" од Чачка. (Мирослав Мојсиловиh, CaAto је један Швој zрад. Зайиси о старом
Чачку, стр.

258).

маја

1911.

године, а

била одређена имена, локална власт није у пракси много радила да се ти

14
11

21.

1903. године.

У сеhању старијих Чачана остао је траг о постојању Улице краљице Наталије која

(Исто, стр.
15

204).

СйоАtеница чачанске реалне гимназије

1837-1937, стр. 155-156, 176, 190.

"Општински избори у Чачку 1923. године", приредио Радош Маџаревиh, у:
Изворник. Грађа Међуойиаиинскоz uciuopujcкoz архива 5, Чачак 1988, стр. 113-165.
16

17

(:йоАtеница чачанске реалне zиманзије

18

Мирослав Мојсиловиh,

1837-1937, стр. 52.
CaAto је један твој zрад. Зайиси о сШароАt

Чачку, стр.

264.
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рата, није било табли у свим деловима града на којима би била исписана
имена улица, веh су постојали само бројеви по куhама. 18
Аустроугарска окупација Србије

1915-1918.

донела је нове промене.

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка

1893-1992.
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извори који би потврдили такву претпоставку, али у сећању Чачана остао
је траг да је за време аустроугарске окупације промењен назив и
Сарајевске улице у Макензенову. 22 Називи који су уписани на

Називи улица у Чачку "боли су очи" окупаторима који су у њима видели

регулациони план, деле се на аустријску и мађарску историјску традицију

стремљења Србије пред Први светски рат. Један аустријски официр у свом

у складу са дуалистичким политичким устројством Аустроугарске

опису Чачка написаном 29. октобра 1915. године, само неколико дана након

монархије. Та промена имена улица није оставила било какав траг на
живот града. Симболично спаљивање аустроугарске заставе у Чачку
30. октобра 1918. заборављене у наглом повлачењу њихове војске,
значило је и крај окупације и покушаја наметања нових облика традиција

окупације града, као јасан пример таквих тежњи наводи назив Сарајевске

улице. 19 У касну јесен

1915.

године, када је војнички тријумф Немачке,

Аустроугарске и Бугарске био скоро потпун, било је говора "да Србија
мора бити уништена" односно да треба да буде избрисана са политичке

на овим просторима. 23

карте. У складу с таквим уверењима Аустроугарска није рачунала само

Након завршетка окупације град је наставио свој развој, али овога

са привременом окупацијом Србије, веh су постојали планови и за трајно

пута у сасвим новом амбијенту. Са стварањем Краљевине СХС, Чачак

запоседање њене територије. 20 Доказ за такве тврдње може се наhи и у
баштинила аустријску и мађарску историјску традицију. На регулационом

се нашао у дубокој унутрашњости нове државе, за разлику од ранијег
времена када је граница била у релативној близини, одмах на планини
Јавор. Проширење државне границе 1918. на југ, до мора, и далеко на

плану града из

запад од Дрине, и север од Саве и Дунава, имало је утицаја на развој

политици преименовања назива улица у Чачку, и увођења имена која су

1893. чиновници окупационе власти оловком су забележили

измене назива улица у Чачку. 21
Промене назива улицама Чачка за време ayciiipoyiapcкe окуiiације

1915-1916.
Краља Милана

iодине

Konrad von Holzendorf St.

Краља Александра

Franc Jozef St.

Кнез Михаилова

Marija Terezija St.

Цветна

Andrassy St.

Чупићева

Hunyadi St.

Богиhевиhева

Laudon St.

Ламина

Fehervari St.

Железничка

Bahnhof St.

Велика пијаца

Eugen Platz

града. То се посебно односи на његово повезивање железничком пругом,
преко Ужица и Вишеграда, за Сарајево и посредно, за Дубровник и море

1924. године. Подигнуте саобраћајнице повећавале су могућност
пласмана разних производа

из Чачка

и околине, превасходно

пољопривредних, на удаљенија и веhа тржишта, што је за последицу
имало стварање претпоставки и за индустријски развој, који је и уследио.

Град је 1921. године добио и електричну енергију за напајање
домаћинстава и првих веhих индустријских постројења. Промена начина
живљења становника Чачка добила је бржи темпо, а модернизација у
свим видовима живота постала је сасвим уочљива. 24 Све је то за

последицу имало и повећање броја становника града, са око

5.000 из
1918. године на око 13.000 пред почетак Другог светског рата, односно

ширење насеља и просецање нових улица. 25

Ако изузмемо Аустроугарску окупацију, првобитни називи улица
нису мењани све до

1925.

године, када је Сарајевска улица добила ново

име, по Војводи Степи Степановићу, а Железничка улица по доктору
22

У сећању је остало и да се Ламина улица звала Grl. Parcer (Grilparcer) Str., што

говори да уписани називи на регулационом плану нису били у потпуности спроведени у

Скоро половина улица у граду добила је нове називе. Остаје нејасно
да ли су промењена и остала имена. До сада нису пронађени историјски
19

Рода Рода, ,,Из дневника о Чачку", Чачак у йрошлос~ии. Студије и йуiиойиси,

приредио Родољуб Петровић, Чачак
20

VI-2,

стр.

190.

Андреј Митровић, ,,Надрастање пораза и подела", у: Историја срйско'i народа

Београд
21

19952,

1983, стр. 139.

Милош Радовановић, н. д., стр.

праксу. (Мирослав Мојсиловић, Само је један твој 'iрад. Зайиси о ciuapoм Чачку, стр.

264).
23

Чачак

24

октобар

1993, стр. 3.

Сйоменица чачанске реалне 'iимназије 1837-1937, стр. 53-55; Богумил Храбак,

"Привредни, друштвени односи и политички живот Чачка
Народно'i музеја XXIV, Чачак 1995, стр. 215-262.
25

242.

"Храбра Српска војска", у: Слобода 1918. Специјално издање Чачанско'i zласа.

25.

1918-1941", Зборник радова

Јарослав Дашић, Индустрија чачанско'i краја 1885-1946, Чачак 1995, стр. 104.
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Јарославу Кужељу. 26 То је уједно био први случај да је нека улица у граду

добила име по човеку који је дуже времена био житељ града. Уз све то су и
Војвода Степа и доктор Кужељ били још живи. Општина је Војводу свечано

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка

1893-1992.
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Неiовање традиција йрема називим улица Чачка
ТРАДИЦИЈА

1918-1941.

iодине

НАЗИВ УЛИЦЕ

обавестила о својој одлуци, образлажуhи је његовим велшmм заслугама: ,,за

Династије Kapal)opl)eвиha

Краља Петра

освеhење Косова и за јединство нашег народа Срба, Хрвата и Словенаца".

Историје српског средњег века

Страхињића бана, Косовски венац

Историје Српске православне цркве

Чарнојевиhева

њему добити име.28 До почетка Другог светског рата сеамо су још две личности

Првог српског устанка

Бирчанинова

које су биле живе добиле улице у Чачку: Краљица Марија и Адмирал Гепрат.

Балканских и Првог светског рата

Војводе Степе Степановића,

27

Доктору Кужељу општина је приредила и свечани банкет поводом
педесетогодишњице рада, када је саопштено да

he једна

улица у Чачку по
29

Милана Маринковића Пига,

Општински одбор Чачка, у коме су годинама доминирали радикали,

Браће Тhишиh, Браће Васикиh,

није пропустио да дан након смрти Николе Пашиhа донесе одлуку о томе

Булевар ослобоl)ења, Адмирала

да се у граду по њему назове једна улица. 30 Велика комеморативна
свечаност приређена је и

1932.

године у оквиру прославе двадесет година

Кумановске битке, када је промењен назив Чупиhеве улице у улицу Браhе

Глишиhа. Најстарији од браhе пуковник Александар Глишиh погинуо је у

I, Краљице Марије

Гепрата, Генерала Хаџића, Кеј мира
Идеологије југословенства

Краља Томислава, Љубљански пролаз,
Загребачка

Идеологије свесловенства

Цара Николе

Првог светског рата. Свечаности у Чачку најпре су почеле службом у цркви,

Краљевине Југославије (СХС)

Пашићева, Драшковићев пролаз

коју је држао жички епископ Јефрем Бојовиh, да би се након тога формирала

Науке и индустријализације

Теслина, Арсеналска, Радничка,

Кумановској бици, док су његова два млађа брата изгубила животе током

,,

.

Индустријски пролаз

организациЈа, ученика основних и

средњих школа и војске. Свечаности су присуствовали у чланови породице

Локалних географских топонима

Ратарска, Зелени венац,

улици која је по браhи Глишиh добила име, након чега су одржани

Стамболијски пролаз

многобројни говори о заслугама и величини жртве браhе Глишиh. 31

наврата нове улице добијале имена
је

38

(1931, 1933, 1936.

године).

32

Овчарска, Кабларска, Учитељска,
Кључка, Драгачевска, Љубиhка,

Тhишиh. Епископ Јефрем освештао је спомен-плочу која је постављена у

У складу са убрзаним развојем и ширењем града, у Чачку су у више

Свесловенски венац

Железничарски пролаз,

поворка од грађана, представника двора и министарстава из Београда,
локалних хуманитарних и "витешких

II,

Заслужних грађана Чачка

Кужељева, Кренов пролаз

Укупно

улица добило имена до почетка Другог светског рата. Анализа

Од укупно

38

нових назива, највише имена је дато по локалним

топонимима, девет назива, али то су биле безначајне и периферне

њихових назива открива неговање неколико група традиција.

саобраhајнице. Одмах иза те групе следе називи који негују традиције
26

Међуопштински историјски архив Чачак (у даљем тексту само ИАЧ), Фонд

Општине Чачак (у даљем тексту само ОЧ), Књига записника са одборских седница од
јуна

1925.
27

9.

Писмо војводи Степи Степановићу о промени назива Сарајевске улице у улицу

Мирослав Мојсиловић, ,,Др Јарослав Кужељ", Зборник радова Народно~ музеја

II, Чачак 1971, стр. 141-169.

27.

29

ИАЧ, Фонд Градског поглаварства Чачак (у даљем тексту само ГП), К-9, Ф-П, бр. 396.

зо

ИАЧ, ОЧ, Књига записника са одборских седница од

31

"Откривање спомен-плоче Браћи Глишић у Чачку". Чачански

октобар
32

1932,

имена. Није занемарена ни убрзана индустријализација насеља између
два светска рата, што је условило појаву нових топонима за одређене

године.

војводе Степе Степановића, Народни музеј Чачак (у даљем тексту само НМЧ), И-831.
28

балканских ратова и Првог светског рата, по којима је осам улица добило

стр.

11.

децембра

1926. године.
'iлас, бр. 16, Чачак

2.

ИАЧ, ОЧ, Књига записника са одборских седница од

ИАЧ, ГП, К-9, Ф-П бр.
Радовановић, н. д., стр.

396;
243.

План града Чачка из

1936.

18.

фебруара

1931.

године;

године, НМЧ И-1630; Милош

делове града. Укупно је шест улица носило имена из те групе назива,

али и то су били неугледни сокаци далеко од центра вароши. Локација
улице свакако није занемарљив чинилац у вредновању особе по којој
носи име. Личности са више друштвеног угледа и значаја које им је

заједница давала добиле су и улице у лепшим и насељенијим деловима
града: Војводе Степе, Краљице Марије, Краља Петра

I,

Пашиhева.

Док је за прво именовање улица из 1893. била је својствена
доминација традиције која се односила на владајуhу династију Обреновиh
и Други српски устанак, време након

1918.

и стварања Краљевине
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Милош Тимотијевиh, Називи улш{а Чачка

1893-1992.

231

Југославије (СХС), донело је нове друштвене вредности. Давање имена

Страхиња). Свој значај има и постепена замена првобитног назива улице

улицама у међуратном раздобљу одликује постепено занемаривање

Кнеза Лазара у улицу Цара Лазара, што је више одговарало

традиција династије и старијег доба српске историје и наглашавање нове

стереотипима о протагонистима Косовског боја.з 6 Та промена усвојена

традиције балканских ратова и Првог светског рата. Жртве тих ратова

је и у каснијим раздобљима тако да и данас егзистира назив те
саобраhајнице са именом улица Цара Лазара.з 7

постале су централни симбол националног идентитета, односно то је

Вредности попут јунаштва, храбрости, жртвовања и смрти имале

био један од начина укорењивања идеје интегралног југословенства и
стварања

ocehaja

народног јединства у Србији. Балкански и Први

су предност у односу на неке друге еволутивније и свеобухватније

светски рат укалупљени су у митске матрице и као такви били су

историјске резултате. У читавом том раздобљу само је једна личност

прихваhени у колективној свести. Ратне победе у балканским ратовима

доктор Јарослав Кужељ, лекар који је педесет година радио у

-

схваhене су као догађај који је коначно затворио косовски циклус епских

здравственом просвеhивању становника чачанског краја, добила прилику

песама, а Први светски рат као догађај који је отворио нови циклус у

да се по њој назове једна улица у граду. Поред Кужељеве улице, ту је

српској историји. 33 Приликом свечаности проглашења улице Браhе

био и Кренов пролаз, име које је дато по првом индустријалцу у Чачку,

Глишиhа у Чачку, епископ жички Јефрем одржао је говор у коме је

власнику пиваре, али то име је узето као веh устаљен назив, а не као

нагласио да ниједна нација нема српске храбрости ни Косова, ни

посебна званична почаст упуhена од локалне заједнице свом заслужном

"симболне :жалости за српским царством и симболе вере у освету и лепшу
будуhност српску". Кумановска битка је, по епископу, отворила врата

суграђанину. Занимљиво је да су обе личности странци. Кужељ је по
националности био Чех који је у Чачак дошао за време Српско-турског

тој вери у Српство и слободу, јер је у њој тријумфовао српски дух. Остали

рата

говорници истицали су значај и величину жртава Србије за стварање

XIX

1876-1878, а Крен Немац из Руме, који у град долази половином
века.зв

Ocehaj да се припада једном сасвим новом времену, које је донело до

Југославије, истичуhи трагичне судбине браhе Глишиh. 34
Од 1893. до 1941. укупно су 63 улице у Чачку добиле имена. То

тада непознате технологије у производњи, саобраhају и свакодневном

грађанско доба у развоју српског друштва донело је, када су у питању

животу, пропраhено је у називима улица Чачка. Индустријализација је

називи улица у Чачку, неговање традиције владајуhих династија

мењала начин живота људи, а самим тим и њихова интересовања, па и

(14,3%

од свих назива), а одмах затим одабраних, пожељних историјских

вредности

(33,3% од свих назива) које су имале да обезбеде ocehaj

називе одређених делова града. Улице Арсеналска, Железничка, Радничка,
- прате те промене. Није заборављен ни Никола

Индустријски пролаз

јединства у заједници и створе одговарајуhи колективни идентитет. За

Тесла, који је добио једну не баш угледну улицу у индустријском делу града.

разлику од Обреновиhа, династија Карађорђевиh није имала много

Због истицања вредности јунаштва, храбрости и осталих "ратничких,
мушких особина" приметан је недостатак жена из списка назива улица
у Чачку до 1941. године. Само су кнегиња Љубица Обреновиh и краљица
Марија Карађорђевиh "удостојене части" да нека улица у граду по њима
добије име. Припадност владајуhој династији свакако је омогуhило да

својих чланова у списку улица Чачка. Свега три имена: Карађорђе, краљ
Петар

I

и краљица Марија. Приметан је изостанак имена краља

Александра

I

Карађорђевиhа. Разлоге за тај пропуст можда треба

тражити у чињеници да је једна улица у граду веh носила име по краљу

Александру Обреновиhу, а Чачани су је у званичан план града увели

1936.

године само под именом Александрова.зs

Везивање за историју српског средњег века сводило се скоро у

потпуности на Косовски бој, али на оне личности које су познате из
народних епских песама и чије историјско постојање није довољно

познато или уопште потврђено (Обилиh, браhа Југовиhи, Бановиh
33 Olga Manojlovic, ,,Koncentricni krugovi pamcenja: secanje, tradicija i istorija", у: Tokovi isto1·ije
1-2, Beograd 1996, stt·. 97-102.
34 "Откривање спомен-плоче Браhи Тhишиh у Чачку", у: Чачански lлас, бр. 16,
Чачак 27. октобар 1932, стр. 2.
35 План града Чачка из 1936. године, НМЧ, И-1630.

се и имен~ те две жене нађу, међу осталим именима улица, а не нека
њихова лична особина, нарочито не особина и вредност пола коме су
припадале. Коло српских сестара је

30.

маја

1938.

године предлагало

градском веhу Чачка да се једној улици у граду да име по Надежди
Тридесет година након давања назива овој улици у бирачким списковима уместо
Кнеза Лазара редовно је уписивано име Цара Лазара. (,,Општински избори у Чачку 1923.
године", приредио Радош Маџаревиh, у: Изворник. Грађа Меlјуойшiйинскоz исшоријскоl
36

архива
37

5, Чачак 1988, стр. 113-165).
Службени лисiй ойшiйине Чачак, бр.

10, 23. децембар 1970, стр. 164.

Ангелина Фолгиh-Корјак, ,,Сецесија у Чачку", Зборник Народноz музеја ХП-2,
Београд Ј.985, стр. 23-31; Мирослав Мојсиловиh, ,,Др. Јарослав Кужељ", Зборник радова
38

Народноl музеја

II,

стр.

141-169.

Годишњак за друштвену историју

232

VII/2-3, 2000.

Петровић. Општина је прихватила предлог, али је одлуку одложила до

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка

1893-1992,

233

биографијама сваке личности, а у највећем броју случајева и ~а

тренутка када се буде правио регулациони план града. 39 Та одлука морала

фотографијом особе, написаних као пример одважности, храбрости ·и

је да се сачека све до

јунаштва, са по правилу обавезним описом погибије и објашњењем

1957.

године, када је једна улица коначно понела

име по првој модерној сликарки у Србији, Надежди Петровиh. 40

величине жртве. До тада једини помен тих људи сводио се на подизање

По свом социјалном положају, личности по којима су улице добиле

крајпуташа, што је чинила родбина, или на уписивање имена у заједничке

имена углавном припадају највишим слојевима друштва (цареви,

спомен-плоче у локалним црквама. 43 Други светски рат и револуционарни

краљеви, краљице, кнежеви и кнегиње, господари, витезови, војводе,

преображај друштава на комунистичким принципима после

генерали, адмирали, пуковници, мајори, председници влада, министри,

прекинули су слављење те врсте традиција и њену могућу примену у

патријарси), укупно

називима улица Чачка.

55%

од свих назива, односно

88,2%

од личних имена

која су узета за називе улица. Личности из нижих друштвених слојева
нису добиле много места. Продор слављења традиција везаних за ратове

1912-1918. године донео је могућност
човека " . И ако рат омогу h ава "велику

слављења херојства "обичног
демократичност

"

у страдању,

1945. године

Избор личности по којој је улица добијала име зависно је и од места
рођења, или смрти, те од подручја где је та особа провела радни век. Од
38 улица које су до Другог светског рата добиле назив по некој личности,
свега 14 (37%) добило је име по особи која је на неки начин била везана

патњи и јунаштву, херојству, жртва обичних људи није вреднована нити

за Чачак и његову околину. Локална заједница још није славила заслуге

је требало да послужи за колективну идентификацију. Једино је улица

људи из града и околине за развој читавог подручја.

Браће Васикиh изузетак из тог правила. 41 Друштвено пожељне особине

Доминација слављења политичких (историјских) традиција у

поседовали су само виши друштвени слојеви, а жртва је имала смисла и

именима улица Чачка била је потпуна. Осим имена Николе Тесле,

вредности само ако је та личност припадала елити која је по својој мери

доктора Кужеља, индустријалца Крена, ниједна личност изван круга

обликовала друштво. Оправдање за такву праксу може се наhи у

политике није узета да би се по њој назвала било која саобраћајница у
граду. Приметан је и недостатак везивања за било коју културну
традицију. Јунаци Косовског боја су и протагонисти епских народних

величини узора, снази личности, визионарству особе која се успела високо

на друштвеној лествици, те транспарентности заслуга појединаца који
су командовали у великим ратним операцијама. Страдање или херојство

песама, односно усмене народне књиж:евности, па се могу разумети и на

"обичног човека" остајало је анонимно и услед недостатка било какве
рационалне представе прошлости Чачка и околине у историјској науци.

тај начин. Ипак, није постојала свест да је потребно везивање са
традиције било које врсте уметности. Град је своје урбано лице добијао

Све до

1938. године и штампања Сйоменице чачанске реалне zимназије
1837-1937, није се појавила ниједна озбиљнија публикација која би се
бавила жртвама ратова 1912-1918. године у чачанском крају. 42 Та књига

тек тридесетих година ХХ века, а у складу с тим, полагано су се јављала

има попис свих жртава из редова ученика чачанске гимназије са кратким

светског рата, народни посланик за срез Љубиhки Војко Чвркиh је,

8,

бр.

39

ИАЧ, ГП, Књига записника са седница градског већа од

40

ИАЧ, Фонд Народног одбора среза Чачак (у даљем тексту само НОС Чачак), К-

30.

маја

1938. године.

790.

41 Други пример је улица истакнутог "солунца" Будимира Давидовића, по коме је
једна улица у граду добила име, али тек 1992. године (Службени лист о'йщiиине Чачак, бр.

9, 29.

октобар

1992, стр. 255-256).

До тада су штампане публикације које су преписивале имена са спомен-плоча
жртава ратова 1912-1918. године (Велимир Белопавловић, Сйоменица - именик -

йоzинулих и умрлих раШнiща-војних обвезнтш у борби са Турци.ма, Буzарима, Нелщима,

1912-1918. zодине чија су илtена уйисана на
23. лtаја 1921. zод., Чачак 1921; Поменик

сйомен-йлочи у Ваведењској цркви освећена

чиiиуља за йарасШос-сйолtене и за усйомене фалтлијалtа йоzинулих и улtрлих војених

обвезника у раiиу

1912-1918. zодине из йарохије лазачке, Чачак 1922; Сретен Михаиловић,

Милан Гавриловић, Сйоменица јунацима изzинулим и йолtрлим у ратовима за ослобођење
и уједињење

1912-1918.

биле директно везане за борбу, рат, жртвовања и страдања. Уочи Другог

заједно са Миодрагом Васићем, председником чачанске општине, 10.
септембра 1939. године свечано открио споменик Весу Милекиhу,
председнику општине Чачак пред Први светски рат и истакнутом

радикалу. То је био први јавни споменик, подигнут било коме у Чачку.

Постојала је идеја да се с том праксом настави, и подигну обеле:ж:ја и
другим заслужним Чачанима, везаним за развој града у мирнодопско

42

АусШријанцима, Маџарима и Арнаiиуима: од

и интересовања за слављење традиција грађанског друштва које нису

из Чачка и чачанске цр1<вене ойzиШине, Чачак

1922).

време. Сви за које се то планирало припадали су Народној радикалној
странци и у оквиру ње направили каријеру. 44 Изостављање слављења
43

Теодосије Вукосављевић, ,,Споменици и спомен-обележја ослободилачких ратова
у Чачку и трнавским селима до 1918. године", Зборник радова Народноz музеја XXI, Чачак
1991, стр. 301-320; Милован Вуловић, Знамења слободе, Чачак 1994, стр. 29-69; Радојко
Николи\i, Камена књиzа йредака, Београд 1979, стр. 105-141.
44

ИАЧ, ГП, К-35 Ф-VI, бр.

497; Богумил Храбак, н. д., стр. 264,

234
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многих значајних раздобља у историји српског народа, те развоју града
и људима који су га обликовали, умногоме је и резултат недостатка

постојања писане локалне историје. Први успешни покушаји учињени
су у међуратном раздобљу, а највећу популарност доживела је поменута
Споменица гимназије, у којој је написан кратак историјат града, закључно

са до тада савременим збивањима тридесетих година ХХ века. Поред

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка

235

1893-1992.

Нису сви називи улица из времена Краљевине Југославије опстали
у стварности. Списак улица у Чачку који је направила Војна команда

места у јануару

1945.

године није садржао

11

имена улица која су

постојала пре почетка Другог светског рата (Краља Томислава,

Чарнојевиhева, Свесловенски венац, Зелени венац, Стамболијски
пролаз, Ратарска, Радничка, Железничарски пролаз, Кеј мира,

пописа жртава Првог светског рата, грађани Чачка, њихов писмени део,

Драгачевска и Теслина). 49

први пут је добио прилику да се упозна са историјским континуит~том
града и околине од праисторије до савремених збивања и људима КОЈИ су

друштво у Србији и целој Југославији. Комунисти су војним путем

оставили трага у развоју града. До тада су индивидуална сеhања,
уметничке представе, државна политика, епска тради:ција, митске

представе имале потпуну превласт у стварању перцепције прошлости

која је искључила не само критичку анализу прошлих збивања,
вредновања одређених личности и догађаја веh и било каква рационална
знања о прошлости Чачка и његове околине.

Недостатак извора за проучавање историје Чачка с краја XIX и
прве две деценије ХХ века онемогућава утврђивање ко је био предлагач
назива улица у Чачку. 45 Није тачно утврђено ни ко је, или ко су били
аутори првог регулационог плана града из 1893. године. Претпоставља

После Другог светског рата револуционарно се преобразило
преузели власт и, опијени победом коју су извојевали, створили
друштвени систем совјетског типа, убеђени у своју мисију за остварење

друштва социјалне правде и једнакости. 50 Уверење да су задаци и улога

чланова комунистичке партије у стварању лепше будућности
неминовност, може се видети и у изјавама водећих чланова КПЈ

непосредно после ослобођења Чачка. Тако је Милош Миниh на једном
збору у граду, у јануару

никада отиhи неhемо. "

1945.

51

године изјавио: ,,Ми смо сада дошли и

Однос нове револуционарне власти према

традицијама из Краљевине Југославије произлазио је из таквих
уверења и

сводио

се на

потирање, поништавање,

потискивање и

се да су то инжењери Јовановић и Кучевски, чији су потписи на плану.

мењање садржаја прошлости и наметање нове визије света и

Они су могли бити и први "кумови" улица Чачка. 46 У међуратном периоду
предлагач је обично био председник општине, када су били у пита11:'у

пожељних друштвених вредности. Сурови грађански рат у условима
окупације само је појачао такву врсту

појединачни називи. Било је и супротних примера, као у случаЈу

КПЈ, који су након

именовања улице Браhе Тhишиhа, када је предлагач било "Удружење за
унапређење Чачка".47 Ипак, највећи број имена улица, укупно ~7 назива,
дао је 1936. године општински инжењер Исидор Јањиh. Њих Је градско

по својим мерилима.

веhе усвојило исте године без икаквих измена. Улице су се у то време
обележавале дрвеним таблама, а одлука о новим називима или измени
старих објављивана је, као и остале званичне вести у граду, путем
добоша. 48

45 Фондови Начелства округа чачанског, Првостепеног суда у Чачку, као и највећи
број докумената из Првог и Другог устанка, укупно пет вагона папира, прерађено је у
Фабрици хартије у Чачку 1945. године. Због Указа о прикупљању и употреби отпадака,
страдао је и веhи број докумената којије настао након 1945. године, што отежава изучавање

и тог периода у историји Чачка. (Витомир Василић, ,,Педесет година рада меl)уопштинскоr

историјског архива у Чачку", Изворник. ГраЬа МеЬуойшйlинскоz исйlоријскоz архива 14,
Чачак 1998, стр. 7-8).
46 Милош Радовановић, н. д., стр. 239.
41 "Откривање спомен-плоче Браhи Тhишиh у Чачку", Чачански zлас, бр. 16, Чачак
27. октобар 1932, стр. 2.
48 ИАЧ, ГП, К-9, Ф-П, бр. 396.

1945.

ocehaja

код преживелих чланова

године добили прилику да друштво обликују

Ипак називи улица нису промењени непосредно након ослобођења
Чачка

3.

децембра

1944.

године. Протекло је годину дана до тог чина.

Уочи прославе годишњице ослобођења града, Градски народни одбор је
на својој седници донео одлуку о промени назива појединим улицама у

Чачку и да им се, како је то штампа пренела, ,,даду имена првобораца

који су се својим радом истакли у току ослободилачког рата". 52

49

К-1, бр.
50

ИАЧ, Фонд Окружног народног одбора Чачак (у даљем тексту само ОНО Чачак)

31.

..

Branko Petranovic, Srbija и drugom Svetskom ratu 1939-1945, Beograd 1992, str. 147-151,

670-675.
51

стр.

2.

стр.

2.

52

"Велики народни митинг у Чачку". Слободни zлас бр.
"Промена назива улица у Чачку", Слободни zлас бр.

1,

Чачак

18.

јануар

1945,

45, Чачак 11. децембар 1945,
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iодине

НОВИ НАЗИВ УЛИЦЕ

Краља Александра

Народног хероја Ратка Митровића

Краља Петра

Миленка Никшиhа

Краљице Марије

Јаше Продановића

Драшковићева

Благоја Нешковића

Краља Милана

Бате Ј анковиhа

Кнеза Милоша

Александра Ранковића

Кнеза Михаила

Доктора Драгише Мишовића

Господар Јованова

Коче Поповића

Кнегиње Љубице

Ђоке Поповића

Цара Николе

Симе Сараге

II

Броза из списка имена улица у Чачку.

Beh 26. децембра 1946. године, Градски народни одбор доноси одлуку
о новој промени назива улица. 54 Измењено је укупно осам назива.
Про.мене назива улица.ма Чачка 1946. iодине
СТАРИ НАЗИВ УЛИЦЕ

Промењено је укупно десет назива. Скор~ су у потпунос:и
страдала" имена улица која су баштинила традиције разних династИЈа.

"
Том
списку додата је и улица која је носила назив творца

" Об знане "

министра Драшковића. Од свих крунисаних глава ос:ала су ~амо и_ме1:а
Цара Душана и митског Цара Лазара. То свакако ниЈе случаЈност, Јер Је
од проглашења Републике

29.

новембра

1945.

године, па до свечане

седнице Градског веhа у Чачку у част ослобођења града, протекло свега
неколико дана. Нови називи нису ексклузивно припадали комунистичком

покрету. Ђорђе Поповиh је страдао као партизан, али је био један од
првака, Савеза земљорадника у Чачку, док је Јаша Продановић~ након
завршетка рата предводио Републиканску странку. Занимљиво Је да су
четири улице добиле имена по још живим људима: улица Александра
Ранковића, Коче Поповића, Благоја Нешковића, Јаше Продановића.

Управо та четири назива нису ни усвоје~а, веh

237

Изузетак је једино Симо Сарага, али он је свој радни век провео у Чачку,
где је 1942. године и погубљен. Приметан је изостанак и самог Јосипа

СТАРИ НАЗИВ УЛИЦЕ

I

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка 1893-1992.

Cf зад~жани претходни

НОВИ НАЗИВ УЛИЦЕ

Краљице Марије

29.

Пашићева

Стаљинградска

Учитељска

Учитеља Мариновића

Господар Јованова

Светозара Марковића

Кужељева

Милутина Стојиhа

Гепратова

Лоле Рибара

Браhе Васикиh

Богдана Капелана

Јездински пролаз

Драгана Враниhа

новембра

Ни ова промена назива није била потпуна и коначна. Улици која је
добила име по Милутину Стојићу, враhен је стари назив, док је Стаљин
градска улица преименована у улицу Филипа Филиповића. Документи

који би пратили све промене назива улица након 1946. године нису
сачувани, тако да за сада није могуhе утврдити хронологију давања

имена улицама Чачка у том раздобљу. 55 До доношења новог регула
ционог плана града 1953. године измењена су укупно 73 назива или су
потпуно новим улицама дата имена. 56 Сви називи из времена пре

1941.

године нису избрисани, али таквим личностима посвећене су улице мање
значајне него што је то било раније.

називи за те улице. Остале измене су усвоЈене и поЈављуЈу се у званичним

документима током 1946. године. 53 Уочљиво је да се у том списку имена
улица налази скоро искључиво "српски кадар" из КПЈ, чиме се на посредан
начин осликава свест чланова КПЈ у Градском народном одбору Чачка
о значају и улози осталих народа и крајева Југославије у Другом светсr~?м

рату и револуцији, односно недостатак духа "и~тернационализма . и
званично прокламованог "братства и јединства народа Југославије.
5з
К-1, бр.

ИАЧ, Фонд Градског народног одбора Чачак (у даљем тексту само ГНО Чачак),

52/46.

54
55
56

ИАЧ, ОНО Чачак, К-1, бр. 32/46.
Витомир Василић, н. д., стр. 7-8.

У недостатку извора за то доба једини начин да се дође до овог броја нађен је у

одузимању свих назива који су дати након 1953. године од пописа имена улица Чачка из

1970. године. (Архив Скупштине општине Чачак, Записник са XXXII седнице Beha
произвођача скупштине општине од 19. новембра 1962. године; ИАЧ, НОС Чачак, К-8,
бр. 777, 790, 885, 888; ИАЧ, Фонд Скупштине општине Чачак (у даљем тексту само СО
Чачак) К--49, материјали са седнице СО Чачак од 8. фебруара 1961. године; Чачански
глас", 1953-1966. година; Службени лист ойштине Чачак бр. 10, 23. децембар 1970, стр.
159-165).
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Промене назива улицама Чачка од

1947.

до

1953.
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Милош Тимотијевиh, Називи ул~ща Чачка

1893-1992.
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граду (сточни пијац), добило је назив Трг Ђуре Салаја 1958. године,

iодине

непосредно после Салајеве смрти. 58 Дан након погибије Слободана
СТАРИ НАЗИВ УЛИЦЕ

НОВИ НАЗИВ УЛИЦЕ

Цара Лазара

Доктора Драгише Мишовића

Цветна и Цара Душана

Цара Лазара

Овчарска

Цара Душана

Миленка Никшића

Војводе Степе

неименована тавна улица у Љубићу

Миленка Никшића

Велика пиј аца

Трг палих бораца

Пенезића, 7. новембра 1964. године, на комеморативној седници општине
донета је одлука да се једној улици или тргу у Чачку да његово име. 59
Анализа назива улица који су регистровани до 1970. године открива
неговање неколико група традиција.бо

Неiовање iiipaдuцuja йрема називима улица Чачка 1945-1970. iодине
ТРАДИЦИЈА

БРОЈ УЛИЦА

ПРОЦЕНАТ

34

24%

8

5,7%

5

3,5%

28

20%

39

27,6%

Културе

4

2,8%

географским топонимима. Та имена нису имала додире с тадашњим

Науке, технике и индустрије

3

2,1%

владајућим политичким погледом на

Заслужних грађана Чачка

4

2,8%

16

11,3%

НОБ-а и револуције

Предратног и послератног радничког
и комунистичког покрета

Приметно је да традиције радничког и комунистичког покрета и
НОБ-а и револуције у том времену нису односиле апсолутну превагу у

називима улица. Од укупно

1953.

године,

46%

82

имена која су дата улицама од

1945.

до

баштини те традиције, односно три улице везују се за

традиције радничког покрета и КПЈ пре

1941.

године, пет улица носи

имена преузета из традиција међународног радничког покрета, а осталих

30

назива везује се за НОР и револуцију. Следећи по реду називи нису

гајили неку посебну традицију, већ су улице добијале имена по

Златиборска, Балканска ... ), укупно

44%

свет (улице Новосадска,

назива. У питању је био покушај

да се грађанима прикаже географска целина државе у којој живе и створи

Међународног радничког и
комунистичког покрета

Српске националне историје
Просторне, географске целине
Србије и Југославије

Локалних назива

осећај јединства простора и људи. Следе имена из српске националне
историје, свега пет улица: Драгутина Гавриловића, Његошева,

Хаџипроданова, Книћанинова, Немањина

(6%

од свих назива). Везивање

Највећи број улица требало је да својим именом подсећа грађане на
просторну целину државне заједнице у којој су живели. То је уједно

за културне традиције огледало се само у три имена улица: Нушићева,

најбројнија група имена улица 27,6% од свих назива. Највише имена

Змајева и Дисова

везано је чачански крај (10 назива), затим Србију (11), територије које
насељавају Срби ван Србије (9) и остале области Југославије (9).

(3,5%

од свих назива). Све три саобраћајнице биле су

и дан-данас остале, споредне, забачене, слабо уређене.
Слична тежња давања имена улицама настављена је и до

године. Од

19

нових назива, осам је узето из традиције КПЈ,

1964.
10 се

Занимљиво је да није ·узет ниједан географски топоним из Словеније.
Друга по бројности је група назива која се везује за комунистички и

везивало за географске топониме, а само један за културну традицију

партизански покрет у Другом светском рату

(улица Надежде Петровић). За то време својствен је обичај да се на

жртвовање, страдања припадника овог покрета, требало је да се

комеморативним седницама општинског већа одлучивало да поједине

улице и тргови у Чачку добијају имена по преминулим руководиоцима
КПЈ/СКЈ. Тако је

1953.

године једна од најлепших новопросечених улица

у граду добила име по Борису Кидричу.
57

57

Некадашње вашариште у

"Народна жалост у Чачку", Чачански 'iлас, бр. 356, 14. април 1953, стр. 1.

58

"Трг

(24%

имена улица). Борба,

,

код железничке станице и маЈсторска школа у Чачку носиhе име великог

револуционара Ђуре Салаја", Чачански 'iлас, бр. 21, 28. мај 1958, стр. 1.
59

"Минут hутања за изгинуле револуционаре", Чачански 'iлас, бр. 44, 13. новембар
1964, стр. 1-2.
60

Службени лис~и ойшшине Чачак, бр. 10, 23. децембар 1970, стр. 159-165.
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Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка

1893-1992.

241

овековече и обезбеди непрекидно слављење традиција КПЈ. Пошто је
жртва за нову социјалистичку Југославију била основни критеријум,

лица из општине Чачак или

избор људи по којима су улице добиле имена одређиван је начином њихове

његове околине нису превише слављене у називима улица. Изван

смрти. Од укупно

подручја чачанског краја узете су само две личности за називе улица

29

личности,

14 је

страдало од припадника четничког

покрета (48,3%), још пет у сарадњи четника и Немаца (12,2%), седам од
Немаца (24,1 %) и три од свих осталих формација (10,4% ). Уочљиво је

48%

свих жртава. 64 Личности комунистичког

и партизанског покрета које су живеле, радиле и деловале ван Чачка и

(Иво Лола Рибар и Сава Ковачевић).
Све до

1970.

године није било јасно одређеног система по којем су

инсистирање на грађанском рату и страдањима припадника партизанског

улице добијале називе. Највише предлога за имена улица и тргова давао

покрета од четника, која нису смела да се забораве. Структура жр-:rава

је Савет за комуналне послове. 65 Град је брзо повећавао број становника,

Другог светског рата у општини Чачак изгледа сасвим другачије, у

од

односу на њено преламање у називима улица. Од укупно 2.421 лица која
нису преживела рат, у борби са свим формацијама које су биле
непријатељске према партизанском покрету погинуло је 596 људи
(24,6% ). Немци су стрељали 689 лица (28,5% ), четници су убили 301 лице
(12,4% ). На све остале начине убијено је или умрло 34% жртава Др~гог
светског рата у општини Чачак. 61 Идеолошко-пропагандна функција у
политици давања имена улицама Чачка овде се јасно уочава. Након

развој Чачка, његово ширење, подизање нових насеља, повећање броја

пропасти устанка у касну јесен

Социјалистичког савеза. 67 Општинске власти нису биле задовољне

1941.

године долази до скоро потпуног

12.987

из

1948.

године на

27.641

житеља у

1961.

години. 66 Убрзани

становника, просецање нових саобраћајница условио је и потребу
давања имена улицама у веhем броју него што је то до тада био случај.
На седници Скупштине општине Чачак одржане

1.

јуна

1964.

донета је

одлука да се одустане од даљег именовања нових улица на стари начин,

изврши ревизија дотадашњих назива и уједно дају предлози за имена
новим улицама у сарадњи с борачком организацијом и организацијом

нестанка веhих партизанских војних формација на просторима западне

структуром дотадашњих назива. До

Србије. Борба се свела на усамљене и изоловане акције малог обима,

свих улица, регистрован је укупно

које су изазивале жестоку противреакцију легализованих четничких

давања имена носиле само број под којим су унете у урбанистички план

одреда. 62 )Кртве партизанског покрета из тог времена нарочито су

града. Заједно са пописом, одређен је и поступак по коме

наглашаване као пример истрајности и херојства у борби против

будућности добијати имена. За промену постојећих и давање нових имена

окупатора и "домаћих издајника", под којим су подразумевали четнике

општина је образовала комисију из редова одборника и "радника из

Драже Михаиловића као главног идеолошког противника у борби за
власт, да би се остварио револуционарни преображај друштва. Од 29
лица која су изабрана да би се по њима назвале улице, њих 25 припадало

организација". За улице које су носиле имена истакнутих јавних,
културних, историјских личности било је предвиђено да се на почетку

је КПЈ (86,2%). Удео припадника КПЈ и СКОЈ-а у збиру свих жртава

таквих улица поrтаве нарочите табле изливене од бронзе у облику

Другог светског рата општине Чачак изгледа другачије. Погинуло је
укупно 318 чланова КПЈ, што представља 13,1 % од свих жртава рата и
'
151 припадника СКОЈ-а - 6,2% од свих жртава рата. 63 С оцијална

1970. године, када је извршен попис
141 назив. Остале улице су до коначног
he

улице у

области привреде и непривреде и представника друштвено-политичких

штита, на којима би се налазила плакета личности са кратким
биографским подацима. Остале улице и тргови обележавани су обичним

"таблицама од трајног материјала". 68 Одлука о постављању табли од

структура открива да се у списак имена улица још нису уврстили нижи

бронзе са плакетом личности по којој улица носи име, примењена је само

друштвени слојеви. Највише је студената

у случају улице Филипа Филиповића и ни у једном другом случају до

завршеним факултетом

-

-

-

шест назива, радника

седам назива, лица ~а

-

пет назива, занатлија

четири назива, учитеља, ученика и сељака

-

Чачансюt крај у НОБ-у. Пали борци и жршве, Чачак 1977, стр. 454. Највећи број
61
биографија изгинули припадника партизанског покрета у Чачку _и његовој ш~рој околини,
те потпуни преглед структуре жртава може се наhи у наведено] публикацщи.
62 Branko Petranovic, S1'hija и d1·ugom Svetskom ratu 1939-1945, str. 319-328; Милојица
Пантелић, Радован М. Маринковић, Владимир Никшић, Чачански одред, Чачак 1982,

270-293.
63

Чачански крај у НОБ-у. Пали борци и жрШве, стр. 453.

године.

по два назива и

службеника - један назив. У рату је највише страдало сељака - 1.163

стр.

2000.
64

Исто, стр.

65

ИАЧ, СО Чачак, К-49, материјали са седница СО Чачак од

451.
5.

априла

1961. године.

Пораст броја становника наставио се и следећих деценија. Чачак је 1971. године
имао 38,}44 становника, 1981. године 47.855, 1991. године 72.392 житеља. (Ilija Popovic,
66

Opstina Cacak. Geog1·afska proucavanja, Cacak 1966, str. 51).
67
Архив општине Чачак, Записник са XIIV заједничке седнице Скупштине општине
одржане Ј. јуна 1964. године.
68
Службени лисйi ойшйlине Чачак, бр. 10, 23. децембар 1970, стр. 159-165.
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1893-1992.

243

Од седамдесетих година политика давања имена улицама радикално

Права поплава назива везаних за традиције комунистичког и

се мења. На годишњицу ослобођења Чачка, 1. октобра 1974, промењени

партизанског покрета у Другом светском рату уследила је тек

су називи почетним деловима улица Ратка Митровића и Бате Јанковића,
69
који нису једна саобраћајна целина, у Булевар маршала Тита. До 1980.
године још шест улица у граду добило је имена, и сви називи били су

осамдесетих година. Улице у приградским насељима које до тада нису

везани за НОБ и револуцију (улица Чачанског партизанског одреда,

Чачанског батаљона, Народног хероја Радована Јовановића, Народног

хероја Милуна Минића и улица Миодрага Мила Ивковиhа).

70

Највећи

број улица у граду био је већ у том времену просечеn, регулисан и у

саобраћајној употреби, али без званичног имена. Остале нове

саобраћајнице биле су евидентиране само по бројевима. Ако је пред
Други светски рат недостатак писане историје града био један од

имале имена скоро у потпуности баштине традицију НОБ-а. 72 Од укупно

146

нових назива,

138 (94,5%)

везано је за ту традицију. Изузетак чине

улице које носе називе по Вуку Караџићу, Авраму Лукићу,

1.300 каплара.
:У су и књижевници из Чачка: Драгослав Грбић и Владимир Костић (који
Је био члан КПЈ пред Други светски рат, када је и преминуо). Остала
три назива била су, у ствари, озваничење локалних устаљених имена за

одређене делове града. Уследила је и ружна пракса додавања уз званично
име и надимка личности по којој улица носи назив: ,,Рајо", ,,Цигиш",

закључак се може извести и за изостанак масовнијег утицаја традиција

,, Рото ња " , ,, Џ уџа " , ,, М и h о " , ,, Ц ала " , ,, Ж ико " , ,,Веца " , ,,А б аз " , ,,Деса " ,
,, Сурџ о " , ,, Ч аво " , ,, Аб исинац " , ,, Жо:ж:о " , ,, А миџа " , ,, Ј ањовац " , ,,Доца " ,
,, Ј аре "П
, ,, атак "'-Т.(
, ,,л: ацо "М
, ,, ртвак "тт."
, ,,.1"-удро , ,,Дикица " , ,,Трнавац " .

партизанског и комунистичког покрета у политици давања назива

Анализом имена тих улица добијамо неколико критеријума којих су се

улицама Чачка до краја седамдесетих година ХХ века. Иако је постојала
политичка воља да се управо такве традиције славе, није било

држали предлагачи.

чинилаца који је могао утицати на политику давања имена улицама, исти

Критеријуми за давање имена улицама Чачка

одговарајуће писане подлоге за објашњења којима би се поткрепила

оправданост таквог чина. Штампање књиге "Чачански крај у НОБ-у.
Пали борци и жртве" у Чачку 1977. године, донело је биографије 4.642
особе које су страдале током Другог светског рата из општина Чачак,

КРИТЕРИЈУМ ЗАДАВАЊЕ ИМЕНА

Горњи Милановац и Лучани, и које су на неки начин биле везане за
партизански покрет или су страдале у репресији окупатора и током
Априлског рата. Појава те публикације, и многих других сличне врсте у

услед недостатка знања о начину и масовности страдања учесника

ПРОЦЕНАТ

Убили га четници

40

26,5%

Ухватили четници и предали Немцима који га убијају

34

22,5%

Ухватила га полиција и предала Немцима који га убијају

11

7,3%

Убили га Немци

31

20,5%

35

23,2%

Чланови КПЈ

97

64,2%

Чланови СКОЈ-а

17

11,3%

Другог светског рата. 71 Давање назива улицама које до тада нису имале

имена била је прилика да се примени слављење те врсте традиција.
69
70

Службени лисйl ой~ийlине Чачак, бр. 11, 1. октобар 1974, стр. 249.
Службени лисйl ойиtйlине Чачак, бр. 10, 1. октобар 1976, стр. 203. и бр. 13, 23.

децембар 1976, стр. 269.
71

Поред поменуте публикације, у Чачку је 1973-1983. објављено још девет књига

које су се бавиле партизанским покретом у току Другог светског рата: Младен Стефановиh,
Парйlизански видари, Чачак 1973; Владимир Никшиh, Слободари, Чачак 1976; Исти,
Сйlаза.ма слободе, Чачак 1976; Димитрије Јањиh, Драгиша Петровиh, Докйlор Драzшиа
Мшиовић, Чачак 1979; Недељко Јешиh, Младен Стефановиh, Райlко Мийlровић, Чачак
1979; Милутин Јаковљевиh, Раднички йо1<реiй у чачанском крају, Чачак 1979; Вук
Петронијевиh, Димитрије Јањиh, Нейокорени. Хроника Айlенице и кулиноваца, Чачак
1981; Милојица Пантелиh, Радован М. Маринковиh, Владимир Никшиh, Чачанс1аt одред,
Чачак 1982; Миодраг Вујиновиh, Мирољуб Пантовиh, Херој Трейуща, Чачак 1983. Ни у
једном другом времену није постојала овако богата "продукција" радова који су се бавили
партизанским покретом.

iодине

БРОЈИМЕНА

Убиле га остале непuиiатељске dюрмациiе

том раздобљу, омогућила је њену примену у слављењу традиција
партизанског покрета на један нов начин, што раније није било могуће

1980-1988.

v uaтv

Идеолошки набој у политици давања имена улицама није смањен.
Страдање од припадника четника Драже Михаиловића, доносило је веће
друштвено признање него страдање од Немаца или било које друге војне

формације у Другом светском рату. Страдања припадника КПЈ и СКОЈ
а посебно је наглашавано. За разлику од претходног времена у списак
имена улица увршћен је већи број личности из нижих социјалних слојева

-

сељака

28,5%,

занатлија

19,9%,

радника

15,2%.

У круг личности које

су добиле прилику да се по њима назове нека улица ушло је и доста
обичних бораца у партизанским јединицама

(67,4%),

али је избор тако

направљен да је њихова жртва имала смисла само ако су страдали од

"домаћих издајника"
72

1986,

(42%

имена). Остатак назива везан је за командно

(;лужбени лисш ой~ийlине Чачак, бр.

стр.

68-69,

бр.

4, 22.

април

1988,

стр.

32.

5, 3. јул 1980, стр. 102-105 и бр. 3, 16. април
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Милош Тимотијевиh, Називи ул~ща Чачка 1893-1992.

особље, војно и политичко. Због бројности улица а ограничен~сти броја
људи који су страдали у Другом светском рату, омогућена Је велика

,,демократичност" у давању назива улицама Чачка у том раздобљу.
Пошто је кључни критеријум био припадност партизанском покрету,
омогућено је да се на том списку нађу и личности које се нису истак~е
неким нарочитим подвигом, нити је њихово страдање било на било КОЈИ
начин узвишено да би послужило као пример жртвовања за остварење
идеолошких, националних или државних тежњи и стремљења. 73 з а

остварење идентификације с партизанским покретом у Другом светском

рату, много су простора пружали примери народних хероја, ал~ зб~г
необјашњивих разлога нису сви народни хероји из чачанског краЈа КОЈИ
су изгубили живот у рату добили и улицу у граду. Од укупно

искоришћено" је свега девет имена за називе улица.

19 личности

74

"
Са успостављањем вишестраначког парламентарног система у Србији
1990. године, те распадом СФРЈ следеће 1991. године, делимично се мења
политички амбијент, а самим тим и пожељне друштвене вредности. Једном

броју улица Чачка поново је промењен назив

1992.

Промене назива улицама Чачка

године. 75

1992.

iодине

СТАРИ НАЗИВ УЛИЦЕ

НОВИ НАЗИВ УЛИЦЕ

Бориса Кидрича (део)

Светог Саве

Бориса Кидрича (део)

Данице Марковиh

Пролетерских бригада

Ратка Митровиhа

Слободана Пенезиhа

Немањина

Немањина

Будимира Давидовиhа

Војводе Степе

Краља Петра

Светозара Марковиhа

Господар Јованова

Трг Ђуре Салаја

Јаше Продановиhа

Лоле Рибара

Светозара Марковиhа

Ратка Митровиhа

Војводе Степе

Булевар Октобарске револуције

Николе Пашиhа

Булевар маршала Тита (део)

Градско шеталиште

Булевар маршала Тита (део)

Жупана Страцимира

7

з

Скупштина општине је 17. јула 1992. године усвојила предлог
комиси3е за именовање улица, која је имала критеријум да се називи
улица не могу давати по личностима из политичке историје ако од њихове

смрти ~ије прошло најмање 40 година. Мењање назива улицама у Чачку,
У ком~ Је до 1996. го?ине локалну власт држала Социјалистичка партија

Србије, учињено Је на основу одговарајуће препоруке Народне

скупштине Србије из 1991. године. Тада је закључено "да имена оних

који су деценијама радили на штету српског народа и Србије у целини не
могу да се налазе на почасним местима - у улицама, трговима".

Занимљиво је да се приликом скупштинске расправе о промени назива

улица нико није cehao како је трг Ђуре Салаја добио име. Свест да је
жртвовање и страдање у рату највиши идеал који друштво треба да

слави, изражено је и овом приликом. На скупштинској седници општине

Чачак чули су се и предлози да достојно буду обележене и погибије
Чачана, у ратовима на просторима СФРЈ. До 1992. године, када је
одрж:ана та скупштинска седница, погинуло је укупно 21 лице из општине

Чачак у тим сукобима. 76 Припадници партизанског и комунистичког
покрета који нису били из Србије, или догађаји за које је процењено да
нису везани за Српску историју, избрисани су са списка улица (Јосип

Броз, Борис Кидрич, Ђуро Салај, Лола Рибар, Октобарска револуција,
Пролетерске бригаде). У ту групу увршћен је и Слободан Пенезић.
Ранија имена заменила су нова из српске националне историје и

прошлости Чачка, при чему је вођено рачуна да се делимично врате

стари називи улица. При том је направљена озбиљна материјална

грешка. Брату Стефана Немање, кнезу Страцимиру који је саградио
I

За овакву констатацију може послужити пример улице Миљка СгоЈкановиhа, КОЈИ се

манастир на месту данашњег Чачка око којег је касније израсло насеље,

дата је титула коју никада није носио - жупан. 77 Начело враћање
пр~обитних назива није испоштовано до краја, јер главној улицу у граду
НИЈе враћено право име из 1893. године, улица Краља Александра

(Обреновића), веh је усвојен назив Градско шеталиште. Образложење

за такву одлуку нашло се у традицији Чачана који ту улицу нису никада
звали њеним правим именом, веh само корзо. Исти случај је и са делом

улице Бате Јанковића, која је добила име по кнезу Страцимиру, уместо

по Краљу Милану Обреновићу, што је првобитни назив те саобраћајнице.
Имена Ратка Митровића и Светозара Марковића нису избрисана са
списка улица, али су сада добили знатно лошије локације у граду, много
даље од центра града. 78

као обичан борац Љубиhког партизанског батаљона утопио у Морави приликом борбе с

76

четющима и Немцима, 2. децембра 1941. (Чачански крај у НОБ-у. Пали борци и жртве, стр. 131).

77

14

Чачански крај у НОБ-у. Пали борци и жртве, стр.

15

Службени лист ойиииине Чачак, бр.

9, 29.

октобар

245

397-401.
1992, стр. 255-256.

_

•

"Жупан Сграцимир -уместо Броза", Чачански zлас, бр. 31, 24. јул 1992, стр. 3.
Јов~нка Калиh, ,,Србија у доба кнеза Страцимира", Боzородица zрадачка у

исtuорщц срискоz народа, Чачак
78

1994, стр. 47-56.

Службени лист oйtuiuuнe Чачак, бр. 9, 29. октобар 1992, стр. 255-256.

Годишњак за друштвену историју

246

VII/2-3, 2000.
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1893-1992.

Укупан број улица које у Чачку и проградским насељима носе имена,

Змајева, Владимира Костића, Нушићева, Булевар Вука Караџића и

због непотпуности документације није могуће са асполутном тачношћу
утврдити. Користећи више извора, долази се до броја од 327 саобра
79
ћајница које имају званично име, закључно с крајем 1999. го~ине._

улица Надежде Петровић. Том списку треба додати и Његошеву улицу.

Анализом тих назива настаје слика неколико раздичитих традиција коЈе
(,

се негују у именима улица Чачка.

1999.

ТРАДИЦИЈА

НОБ и револуције

iодине
ПРОЦЕНАТ

198

60,5%
1,5%

4

1,2%

35

10,7%

Србије и Југославије

35

10,7%

Културна традиција

9

2,7%

3 аслужних грађана Чачка

2

Међународног комунистичког

Српске националне историје

Науке, индустрије, технике

посвећено женама, односно

4,6%

327

имена улица,

од свих назива. У питању су

биле припаднице КПЈ и партизанског покрета које су страдале током
српска модерна песникивања и сликарка Надежда Петровић, те и
кнегиња Љубица Обреновић.

Број назива није једини показатељ политике давања назива улицама.
суграђана. Урбанистичка структура Чачка одређена је са три
саобраћајнице у центру града око којих се ширило насеље. Анализом
промена назива тих улица у току једног века открива се слика разних

режима и званичних државних система вредности које је требало
преносити грађанима Чачка.

Промене назива улицама у ценшру Чачка

Просторне, географске целине

Локалних назива

15

Значајнија је и локација саобраћајнице, која одређује њено место у свести

5

и радничког покрета

само је

Другог светског рата. Изузетак су Чачанке Даница Марковић, прва

БРОЈ УЛИЦА

Предратног и послератног

комунистичког и радничког покрета

сликарке Надежде Петровић. Иако је комунистички покрет донео правну
једнакост мушкараца и жена, није се променило вредновање заслуга

женске популације у изградњи друштва. Од укупно

"

Неiовање Гирадиција йрема свим називима улица Чачка сшање

Уочено је везивање за књижевност, а једини изузетак представља улица

ЮЩIНА

УЛИЦА

1893-1992.

iодине

УЛИЦА

УЛИЦА

1893.

Господар Јованова

Краља Александра

Краља Мlmана

0,61%

1916.

Господар Јованова

Franc Jozef Str.

Konrad von Holzer1dorf Str.

35

10,7%

1945.

Коче Поповића

Ратка Мlrтровиhа

Бате Јанковића

4

1,2%

1946.

Светозара Марковића

Ратка Мlrтровиhа

Бате Јанковића

1974.

Светозара Марковића

Булевар маршала

1992.

Господар Јованова

Градско шеталшnте

Приметна је апсолутна доминација традиција везаних за комуни

- .
-

Thra

Булевар маршал

, Тита

...

Жупана Оrрацимнра

стички и партизански покрет у Другом светском рату, 60,5% од свих
назива, што је повећање за око 35% у односу на 1970. годину. Број улица

Центар града је место где је највећа концентрација државних и

које би баштиниле традицију предратног и послератног комунистичког

локалних установа, простор који је испуњен људима током читавог дана

покрета сведен је на најмању меру, тако да је традиција партизанског
покрета остала издвојена из корена одакле је израсла. Нема ни помена

због најразличитијих потреба, на чију свест је требало да се утиче

називима улица и обезбеди "пожељна" идентификација појединца. У доба

личности из политичког живота Југославије након 1945. године, који је
заправо резултат борбе партизанског покрета. Приметно је и повећање

јединства народа и династије путем имена улица. Аустроугарска је за

назива везаних за културну традицију, али у укупном броју улица, оне и

време окупације наметнула туђинске традиције новим називима

даље заузимају занемарљиво место. Све културне традиције свеле су
се на девет улица: Драгослава Грбића, Данице Марковић, Дисова,

победника над покореним народом. Са ослобођењем од окупације враћени

династије Обреновић јасно је профилисана политика стварања осећаја

саобраћајница, што је на неки начин било и један од видова тријумфа
су стари називи, а династија Карађорђевић, као и пре Првог светског

19

Службени лист ойшшине Чачак 1966-2000. година; План zрада Чачка, Чачак

1999; Списак улица града Чачка који је направљен за потребе "Урбанпројекта" из Чачка.

рата, није, макар у Чачку, према називима улица, стварала осећај
повезаности грађана и владарске куhе. Долазак комуниста на власт
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наметнуо је партијску и идеолошку традицију, која је раскидала са

грађанским периодом у историји српског друштва. Народни хероји и

Милош Тимотијевић, Називи улица Чачка 1893-1992.
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многих генерација за његову изградњу, осиромашен је савремени однос
према садржајима прошлости. Тиме се отвара простор да у друштвеном

заслужни партизански борци из чачанског краја добијају истакнуто место

односу према историји преовладају поједностављене, стереотипне

у именима улица. Култ личности Јосипа Броза кроз називе улица уведен

представе уместо рационалних и научно заснованих знања. 81

доста касно, тек

1974.

године. Локација улица које су понеле његово

име, скоро цео центар града, требало је да на неки начин исправе то
закашњење. Увођење вишестраначког парламентарног система у

политички живот Србије и разбијање СФРЈ, наметнуло је потребу
делимичног брисања традиција из доба комунизма и поновног увођења
традиција грађанског друштва. Трагање за идентитетом града дајући

називе улицама, донело је покушаје везивања за средњи век, укључивање

'

Одлука о именима улица долази од локалне власти. Један од начина
да се на ту врсту традиције утиче је и укључивање стварног сазнавања

историје, овога пута локалне, чиме би се традицији дале нове особине и
чиме би се допринело да она постане део свести савременог доба и
модерног друштва. 82 Чачак није успео да добије, упркос многим

покушајима, своју историју која би омогућила поуздана знања о
прошлости града и околине, чиме би се омогућила стручна помоh тој

устаљених неформалних назива за улице, које су без било какве културне,

врсти политичке праксе. 83 Поред неизбежних притисака, па и доминације

историјске, и идеолошке поруке, као начин избегавања и заобилажења

дневне политике у животу насеља, недостатак рационалних сазнања о

тренутно непожељних традиција.

прошлости Чачка значајан је чинилац који је условио лутања и

Организовани напор друштва да помоћу имена улица наметне

слављење одређене врсте традиција, упорно се сударао са давно

устаљеним називима одређених саобраћајница у граду. Покушаји да се
на дуже време наметне одређена, пожељна врста сећања, није имала
успеха. Код старијих Чачана и данас су у употреби називи Гробљанска

улица за Обилићеву улицу, Ивањички сокак за Кнеза Милоша улицу,

несналажења у трагању за идентитетом града путем политике давања
имена улицама.

Савремена имена улица Чачка баштине разне традиције, које су

често биле идеологизоване или упрегнуте у пропагандне сврхе, с
приметном инерцијом употребе неформалних, устаљених или првобитних
назива улица, који нису избрисани из свести људи. Цивилизацијски ход

Палилула са улицу Војводе Степе Степановића, иако је протекло више

насеља кроз време, колективно-психолошке прилике прошлих доба,

од сто година од давања имена тим саобраћајницама. На исти начин нешто

духовну климу разних епоха, неопходно је сачувати, обележити. Исто

млађи грађани Чачка упорно улицу Драгише Мишовића називају по

правило важи и за ширу заједницу у којој се град развијао. Нипода

првобитном називу

штавање било којих традиција подстиче некултуру и утире пут у

назива улица из

- улица Цара Лазара. По истом принципу промене
1992. године још не постоје у свести Чачана. (Немањина

улица се у свакодневном разговору и даље назива Пенезиhевом.)
Анализирајући тренутно стање назива улица у Чачку, долази се до

резултата да се највише славе комунистичке традиције

(63,2%

назива). Остале историјске традиције заузимају

од свих имена,

док су културне традиције сведене на

2,7%,

10,7%

од свих

а традиције заслужних

грађана Чачка из његовог мирнодопског цивилног развитка заступљене
су са свега

0,61 %

од свих назива улица. Сваком друштву потребан је

известан минимум свести о заједништву и солидарности како би
дефинисало циљеве, решавало проблеме и уопште било способно за

делање. 80 Називи улица у Чачку изостављањем многих раздобља из
историје града не обезбеђују тај циљ, јер се осећај заједништва и
колективног идентитета стварао на основу идеолошких потреба КПЈ/

СКЈ без ослонца на многе друштвене вредности које би оствариле

потпунији

и

јачи

легитимитет

локалне

заједнице.

Потпуним

занемаривањем грађанских вредности из прошлости града и заслуга
80

Јирген Кока, О историјској науци. Оzледи. Београд

1994, стр. 48.

заплитање и привидно неопходно, а, у ствари, апсурдно идеолошко

ратовање с прошлошhу. 84 При процени улоге, значаја и домета појава,

људи и догађаја по којима улице Чачка носе имена треба и ову чињеницу
имати на уму. Ипак, и поред неопходности одговорног и одмереног односа
према прошлости, постојећи називи улица Чачка у којима доминира једна

идеологија, нису у стању да омогуће његовим грађанима идентификацију

која би им обезбедила свестраније и тачније сагледавање реалних прилика
Мирослав Јовановић, н. д., стр. 109.
Andrej Mitrovic, Raspravljanja sa Кlio. О istoriji, isto1·ijskoj svesti i istoriogгafiji, Sarajevo
1991, str. 217.
81

82

83

п

.

.

ч

ачка направљен је 1995. године, када
је У Београду одржан научни скуп, који се бавио историјом града и његове околине. Поред
60 аутора који су учествовали на том скупу и публикације у којој су одштампани сви
реферати на укупно 900 страна, крајњи резултат није био задовољавајући, што је био и
закључак завршног реферата. (Вии1евековна исйlорија Чачка u околине. Зборнuк радова
са научно-сrТtручноz скуйа одржаноz 28. u 29. окйlобра 1994. у Беоzраду, Београд 1995,
стр. 886-890).
84

оследњи покушај да се напише историја

·Andrej Mitrovic, Raspmvljanja sa klio.

О isto1·iji, istoгijskoj svesti i isto1·iogmfl}i, str. 217-218.
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и односа у прошлости града, ни шире заједнице у којој живе, нити им је
показано превише позитивних примера људи чија би достигнућа требало

ТЕОРИЈА

THEORY

следити да би се обезбедио умнији и трезвенији живот. Васпитна улога

коју би традиција требало да има на људе и њихове поступке, није

Тодор Куљиh

обезбеђена ни услед недостатка јасно одређене државне, националне и

културне оријентације друштва савремене Србије у последњој деценији,
а у овом случају локалне заједнице, како би се одређени садржаји

Превладавање прошлости

прошлости на тај начин приказали, славили и на основу њих стварале

-

идејна страна

одговорне претпоставке за будућност.
Aйcilipaкili: Овај йрилог је нацр~и ио1мовног оквира за

исшраживање идејне сшране йревладавања йртилосши, шј. йланске
йрераде uciliopuje крајем 20. века у Евройи. Сажешо је скренуша йажња

Summary

на ойш~иу друшшвеноиншеграшивну улогу

Milos Timotijevic

uciliopuje,

главне облике

инсшруменiliализовања uciliopujcкe свес~ии, однос uciliopujcт<e свесши

А

и личног и груйног uдeнiliuilieilia, улогу савременог ревизионизма и

Street Names in Cacak 1893-1992
Century of Collective Jdentity-Building

нормаiliивизма и на йојмовну cilipaнy йревладавања йpoutлociliu.
Иciliaкнyilia је неойходнос~и уйоредног исшраживања йоменуiliих

йроцеса у различиiliим државама, јер будуhи да је евройска йроиtЛосш

The paper deals with street names in Cacak from 1893 to 1992, as an attempt to influence the consciousness ofthe town's population and future generations, Ьу keeping alive the
memory of certain personalities, events, movements, geographical areas, territories, historical periods. This specific form of traditions, an attempt to create collective identity of а local
community, depended on different political and ideological orientations of authorities in the
city and broader social community. During the rule of the Obrenovic dynasty, the policy of
creating the feeling of the unity of people and dynasty was clearly defined through street
names. The coup in 1903 did not cause the estaЫishment of а new dynasty tradition of the
ruling house of Karadordevic - street names remained unchanged. The Austro-Hungarian
occupation (1915-1918) imposed foreign traditions reflected in new names of traffic routes.
This was one of the wazs of showing winner's triumph over the conquered people. After the
liЬeration, former names were restored. In Cacak at least, the Karadordevic dynasty, like
before World War One, did not create an impression of а bondage between citizens and people
through street names. When communists came into power, they imposed party and ideological tradition that did away with the civil period in the history of Serblan society. National
heroes and prominent partisan warriors from Cacak and vicinity became immortalized in
street names. The personality cult of Josip Broz was introduced in street names rather late not until 1974. The location of the streets which were given his name, almost the entire
downtown area ofthe city, was intended to somehow make up for this tardiness. Introduction
of multiparty parliamentary system in the political life of SerЬia and breakup of SFRY imposed the need for partial eradication of tradition from the communists period and re-introduction of civil-society traditions. The search for the city's identity through street names
brought about the attempts to relate to the MiddleAges, as well as the use ofwidely-accepted
informal names ofthe streets, without any cultural, historical ofideological message, as а way
of avoiding and bypassing currently undesiraЫe traditions.

недељива и меЬузависна,

iuo

су и различиши обрасци њеног

инсiliруметиализовања iliecнo йовезани.

Кључне речи: йревладавање йpmuлociliu, йрерада
кулшура сеhања,

uciuopuje,

iliepeiu йроиtлосши

Када је у априлу

1986.

историчар из Ерлангена М. Штирмер

упозорио сународнике да у "земљи без историје будућности осваја онај

ко испуњава сећања, ствара појмове и тумачи прошлост", 1 та опаска је
остала забележена као мото бурног

Historikerstreit који је у СР Немачкој

плануо неколико месеци касније. Код дубоке прераде историје широм
Европе у последњем десетлећу

20.

века драматично се потврдила

прегнантност поменутог исказа. Брутално је обелодањена околност да

се онај ко контролише прошлост, у ствари, стара о будућности и да је
свака организована прерада историје покушај правдања нечег

савременог. Неретко се уместо разраде решења за савремене проблеме

одговор тражи у прошлости (идеализација или демонизација ранијих

стања и ликова). На крупним друштвеним прекретницама прерада
прошлости извор је легитимности нових друштвених снага. У овом
поглављу требало би скренути пажњу на општу друштвену условљеност

прераде историје (нове кризе, угрожености, измењени међународни
1

Michael Sturmer, ,,Geschichte in geschichtslosem Land", у: ,, Histo1·ikastreit" - Die

Dokumentation de1· Kontгove,-se
Miinchen i987, 36.

ит

die Einzigm·tigkeit de1· 11atio11alsozialistische11 Judenvemichtung,
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односи), њену идејну основу (нове генерацијске вредн?сти, смена
епохалне свести и општи заокрет удесно) и колебљиву сазнаЈНУ вредност.

Пошто се код измена историјске слике не могу потпуно раздвојити
научни политички и индивидуалнопсихолошки мотиви и токови треба
их укр~тко приказати у њиховом замршеном међудејству. Упоредни
приказ тока прераде прошлости у неколико европских земаља требало
би да покаже значај локалних традиција и конкретних противречности

код прераде историје крајем

20. века.

1) Друштвеноинтегративна улога историје

Сли~ш историје није привилегована област историчара, већ састав~и
део самопоимања група и нације којим осигуравају идентитет. Историја,
слика историје и национални идентитет прожимају се. Визија прошлости
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свести која им одговара. Визија националне историје вишеструко је
посредована сменом различитих монопола на њено тумачење. У кризним

ситуацијама конкурентске идеологије и обрасци тумачења могу прерадом
историје да искористе заједничко искуство у превладавању кризних
ситуација. Колективна сагласност припадника нације не може се увек
успешно одозго декретирати, најбоље је ако продире одоздо. ,,Јединство у
мишљењу и осећању "ризично је, па треба одустати од потраге за
јединственим и вечно важећим одговором на питање о националном
идентитету. Велика је разлика између националног идентитета који се
изводи из слављене прошлости и онога који почива на критичкој историји.
То је разлика између недиференцираног и апологетског, с једне, и
вишеслојног, отвореног и самокритичног односа, с друге стране.
Слављење је окренуто прошлости, а самокритичност будућности. У првом

случају реч је о слепом у другом о критичком патриотизму. Први облик

је у језгру друштвеноинтегративног знања које осмишљава различите

идентитета у окретању сенкама националне прошлости види издају, за

интересе, ствара колективни идентитет, штити од спољног света,

други је то нужно критичко преиспитивање које чува потоње генерације

посредује осећај солидарности међу припадницима друштва, помаже да
се сложена околина структуише и учини прегледном посредством мање

једног друштва, његово самопоимање и визију непријатеља, способност

од траума сећања. Поменута гледишта битно одређују политичку културу

или више искључивих стереотипа о себи и странцима и слике о јавном
пријатељу и непријатељу. Укратко, социјалне организације и ~деологије

и спремност на рационалну расправу лишену "патриотских" табу-тема.

мање или више институционализованим сећањем задовољаваЈу уже или

институционалне оквире у којима би могла бити вођена отворена расправа

Држава не може прописивати слику историје, већ само стварати

шире материјалне, осећајне и сазнајне потребе. Слике историје
неопходне су код сналажења у сложеној непрегледности. Начин на који

институционални и симболичко протоколарни облици неговања

се задовољавају те потребе историјски је променљив и различито

колективних успомена, од споменика до националних празника. Тиме се

идеологизован. Занимања за историју нису само критичко
просветитељске природе, већ се она схвата к~о окосница ли:ног и групног
идентитета, идејно средство сагласности и Јединства нациЈе или_ чак к~о
средство налажења смисла. Разумљиво је да слике историје И~•ШЈУ
снажнију друштвеноинтегративну улогу о~олико колико и~ториЈско

искуство успешније сажимају и згушњава~у и прилагођаваЈу шири_м

око прошлости. У политику неговања историјске културе убрајају се сви

бави историјска политика

(Geschichtspolitik),

тј. јавно позивање на

прошлост које утиче на садашњицу тако што је "легитимише, мобилише,

политизује, скандализује и оптужује". 3 Слике историје су спојеви амнезије
и хиперамнезије

(Besancon),

колаж празнина и пажљиво нанетих мрља.

Неретко целина слике не одражава прошлост него актуелно политичко

морално становиште нације која прихвата ту слику. Када неки засебни

слојевима. Слике историје су еластичне Јер увек изнова усклађуЈу

део историје постане нарочито значајан за савремену политику, различите

прошлост са актуелним друштвеним и политичким потребама, онолико

позиције претварају се у догме, а расправе дегенеришу у искључиве

колико су у сваку визију будућности уграђене наде и жеље и коли~ш се

полемике, па нестаје разлика у значају између професионалаца и

оне повезују с тумачењем прошлости да би се истакла њихова трајност

историчара

(,,историја нам даје за право") снажнија је осећајна компонента код

научника била тенденциозна, део

прераде прошлости. Најчешће се историјска слика мења насилно
(декретима након освајања власти), а дубина заокрета не може се

него науци, а национално-осећајна историографија на Балкану деведесетих

-

љубитеља. Због тога је совјетологија код хладноратовских

Historikerstreit више припада идеологији

нихилистички је израз поменутих политизованих страсти.

наслутити.2 Отуда стално прожимање нада, искустава и прилагођав~ња

Суочавање са прошлошћу део је ширег процеса идејнополитичких

у коме се узајамно коригују различити интереси преко облика историјске

промена које се обележавају широким и вишеслојном појмом

Mario Erdheim, ,,Schwierigkeiten mit der Geschichte - Zur Debatte um die Schatten des Zweite11
Weltkriegs", у: Neue Ziblc'1e1· Zeitung, 17.12.1999,
2

3
:tv,Iichael Mertes, Die Gegemvm·t der Vaga11ge11'1eit Zu1· auflenpolitisclien Relevanz von
Gesc/Jiclitsblldem (1999) (електронска верзија: http://www.dg.ap.org/p/ip/p0009/mertes-p.html)
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превладавање прошлости (Vaga11ge11'1eitsbewaltigu11g). Тај неогерманизам

увео је Херман Хајмпел (Heimpel) непосредно после слома фашизма.
Најпре је коришћен за обележавање политичког и педагошког односа

према нацизму, касније се може срести код истраживања колаборације
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реваншистички у балтичким републикама и сл. Посебан проблем је

превладавање прошлости (дуго потиснут однос према нацизму) у
Швајцарској и Аустрији. Код поменутих држава епохални обрт

1989-1990.

испољавао се у процесима са различитим уделом кривичне и моралне

са фашизмом у другим европским земљама,4 а од деведесетих означава

кривице. Различит је био отпор левице и различита снага антифашизма

однос према прошлости ДДР-а. Превладавање прошлости има правну

у отпору антитоталитаризму, што је процесу давало карактеристичну

(кажњавање или амнестирање), педагошко-моралну (осуда бесправља,

дискредитовање минулих елита, измена ставова становништва) и

идеолошку боју. Није свуда био исти однос практичне и идејне стране
прераде прошлости, негде су повезане, а негде је нешто зависило од

политичку страну (враћање поверења у судство и поредак и спречавање

политике владајућих снага, нагомиланог реваншизма, раширености

повратка старих елита). Код овог сложеног процеса треба уочити (1)
институционалну, (2) идејну (нове вредности и нови однос према сеhању)

на Балкану нарочито), брзине ревизионистичког заокрета стваралачке

и

(3)

субјективну страну. Све три компоненте су под посредним или

искупљивачког национализма који је ублажавао грехе прошлости (у рату
интелигенције, облика отпора левичарске интелигенције и сл.

непосредним утицајем политике. Предмет овога прилога је идејна страна
(у чијем је средишту промена односа према прошлости) која се не мож:е
докраја изоловати од осталих.

Након крупних промена сваки нови режим настоји да учврсти

легитимност превладавањем нежељене прошлости и раздвајањем раније
власти од њених присталица: кажњавање и стигматизовање одговорних,

рехабилитација жртава, национално помирење, амнестија и интеграција.
У ове опште интегративне задатке укључено је и измењено историјско
сеhање. Обзнањивање злочина потребно је да би се стекла јавна подршка
за поступак против одговорних и отклонила претња од солидарности

унутар полиције, војске и управе против нове власти. Сличну улогу има и
амнестија која чува још неучвршhени поредак од расула, јер кажњавање
може провоцирати рестауративни пуч. Превладавање прошлости имало

је разноврсне облике: од ликвидације челника старих елита међународним
(Нирнберг) или националним судовима, редовних кривичних процеса до

општих амнестија (Уругвај или Аргентина после војних диктатура). У
Чехословачкој су деведесетих донети Лустрациони закони, којима је
бившим функционерима забрањено запоседање одређених служби, а у
СР Немачкој после 1989. уследила је систематска чистка државних служби
и посебан поступак против припадника Државне безбедности ДДР-а.
Типологија социјалних и моралних димензија превладавања прошлости

нужна је за разумевање конкретних токова у појединим државама. Код
бивших социјалистичких режима берлински политиколог Петра Бок

(Bock)

разликује

1.

колонизаторски образац превладавања прошлости

(припајање ДДР-а), 2. националноослободилачки (Балкан, нарочито

Хрватска), 3. еволутивни (остале земље). Процес је био најспорији у
Словачкој и СР Југославији, у Хрватској највише прож:ет национализмом,

најсистематичнији у СР Немачкој, понајвише антисовјетски и
4

Stein Ugelvik Larsen (ed.), Modem Еш·оре afteт· Fascism 1943-1980s I-II, New York 1998.

2)

Облици историјске свести и њихова инструментализација

Прерада историје је у језгру идејног превладавања прошлости.
Ангажована стваралачка интел!1генција преко средстава масовног

опште~а која различито контролишу политичке снаге мења историјске
садржаЈе и намеhе обрасце колективног памћења и културе сеhања. Реч
је о сложеном процесу историјско-идеолошког правдања нових поредака
и конструкције колективног идентитета. Код политичких дебата око
превладавања прошлости треба увек имати на уму конкретне мотиве,

интересе и однос· снага. Најпре треба разликовати сећање, мит и
прошлост. Сеhање није фотографска репродукција минулих дешавања,
веh увек искривљава прошлост и снабдева је новим значењима. Сећања
су динамична, а не статична, а онај који се

ceha увек се мења под утицајем

околине. То важи како за колективно и индивидуално сеhање тако и за

~дентитет r~оји се такође стално реорганизује. 5 Колективно сеhање још
Је изразитија конструкција. Често нема ничега заједничког са историјом

у Ранкеовом значењу (,,оно што се стварно збило"). Колективно сеhање
је прича преношена генерацијама и прожета митовима. Митском

мишљењу својствена је идеја судбине, нема разликовања прошлог,
садашњег и будућег, све оно што је битно јесте трајна садашњост. Мит

повезује оно што

ratio

раздваја. У миту се разлике потиру. 6 Сеhања и

митови су материјал из којег се стварају осећања нације. Европски
митови често преузимају библијску сотериолошку структуру: живот,
смрт, жртва, издаја, пораз, спасење, мисија, небеско царство, судбинска

Holm Sundh~ussen, Die Last de1· Ve,gangenћeit: OЪerlegung zи Nation und Gescliicћte (1998)
http://www.avh.org.yu/sundhausSen. htm)
6
Нolm Sundh~ussen, Die Last der Ve,gangenћeit: Ube,-legung zи Nation und Gescllicћte (1998)
(електронска верзиЈа: http://www.avh.0rg.yu/sundhaussen. htm)
5

(електронска верзиЈа:
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заједница. Прошлост није никада историја иако може бити делом
историјска. Историја је интелектуални процес где важе јасна правила

сећање на прошлост повезује с конкретним и трајним предрасудама код

дефинисања, анализе, строгости доказивања, проверљивости. То је

самопоимање субјеката као жртава које траже накнаду или као

разликује од митова и слика прошлости који се не могу проверавати нити

суодговорних актера у минулом режиму

одбацивати. Митови се отимају рационалној расправи, у њих се може само

сл.). Код многих примера "тешко оптерећеног сећања", 8 историја се

веровати или не веровати. Ништа није тако инструментално коришћено
као визија прошлости. Историја се приближава истини, не досеже је, али
истина јој је норма. Историја није ни голи субјективизам. У поређењу с
природнонаучном, историјска чињеница јесте конструкција, али је то
стварност минулог људског искуства. Историјска реконструкција је облик

тешко пробија јер осећања везана за минула збивања не слабе. Вечно

осуде минулог нежељеног стања: осветничка или компромисна култура,

-

,,сви смо кривци"

-

Хавел, и

окретање прошлости (Вишијевска влада, косовски пораз, нацизам)
скопчано је са правдањем разноврсних актуелних интереса. Обнова
сећања може бити врло бурна и конфликтна (Балкан деведесетих пример
је живог брисања разлике између мита и историје). Разумљива је потреба

посредовања уз помоћ кога се може нешто сазнати о прошлости.

за памћењем као делом идентитета, али оно мора бити праћено нарочито

Ррезултати историјских истраживања не могу се репродуковати нити

у вишенационалним срединама разумевањем и хармонијом, али и

експериментално проверити. Премда је историјска чињеница реконстру

критичношћу према колективном памћењу да се спречи његова употреба

исана не јавља се ех nihilo, па се не мож:е тврдити да је неутемељена у

као легенде. Код сложених друштава памћење је увек плуралистичка:

стварности. Историјска наука је примена рационалне процедуре код

етно-лингвистичке, класне, професионалне или верске групе негују

тражења истине. Историја није исто што и памћење премда се ови изрази

властито селективно памћење. У САД је лакше него у Европи било

често користе као синоними: памћење чине живе успомене које се
обнављају, заборављају и којима се манипулише. Историја је увек

потиснути образац "лонца за топљење" обрасцем "мешане салате", тј.
бесконфликтног суживота једних поред других. Европска историја теже

хипотетична и непотпуна, али рационална реконструкција оног што више

се ослобађа историографије тзв. историјских народа. Историја САД дуго

не постоји. Памћење се групише око светих места, претежно је ношено
ирационалним и осећајним мотивима, па је ту сећање апсолутно. Пошто

је била и још је претежно "историја белаца", у којој подређену улогу

историја познаје само релативна знања, памћење је подређено историји

историја са више идентитета од локалног до универзалног. Као што

(L. Wirth, Р. Nora).

географија користи ранг различитих скала ужих и ширих региона, тако

имају домороци црвенокошци и црни робови. Тешко се пробија плурална

Код организованог сећ.ања као облика усмераване друштвене праксе

и историја треба да нас учи да користимо више различитих идентитета.

однос према историји није увек исти. Разноврсна је функција

Конституисање историје и идентитета не треба да тече у противљењу

организованог и институционализованог сећања премда је оно увек
селективно и скопчано са односима моhи. 7 Могу превладавати умне

другим идентитетима веh у сапостојању и допуни с њима.

просветитељске намере (показивањем мана прошлости утицати на

традиционалну слику историје и колективно памћење. Спектар односа

промену менталитета становништва, рехабилитовати жртве, а кривце

према прошлости је широк: обухвата критичко дистанцирање од

морално и кривично гонити), али и различито мотивисане потребе да се
раскрсти са обореним режимима. Селективно и каналисано сећање може
бити важно идејно оруђе у измени политичке констелације, код
дискредитовања противника или у стварању позиције за будуће сукобе.

вредности минулог стања, диференциран и више слој ан однос према

Системским променама зачети процеси јавног сећања мењају

прошлости, демистификовање легенди, различиту спремност на
морално-политичку осуду појединаца и установа бившег режима, њихово

систематско потцењивање у прерађеној историји или прећуткивање,

Селективност сећања зависи увек од односа снага и повратно утиче на

стигматизовање челника минулог система као јавног непријатеља, а

друштвено-rtолитичке промене. У центру су субјекти (творци јавног

најдубљих идејних претеча режима (нпр. класика марксизма) као

мњења) који се сећају (од стваралачке интелигенције до новинара),
њихови мотиви, интереси и сазнајне перспективе, затим предмети сећања

је претходио нежељеном (преткомунистички систем и харизматизација

и прећуткивања и напокон начин, тј. култура сећања (на који начин се

жртава социјализма) у облику нових легенди и жртава и сл. Раскид са

утопијских и идејно фаталних, слављење и преузношење периода који

прошлошћу зависи од смера, дубине и начина друштвених промена,

Peter Steinbach, Neuo,·ientienmg im Т,·a11sfon11ationsp1·ozej3 dш·cli Weгtwandel:
Vaga11ge11lieitsbewiiltigu11g, Ve1·ћalte11Sp1·iigu11g, Zuku11ftso,·ie11tiel'lmg dm·cli Masse11111edie11 (1999),
(електронска верзија: http://www2.hu-brlin.de/desint/sfu/a5.htm)
7

Laurent Wirth, ,,General report", Symposium onFaci11g misuses ofћist01J' Oslo (Norway), 28-30
June 1999. (електронска верзија: http://cultre.coc.fr.Љist.20/eng/Rapports/Erraportssymposiumn01vege.i1tm)
8
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обележја кризе и политичке културе. Владари се ~мењују или каж~авају,

прогоне или само стигматизују, жртве обештећују и рехабилитују. Што
је режим своје противнике више снабдевао страдалничком харизмом,

то је освета саморазумљивија и жешћа. Раније жртве полажу легитимно

право на разноврсне накнаде, дисиденти и разноврсни првоборци истичу
властите биографије, а опортунисти и конформисти се изнова

-
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рационализацијом. Многи људи су након слома реалсоцијализма имали

потребу да властиту животну историју превреднују у светлу искуства
обрта. И послесоцијалистички режим тражили су ново историјско
утемељење. Неретко су нови идентитети стварани само оживљавањем

старих преткомунистичких. Упадљива је раширеност "самомитског"
преобликовања властите државе и нације, или личне биографије у
"жртву комунизма

прилагођавају.

3)

Тодор Куљић, Превладавање йрошлосши

"

и с тим повезано хероизовање

отпора минулом

режиму. Обично је та визија праћена неком од теорија о завери које

Историјска свест и лични и групни идентитет

такође продиру у историографију. Теорије о завери су удобна редукција
сложености која замењује мукотрпну и диференцирану анализу сложене

Преради историје не приступа се само након прекретничких

стварности. Оне пружају свету смисао, свему дају значај и налазе

политичких преврата већ и у току владавине одређене групе. Након

главног кривца. Теорије о завери (као екстремно селективно виђење

сваког националног државног неуспеха (изгубљени рат, економски крах)

историје) утицај није су што се људи осећају беспомоћнијим према

поставља се питање о одговорности, кривцима и жртвама. По правилу,

политици.

уместо признавања кривице следи прећуткивање и пребацивање
властите (личне, групне) одговорности и преобликовање себе у жртву.

што су изнети необориви нови докази? Што су криза и угроженост

Тај

процес праћен је различитим облицима ис:<ривљавањ~ и

акутнији, сложена објашњења су мање убедљива, а расте удео личне

оптерећивања свести. ,,Терет прошлости" су она парцирлна историјска

фушщионалности селе1,тивног сећања. Овде треба поменути неке личне

или псеудоисторијска посланства (поруке) које се преносе посредство_м

чиниоце који олакшавају масовно прихватање селективне прошлости.

митова о прошлости и која својим судбинским вечним начелима блокирају

(1)

Да ли се нова селективна виђења историје масовно прихватају зато

Психолошка истраживања нашла су да наши садашњи ставови

еманципацију друштва од критерија прошлости. Прихвата се само оно
што се уклапа у слику друштва о самом себи. Имагинарне и морали~
истине" елиминишу истине из света реалности. ,,Судбинска питања

мењају и наше сећање. Брже ћемо се опсетити садржаја који одговарају

повезана су увек са алтернативом све или ништа, не могу се

сећање ствара тврдо уверење да су увек били антикомунисти,

решавати компромисом нити преговорима. Заокрет у Европи 1989/1990.
није само отворио нову будућност него је тражио и ново виђење
прошлости. Томе су мање допринели нови доступни извори и ослобођење

"унутрашњи дисиденти", једнако као што су нацисти и њихове

од идеолошког притиска. Јавној преради прошлости више су пружили

изнуђена). Дакле, слика наше личне и колективне прошлости није

љубитељи историје него професионални историчари одговарајући на

статична него је умногоме последица и функција садашњих ставова.

потребу многих за новим идентитетом.

Она је резултат нашег субјективног тумачења и сећања коју усмеравају

9

"нације

Осим тога, код личног доживљаја увођење нове слике историје може
бити болно јер историја није само гола конструкција коју стручњаци у
књигама и уџбеницима излажу већ и део биографије, а тиме и

самопоимања појединца. Измена историје сеже у дубоке слојеве
појединца. Неки појединци схватају измену слике историје ~<:ао лич~~
угроженост, тј. као довођење у питање властите биографије на КОЈОЈ
почива идентитет, док други исту измену схватају као самопотврђивање.
Борба око праве слике историје увек продире у субјективно и у тој
ситуацији се стварни аргументи тешко одвајају од личних тежњи за
Holm Sundhaussen, Die Last de1· Vagangenlieit: Йbe1·leg1111ge11 zu Nation 1111d Gescliicllte
(1998) (електронска верзија: http://www.avh.org.yu/sundhaussen.htm)
9

нашем тренутном самопоимању, док ћемо негативне обрасце понашања

брже заборављати. (Нпр. код бивших левичара и комуниста селективно

присталице после

1945.

успешно уверавали себе да су увек били против

нацизма, а да је њихова сарадња са Хитлеровим режимом била силом

снажна актуелна убеђења и вредности. Историја ће бити тако

реконструисана да се слаже са нашим убеђењима
Зато је А.

Greenwald

(Zimbardo, Leippe).

лични когнитивни систем поредио са тоталитарном

државом. Људи поседују "тоталитарно ја", које се опире свакој промени
и когнитивној преоријентацији. Углавном бирамо садржаје са којима се

слажемо. Сећања често преиначујемо тако да прошле поступке и идеје
доводимо у склад с тренутним убеђењима и поступцима. Што је осећајна
компонента сећања изразитија, теже је одупрети се поменутој инерцији.
На сличан начин се и кривица властите нације приписује њеним

непријатељима.

'

Прошлост се не потискује само зато што угрожава позитивну слику

260

Годишњак за друштвену историју

VII/2-3, 2000.

Тодор Куљиh, Превладавање йрошлости

-

uдејна страна

261

о нама самима. Збивања из прошлости могу нарушавати позитивну

или чак правда, а нарочито је заразан пример који даје нека угледна

слику различитих група које су део нашег идентитета (породица,
партија, етничка група). Ocehaj личне вредности може јачати или слабити

личност (Нолте је растерhивао Немце од историјске кривице у

у зависности од оцене понашања тих група, па се напад на те групе

схвата као напад на властиту личност. Поводљивост и пристрасност
расуђивања огледа се код још једне црте конвертитског мишљења.

Historikastreit-u,

а Фире је нормализовао конвертитски обрт од левице

ка десници код француске интелигенције).
Промена слике историје може бити условљена и лаганом изменом
политичке културе, што је видљиво код специфичних генерацијских

Обично се позитивно понашање властите групе, а негативно понашање

реакција на неке кључне догађаје (у Немачкој на фашизам, у Француској

стране групе објашњава иманентним унутрашњим особинама, док се

на комунистичку партију). Појам политичке генерације сугерише да неке

негативно понашање властите групе и позитивно понашање стране

тумачи претежно као стицај спољних околности (Theissen). Тако се код
властите групе кривци за злочине траж:е у уској групи криминалаца
(Хитлерова клика је Немачку увела у рат, а не моhне групе капитала и
реваншистички дух, терористичке групе које су се отеле контроли су

промене могу носити само млади с новим искуством. Политичке установе

се релативно брзо мењају, политичка култура лагано. Вредности се не
мењају преко ноhи, често се споро прилагођавају новом систему, а нове
генерације су агенси бржег прихватања. На генерацијске разлике у
политичким уверењима утичу, с једне стране, последице старења

одговорне за етничко чишhење, а не глобална националистичка политика

(резултат су индивидуалног животног циклуса, старији су ригиднији и

и сл.), чиме се ми и даље несметано можемо поистоветити са властитом

конзервативнији), а, с друге, и сазревање саме генерације. Нове

групом без ремеhења самопоимања. Сужавањем кривице на друге

политичке генерације настају после драматичних политичких збивања,

растереhујемо властиту групу и слику самог себе. (3) Непосредно
окружење утиче на брзину и ослобађа конформисту савести код промене

криза, ратова, слома политичког или идеолошког система или због новог
система образовања. На масовне промене политичких ставова, које

опредељења (масовно конвертитства). Нагло саображавање измењеним

собом носи и радикално измењену визију прошлости, утичу и медији.

доминантним вредностима приметно је нарочито код личности које су
окружене монолитном околином која је веh конвертирала (без неког

Медији су такође утицали на оцену Хитлеровог режима код Немаца

утицајнијег нонконформисте који би је од тог обрта заштитио).

Не одређују шта примаоци обавештења мисле, него о чему размишљају.
после рата. Скренута је пажња на злочине, ови су постали окосница

Прагматично прилагођавање измењеној визији пожељног друштва не

личног виђења фашизма, док су друга питања потиснута. Суд о

може се докраја раздвојити од мање или више осеhајне снажне
самоуверености, јер се изворни прагматични мотив такође с временом

фашизму поступно се уобличавао више на основи обелодањивања

успешно потискује и заборавља, па се искрено верује да је ново убеђење
у ствари "старо", дакле неутилитарно.

(4) Код учвршhења нових

уверења није непознато ни то да се ставови догматизују до
искључивости управо у сучељавању са другачијим мишљењем. Када
себе докраја убеде да су доследни, конвертити у расправи обично постају

фанатични. Расправе су места осведочавања, а не "омекшавања"
конформиста, без којих би неки остали мање ригидни.

Без поменутих одбрамбених механизама многи би појединци запали

фашистичких злочина него на темељу властитог субјективног сеhања,
тј. личних доживљаја

1933-1945.

Процес укидања

табуа

и

старих

историјских

легенди код

послесоцијалистичких режима прати упадљив ток стварања нових

историјских митова иако у различитим облицима и интензитету.

Прошлост постаје терет када је: (а) у нерешивом конфликту са реал
ношhу и захтевима савремености (трајни сукоби између националних

,,историјских права" који су Европу водили у ратове, Балкан нарочито);
(б) када мишљење, осеhање и идентитет једног друштва толико заокупи

у депресију и нарушили самопоштовање. Искључиве одбране су брана
од приговора за недоследност и обрасци пренаглашеног покајања, Јавно
признање и извињење (као одбрана самопоштовања) реткост је у

прошлост да рационална и конструктивна решења више нису могуhа.

политици или науци. Безостатно одбацивање кривице и приговора о

анахрона. 10 Најчешhи израз оптереhења те врсте јесте начело "Моја

недоследности, са индивидуалног становишта може бити функционално.

Оно чува преобраhеног појединца од самопотцењивања и депресија,
пружа му самопоуздање и самопоштовање. Међутим, друштвена
последица таквих реакција проблематична је, јер се прошлост пориче

"Историјска права" теже насилном успостављању прошлости, а када
се непријатељ позива на "историјска права", она се осуђују као
нација је увек у праву". ,,Историјско право", ,,морално право", ,,право
народа на самоопредељење" користе се опортуно. Код ослободилачких

Holm Sundhaussen, Die Last de1· Ve1ga11ge11'1eit: Йbalegungen zu Nation und Gesclziclzte
(1998) (електронска верзија: http://www.avh.org.yu/sundi1aussen.htm)
10

Годишњак за друштвену историју VШ2-З, 2000.
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устанака или отпора окупатору позивања на прошлост, историјске жртве,
митове о издаји и осећањима оптерећена "судбинска питања" могу бити

политичких идентитета. Између
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погодна средства прогресивне мобилизације. I(онзервативну и

деструктивну улогу митови примају код шовинистичких покрета. Свака
мобилизација служи се прилагодљивим стереотипима, предрасудама,

раширеним колективним сећањима. Већ познати садржаји се бирају,
структуришу, актуелизују и фокусирају. Сложени свет н~ тај начин
постаје јасан и прегледан, разврстан на добро и зло. Историјски митови
и из прошлости извучене поуке постају смернице будућности. Критички
раскид са прошлошћу не значи заборав него напуштање прошлости као

идеологије и мита. Понајмање то значи престајање са истраживањем
тамних сенки националне прошлости (како траже национални

конзервативци). Увид у међународно стање ревизије историје олакшава
јасније сагледавање конкретнијих често тривијалних узрока овог идејног
превирања. Упоредан осврт на ток ревизије у неколико европских
средишта могао би да допринесе рационализацији националних расправа

-

идејна страна
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Други проблем је хлађење и поновно јачање националних и

1949.

и

1989.

Источна Европа била је

хомогенизована између осталог и визијом братске сарадње осведоченом
у храбром отпору фашизму и заједничким успесима социјализма. У
Западној Европи је такође текло успешно превазилажење прошлости:
нестанак немачко-француског традиционалног непријатељства,
слабљење екстремизма, рата и грађанског рата. Међутим, оба блока су
после

1989.

суочена са распадом интегративних целина: на једној страни

распад СССР-а, Југославије и Чехословачке, а, с друге, изазов

ауторитету националне државе у Белгији, Италији, Шпанији и В.
Британији. Ерик Хобсбаум, Тони Џад и Јирген Кока слажу се да је сна:ж:не
дезинтегративне

подземне

процесе

покривала

интеграција и напетост између блокова
пишу о кратком

унутарлагерска

1949-1989. Историчари који
20. веку уочавају континуирани процес од Првог светског
12

рата, слома великих империја и распада европског система националних

држава из

19.

века, све до

1989.

Трајност токова показује важност

уочавања крупних склопова и дугих процеса и односа према њима у мисли

о историји.

у друштву у чијем средишту је превредновање историје

4)

Оцене

20.

века у светлу привида радикалних
промена и нултог часа

(Braudel).

Слабост европске догађајне историографије и идеологизоване мисли о

политици била је у претераном настојању да се раздвоје садашњост од

прошлости (као да је

1945.

била нулти час и као да минуло више није

Збивања из 1989. нису изненадила само оне историчаре који су
занемаривали снагу дугих подземних процеса и одвећ оштро раздвајали
епохе (пре и после 1945) већ и опрезније аналитичаре. Илузија "нових

погрешна и удобна, премда и функционална за обнову и интеграцију

победника из

Чак и "рупа у сећању" у којој је требало да ишчезну колективна знања

. мање раширена од минулих нада "поражених" .
1989" ниЈе
Код оба лагера су 1945. постојали императиви историје победника. После
1989. доведени су у сумњу и појмови отпор и колаборација, а Фире и
Безансон, са тезом о "изнуђеном комунистичком анти ф ашизму " , ту
релативизацију довели су до апсурда. 11 Бројна нова истраживања покрећу

значајно за оно што ће се десити). Данас се види колико је та теза била
целог континента. Данас је јасније да доба пре

1945.

није био

tabula rasa.

о злочинима из прошлости има властиту дугу историју. 13 Локални сукоби

које често подводимо под појмове "отпор" и "колаборација" одражавају
и осведочавају трајније политичке, идеолошке, религијске и етничке
напетости чији су извори делом у политици међуратног периода, делом

питање начина на који су сећања на рат инструментализована у хладном

у начину стварања држава после Другог светског рата, делом у мањим

рату како код социјалистичких тако и код капиталистичких послератних

ратовима који су претходили Првом светском рату, а чак у случају

режима. Упркос идеолошким лагерским разликама, ипак су многи пробле~

Италије и Белгије и знатно раније, чак у непотпуним полузавршеним

код обеју страна постављани на сличан начин: отпор и колаборацир,

државним творевинама које су створене у раном

изrлађивање старих рачуна у име правде, недоследност политичких чистки,

историчар Т. Џад сматра да је европска историографија у целини била

стварање интегративних митова ради поновног учвршћења државног и

под утицајем гледања да је

националног идентитета и измирења подељеног друштва. То нису били

потпуно нова епоха. Сви су настојали да подвуку црту испод прошлости.

локални него универзални проблеми који чине важан саставни сегмент

Психолошки и политички пожељна спона између новог почетка историје

19.

веку. Амерички

1945. крупан рез и прекретница

од које почиње

великог европског ратног и поратног потреса и траума.

E1·ic Hobsbawn, Доба екстрема (превод П. Марковић с енглеског, у рукопису); Tony
Judt, ,,Europas Nachkriegsgeschichte neu denken", у: Tmnsit (Wien) 15/1998; Jurgen Kocka, ,,Vor dem
Jahrtausen.dwechsel: Was nehmen wir mit in die Zukunft?", у: Dщtsclzland Archiv Н. 6 (1996).
13
Tony Judt, ,,Europas Nachkriegsgeschichte neu denken", у: Tl'ansit (Wien) 15/1998.
12

11

Франсоа Фире, Пртилост једне илузије - комунизам у двадесето.м веку, Београд

1996; Alaine Besancon, ,,Forgotten Communism", у: Commenta,y (New York), Vol. 105, January 1998
(превод са француског).
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- идејна ссирана

и колективне амнезије испољавала се све до осамдесетих у историогра

се конзервативци и либерали, али је образложење другачије: Нолте

фији не само СР Немачке него и других земаља у оба лагера. Мало је
било синтетичких историја Истока и Запада које би разматрале узајамно

покушава да покаже да је Аушвиц копија Гулага, Фире окривљује

условљавање и међузависност процеса на обе стране. Превладавале су
узајамне махом оптужујуће историографије. На сличан начин се та

геноцид био погубнији од расног. Не без разлога поменуту је обнову

илузија обнавља 1989. Шири се ново мишљење да је сва досадашња
историја превазиђена и безутицајна и да је почело ново доба са
властитим законима. 14 Последица прилично раширене илузије о новом

,,некрофилним антикомунизмом".
десетак година нешто другачија. У Источној Европи оживљава

нултом часу било је масовно трагање за новим групним и личним

национализам, па у средиште историјске слике продиру процеси пре

идентитетом ( од комуниста ка националистима, са левице на десницу).
Локалне противречности су том преображају давале различиту брзину

који су за време хладног рата били пригушени или релативисани. С падом

егалитарну утопију за извор тоталитаризма, а Куртоа сматра да је класни
теорија о тоталитаризму на крају

20.

века В. Виперман назвао

Данас је слика столећа у светлу нових искустава из последњих

1917,

гвоздене завесе отварање према Истоку потискује старе географске
обрасце, оживљава фасцинираност источноевропским и евроазијским

и драматичност.

века за само су десет

простором, чега није било у хладном рату. Изнова јача историјска снага

година изменила поглед на 20. век. Визија столеhа није статична као ни
обележавање његових година - међаша. Тако се половином 20. века
(када су окончани неки крупни процеси) за почетак столеhа почела

дугих процеса које одређују етничке припадности и сукоби. Са
јавља у новом светлу: оптерећена непревладаним континуитетом

означавати 1914. или 1917. (Октобар и улазак САД у светску политику),

распада наднационалних царстава, Османског и Аустроугарског (један

а

сложени проблем и процес који тече од напетости између великих сила

Бурна збивања у последњем десетлећу

20.

1945. је схватана као преломна година· која је утицала на нову
периодизацију столеhа. Почетком 1990. ширило се мишљење да је
преломна година столеhа 1989. Код неких не само епохални прелом и
крај столеhа него и крај ере (Ларсен) 15 или чак историје ( Фукујама).
Нове прекретнице дају 20. веку нови профил. Говори се о "кратком 20.
веку", чије се јединство препознаје у наднационалном фундаменталном
сукобу вредности и идеологија, покрета и сила: на једној страни победни

становишта тзв. источног питања европска историја се на концу

у Кримском рату, Берлинског конгреса, преко Сарајева

20.

века

1914,

до

грађанског рата на Косову и "хуманитарне" интервенције Натоа, у ком
се преплићу национални сукоби и сукоби великих сила). Поново су у
средишту пажње откривени национални идентитет с краја 18. века,
националне успомене и победа националних држава. 16 Али сада се то
ограничава, са анахроним призвуком економске глобализације и

чки либерализам, на другој тоталитаризам. Сукоб три главне идеологије

интеркултурне динамике. Због снаге дугих историјских процеса

века све до 1945, потом биполарност хладног рата и на крају слом реалног
социјализма условили су различиту периодизацију столеhа и фазу у њему
код најзначајнијих савремених историчара: Нолтеа, Фиреа и Хобсбаума.
Различита периодизација столеhа наметала је другачије тумачење односа

постаје све дужи. Поново се у Европи крвљу и гвожђем стварају

кључних идеологија: Нолте издваја епоху "новог тридесетогодишњег

пресекао и прескочио тај континуитет. И у економији су оживљени дуги

рата

процеси чије је локално ограничавање почело у

1917-1945",

полазећи од дубоке међуусловљености комунизма и

националне државе и наставља се процес тамо где је стао

20.

1918.

век

На

другом крају Европе наднационалне творевине се стварају на темељима

учвршћених националних држава. Кока упозорава да је "кратки

фашизма, Аушвица и Гулага, Хобсбаум говори о "кратком 20. веку"
1914--1989, коме је социјализам дао печат (ауторитарном модернизацијом

пресекао

и антифашистичким учинком), код Фиреа су исто раздобље и
социјализам такође одредили столеhе, али као епоху лажи, утопије,

модернизациЈи изменио Је

20.

18.

и

19.

20. век"

веку, а које је

век: то су закони ширења и универзализације капитализма.

Слом европског реалног социјализма као алтернативе капиталистичкој

.

.

.

актуелност социЈалног "организованог

''

капитализма који обуздава и усмерава законе дивљег тржишта. То није
срушило само комунистичку утопију него и циљ који је од Хилфердинга

тоталитаризма и илузије.
Упркос методским разликама, Нолтеу и Фиреу је заједничко претва
рање антикомунизма у историјску парадигму, кључ тумачења 20. века.

чинио језгро и социјалдемократске утопије. Обистинила су се запажања

Да је Октобарска револуција прва фаза модерног тоталитаризма, слажу

развоју капитализма који немилосрдно руши традицију. Премда је

Tony Judt, ,,Europas Nachkriegsgeschichte neu denken", у: Т,·ansit (Wien) 15/1998.
Stein Ugelvik Larsen (ed.), Moden1 Ещ'оре ај/а Fascism 1943-1980s I-II, New York 1998.

16 Jiirgen Kocka, ,,Vor dem Jahrtausendwechsel: Was nehmen wir mit in die Zukunft?", у:
Deutscbland Arcliiv Н. 6 (1996).
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Маркса и Енгелса из Манифеста

1847.

о екуменском и револуционарном
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век на свом крају уградио у победнички капитали:ам

социјалне мере и победу над фашизмом као тековине Црвене армиЈе и

једнопартијског социјализма (који није tabula 1'asa како каже Фире),
обнова међунационалних сукоба је Европу вратила у мат~цу дугих
процеса. Да ли је те дубоке и дуге процесе "кра~ки

20.

век

изменио

мање него што се раније чинило, показаhе исход уЈедињавања Европе и
логика мултинационалног капитала ван ње. Зато

деценија моhи поузданије да се каже је ли

20.

he

тек за неколико

век био краhи или дужи од

свог голог временског распона.

Тодор Куљић, Превладавање йроutлосШи - идејна сlТiрана

Друштвени подстицаји прераде прошлости код земаља у транзицији
били су нарочито драматични. Реалном друштвеном угроженошhу може
се објашњавати заразно ширење ревизионистичког превладавања
прошлости. Р. Дарендорф је уочио три димензије постојања прошлости
у послесоцијализму: отуђење, утопију и догматизам. 18 Отуђење се огледа
у порицању ранијег комунистичког статуса, али се утопија премешта на

нову визију пожељног друштва. Јача догматска вера у нову утопију хармоничну заједницу приватних поседника. Захваhени кризом и

дезоријентисани, појединци одбијају стари ауторитет, али не знају који
део његовог наслеђа

5)

Ревизионизам и нормативизам код превладавања прошлости

На утврђивање граничника историјских епоха чак и у науци утичу
конкретне животне околности које збивањима дају дисконтинуирани
патетично-драматични тон или смисао законитог континуитета. Одавно је

познато да што је криза друштва изразитија (ратови, геноцид, глад,
незапосленост), то је визија потпуно новог почетка масовно прихватљивија,
а раскид са прошлошhу радикалнији. Савременом поимању новог
историјског почетка намеhе тон нови антикомунистички конформизам, као
кључни идејнополитички сегмент измењене епохалне свести. Данас с_е нпр.

сви нови антикомунисти слажу око тога да опису прошлости наЈ боље
одговара трагични тон. Измена идентитета изискује као основу
непопустљиво уверење да социјалистичка прошлост заслужује само
згражавање. То је послекомунистичка нормалност у којој се неконфор
мистичке вишеслојне оцене социјализма одбацују као анахроне. Требало
је преживети, тврде данашњи антикомунисти, отуда недостатак отпора.

На делу је радикални дисконтинуитет нормалности: минуло h~тање у
социјализму ради преживљавања као нормално понашање, с Једне, и
данашња гласна и искључива демонизација тоталитаризма и приказ~вањ~
себе као жртве, с друге стране. У етичком погледу тешко Је таЈ

дисконтинуитет и парадокс објаснити. Али са политичког становишта главни
проблем је како скинути са себе одговорност за понашање, или бар за

hутање у минулом режиму. 17 Зато је конвертитства најчешhе непризнато
пренаглашено покајање. У социолошком погледу тај је кризни менталитет
важно истаhи као узрок ширења искривљеног превладавања прошлости
које у почетку може бити наметано одозго, али га тек криза омасовљава.

Наиме, у кризама конформисти заразно прихватају радикални раскид с
прошлошhу, јер у страху од егзистенцијалне угрожености преко
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противречан:

xohe да задрже. Однос према прошлости је

анархичну

склоност

за

укидањем

истовремено тражење државне заштите, обезбеђености

старог

-

прати

дела наслеђа

из социјализма. Постојање противречности између одбацивања
социјалистичке прошлости и даљег тражења патерналистичке заштите
од државе потврдили су резултати емпиријских истраживања у многим
источноевропским земљама. 19 Многи се у начелу слажу са тржишном

привредом и приватизацијом, али се не мире са тим што су неки богатији.

На делу су тзв. ,,замка илузије" и нереална очекивања. После слома
реалног социјализма, многи његови противници су се уверили да слобода
не значи аутоматски и

cpehy.

Етички вакуум је истекао из слома моралне

сагласности унутар ранијих слојева и социјалне обезбеђености. То је
затекло многе неспремне и код суочавања са прошлошhу. Излаз је
тражен у манипулисању историјом. Дезинтеграција старе власти и
центара ауторитета, недостатак чвршhег ауторитета, измене друштвене
структуре, створили су нове ситуације у којима су се многи нашли

дез оријентисани како у погледу будуhности тако и у односу према
20
прошлости. У дословном смислу егзистенцијална пометеност, у којој

је нова слобода изискивала појачани притисак одговорности, преузимања
ризика и неизвености у будуhност, тражила је узроке кризе у измењеном
гледању на прошлост. Стварао се менталитет склон прихватању

радикално прерађене историје. Цинизам, несигурност и фатализам,

фрустрације и стрес тражили су одговарајуhе психичке, менталне,

политичке и социјалне канале изражавања. Важна основа новог

идентитета и објашњења кризе истовремено било је сваљивање терета
на прошлост. Што је криза била жешhа ( од незапослености до рата),

Цитирано према: Jiri S. Melich, Tlle Post-Com11nmist Mind (1997) ( електронска верзија:
http://ecolu-info.unige.ch/archives/cerro97)
18

демонизације прошлости траже нову визију избављења.

Jiri S. Melich, Тће Post-Communist Mind (1997) ( електронска верзија: http://ecoluinfo.unige.ch/archives/ сепо97)

Daniel Barbu, ,,Der postkommunistische Antikommunismus (prevod sa rumunskog)", у:
HalЬjahressch1·iftfiir siidosteш·opaisclie Gesc!iiclite, Litel'atur und Politik, Н. 1 (2000), 22.

Jiri S. Melich, Tlie Post-Co111mu11ist Mind (1997) ( електронска верзија: http://ecoluinfo.unige.ch/archives/cerro97)

17

19

20
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угроженима је била потребна радикалнија прерада прошлости. По

Када прерада прошлости захвати мисао о друштву, говори се о

правилу, рехабилитација потиснутих антихероја била је социјал

ревизионизму у науци. Његова нормативна компонента најчешће се

нопсихолошка

тумачења

крије или прерушава, па се заокрет у тумачењу објашњава унутар

оптерећене прошлости. Нова историјска слика се центрира око жртава

научним разлозима. У уже научном погледу нормативизам се у суочавању

социјализма ( од фашистичких квислинга до либерала). На сличан начин

са прошлошћу испољава и у избору извора, тј. њиховој подели на

основа

прихватања

ревизионистичког

као што је утврђен раст алкохолизма код послесоцијалистичких режима,

значајне и безначајне. Може се испољавати у голом уништавању непо

не би било тешко показати социјалнопсихолошку корелацију између

жељних извора по једну власт или непосредном утицају архивара који

фрустрираности и прихватања радикалне ревизије прошлости. Нешто

чува документе, затим издавачу штампане грађе, историчаревом избору

другачији израз кризе је пригушенија носталгија за несталом социјалном
сигурношћу у облику грчевите одбране старих комунистичких идола.

грађе, истицањем само једне стране појаве (политичке, економске или
социјалне) на рачун целине и сл. Моћ историчара који на основу избора

Прерада историје и њено прихватање не дају се разумети без те кризе.

докумената пружа једну слику историје већа је што је ужи круг

Континуитет апатије, неповерења и цинизма према политичарима и

стручњака који се баве истим проблемом и који могу о томе објавити

политици уопште:

синдром "ми-они

",

раст нетолерантности

( ново

отуђење, ксенофобија, раст криминала), затим слабљење државне
контроле, дезинтеграција власти, етничка мржња, велике друштвене
неједнакости и напетости

-

све то комбиновано ствара осећај

угрожености од друге етничке групе. У Југославији су националне елите

бар другачији избор грађе. Даље на историчара свесно или несвесно
утиче и јавно мњење, тј. тумачење које оно толерише, а које не (посредно
и дух епохе). Сама јавност, нарочито ако је прожета бурним осећањима
освете или страха, одбацује становишта која не толерише на тај начин
што писцу ускраћује приступ јавним медијима. Те колективне границе

на спољњег непријатеља и минули режим. Радикална прерада историје

толеранције се током времена мењају. Поред моралних граница
толеранције, постоје и економска ограничења: без неопходног

је била важан манипулативни одговор на кризу.

финансирања не може се истраживати. Расправа може бити омеђена на

користиле незадовољство и охрабривале шовинизам сваљујући кривицу

Кризом подстакнуто масовно одрицање од ранијег опредељења (као

стручне часописе или на ширу јавност, а нормативни тон прима када

основе личног идентитета) психолошки се тумачи тиме да је тешко у
историјском сећању суочити се са самим собом. Код потискивања

оптужује, изриче моралну осуду, тражи кривца или накнаду за жртву.
Ту се јасно показује да се у јавној расправи друштва захваћеног кризом

историје не поричу се минула немила збивања нити веродстојност

ретко тражи истина. Више је реч о томе да ли је јавност спремна да

догађања, већ властити ангажман, емотивне везе и наде. Тако су нпр.

прихвати понуђену верзију прошлости као основу групног идентитета.

сценарији суочавања Немаца са прошлошћу

1945.

различитим искуствима. Међутим, ни на Истоку

1945.

и

1989. слични упркос
1989. нити на Западу

није се збило суочавање Немаца са самим собом и афективно

Нормативна компонента увек је пратила уверење да историјски
процеси имају континуитет и доследност и да је могуће објективно научно
разумевање тих процеса (начела модерне историје од

18.

века).

схваћеном властитом улогом. Институционални оквир суочавања са

Историографија није никада била фотографска реконструкција

прошлошћу најчешће се показао као оквир правдања и избегавања

прошлости. Амерички историчар Џ. Ајџерс скренуо је пажњу на везу

унутрашњег суочавања са самим собом, као с Немцем

( сваљивање

нормативизма са историцистичким, друштвено-научним и културали

кривице на систем и установе). Букурештански политиколог А. Барби

стичким приступом у историографији. 22 Први приступ превладавао је

исти је механизам уочио код Румуна. За источне Немце је њихов

ангажман у ишчезлој ДДР постао нестваран, као и за многе бивше

од почетка 19. до средине 20. века (Ранке). Историчари су у писање
историје уносили вредности установа и класа којима су припадали:

комунисте који су брисали прошлост. Нема ничега у прошлости на шта

немачки историчари правдају Бизмаркову политику, амерички

би се могло у измењеној ситуацији надовезати. ,,Збиља изгубљене

историчари расну дискриминацију, а видљива су различита романти

стварности" чврсто је записана. Међутим, пошто заборав увек не

чарска правдања ратова у националним историографијама. Код тог

помаже, тј. пошто се прошлост не може избрисати, треба је прерадити. 21

приступа држава се схвата као кључни покретач историјских процеса и
22

21

Wolfgang Bialas, ,,Historische Erinnemngen und gesellschaftlicher Umbmch. Die DDR im
Diktaturvergleich", у: Berliner Debatte, 9. Jhrg. No. 6 (1998).

Georg. G. Iggers, ,,Historiography in the 20th century: The misuse ofhistory", Simposium on

Facing misuses ofl1ist01y Oslo (Norway), 28-30 June 1999 ( електронска верзија: http://culture.coc.fr./
hist.20/eng/Rapports/Erraportssymposiunшorvege.htm)
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то не само као оваплоћење моhи него и моралне идеје која је надмоћна

искључиво установама и моћним појединцима. То чак иде до екстремне

над појединцима. Антипросветитељска визија поглаварске државе

релативистичке постмодернистичке тезе да не само што је тешко

нормализовала је свако државно насиље и рат. Друга теза историцизма

разумети противречности стварности, веh се пориче да уопште има

о непоновљивости и јединствености збивања и пресудној улози челних

стварности (само конструкција стварности). Та врста унутар научног

појединаца умањивала је значај интереса ширих група и приступ
друштвене историје.

Beh

крајем

19.

века, уз тај, још дуго утицајни

отпора настала је као реакција на засићеност и једностраност
традиционалних

објашњења

која

више

не

одговарају

новим

историцистички образац, јавља се и друштвенонаучни приступ у

истраживачким приоритетима научног сегмента нове епохалне свести.

историографији. Критикује се приповедачки неаналитички тон

Слична ситуација била је тридесетих година када се јавља франкфуртска

историчара и њихово сужавање историје на привилеговане елите, чиме

критичка теорија као реакција на економизам традиционалног и

се запоставља шире друштво. Почиње анализа друштвених структура

совјетског марксизма. Она није проучавала само економске односе него

и процеса

( француски

Lamprecht

и Плеханов).

целину друштва. А када је

аналисти

Pirenne, Febvre, Braudel, структуралисти
Крајем 20. века оба приступа оспоравају

1930.

М. Хоркхајмер заменио К. Гирнберга,

на челу франкфуртског Инciйuiuyiua за социјална исiйраживања почело

филозофи и културни критичари градећи нови постмодерни образац у

се са стварањем међугранских радних група и рехабилитацијом

чијем је језгру еписте:tу1олошки релативизам (историја је чиста

неконфромистичког независног појединца.

конструкција без смисла, објективности и закона, а све "велике приче"
су тоталитарне - Lyotard, Baudrillard). Ајџерс уочава да је круцијални

На сличан начин је свакодневница код једне струје савремене
историје супротстављена класичној политичкој историји. У средиште је

тест постмодернистичке визије историје холокауст. Ако се држи начела
да је историја само збир текстова, конструкција без везе са реалношћу

-

постмодерна теорија не може одговорити онима који поричу холокауст.

постављено све оно што припада животу малих људи: посао, доколица,

навике, јело, љубав, васпитање деце, како се боре и прилагођавају. При
том нема вертикалне хијерархизације економска база

-

идеолошка

Уколико, пак, признају постојање холокауста, морају пристати на

надградња нити хоризонталног сучељавања сфере политике и

истраживање узрока и ширег друштвеног склопа. Постмодернистички

приватности. Свакодневни живот је спој материјалних облика

философи Дерида и Лиотар нису смели да негирају холокауст и да га

производње, културне прераде и политичког понашања (Е.

прогласе за конструкцију победника. Напоредо са постмодерном развија

То није бег од сложених структура макроисторије нити њихово
обеснаживање, веh "историја одоздо", у микросвету и која претпоставља

се историја свакодневице (историја "одоздо") која обнавља приповедачки

Thompson).

тон ( скуп многих малих прича лишених доминантне приче) као реакција

микроскопски рад на повезивању детаља (нпр. делова преписке).

на пренаглашена објашњења историјског развоја "одозго", тј.

Микросвет говори о макросвету, а детаљи су зависни од велике политике.
Али тај детерминизам није једносмерна предодређеност детаља целином

политичким чиниоцима). Култура је данас обухватнија и шира димензија
него што је била раније, премда је увек повезана са моhи. У мисли о
друштву јача уверење да се друштво не може појмити без културе, нити

обратно. Свеприсутност културних утицаја и сила мора се уградити у
ново поимање проблема и методску страну објашњења. Није реч о

веh међуутицај особених сегмената стварности. 23
Та струја је највише раширена у В. Британији и САД, а само делом
и у Француској и Немачкој (око Ј. Kocke и L. Niethammera). У
англоамеричким круговима постала је чак помодна реакција на

примату ниједне стране, веh о савладавању бројних задатака који

континенталноевропски структурализам и историцизам. Уперена је

изискују објашњење узајамних прожимања сегмената друштва, па треба

против политичке и социјалне историје и пренаглашавања политике и

разумети не толико деловање привредних чинилаца колико дубоко

економије. Социјалнокритичку ноту вуче делом и из марксизма, енглеског

укорењени правни, политички и психички институционални склоп са

радикализма и других праваца који се баве обесправљенима. Историја

властитим развојним ритмом и властитом утицајном снагом менталитета.

Стварају се основе за историју свакодневнице и родну историју, шири

се поље истраживања, а историјско сазнање постаје теже. Децентрирано
писање историје у којима главну улогу имају искуства и обрасци
понашања

изискује

сложенију

међугранску

методологију

од

традиционалне историографије или политикологије која се бави готово

свакодневнице не бави се племством и буржоазијом него светом радника

и ниж:их слојева. Извире из различитих струја које су се бавиле

отуђењем појединца и њиховом угроженошhу од великих бирократских
Ha1111es Heer, Ulrich Volker, ,,Die '11eue Geschichtsbewegu11g' i11 de1· Bu11desrepuЫik A11tiebskrafte, SelЬstve!'sandnis, Perspektiveп", i11: Нее1·, Ha1111es; Ullrich Volker (Hg,), Gesc/Jicћte e11tdecke11
-E1falm111ge11 und P,·ojekte de,· пеиеп Gescћiclitsbe111egung, Rei11bek 1985, 9-36.
23
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јачање или слабљење појединих друштвенонаучних дисциплина.
Конкретнијом анализом може се утврдити колики је удео код тих измена
теоријског и методског ревизионизма, а колико су оне резултат померања

код описа конкретних ситуација је слична исцрпним описима живота

акцента у истраживању друштвеног детерминизма у зависности од

јунака у историцизму. Неретко се претерује са аутономијом свакодне

преовлађујућих динамичких сила епохе? Све до шездесетих година биле

вице, а досада свакодневне егзистенције често се поетизује (једнако као

су снажне идеје политичке историје, нико није веровао у слом идејне

што је раније омиљена фигура Л. Ранкеа био успешни државник, тако

историје, а била је запостављена анализа друштва и привреде. Данас је

је свакодневни Швејк херој студија нове свакодневне историје). Та
неоромантика и псеудореализам пролазне су помодне појаве. Без
систематских појмова и теорије историја свакодневнице је скраћена

скоро обрнуто. Нико озбиљан не сумња да се политички системи не могу
ваљано објашњавати без економске и социјалне димензије. Са

историја. 24 Свакодневица се мора схватити као интегрални саставни део

Голдхаген дебата

глобално друштвених структура моhи, као што је нпр. дијалектика

историјом и покушај нове генерације да покаже да се људско делање не

општег и конкретног код Сартра и Касика.

може објашњавати само интересима, него и визијама света и културним

слабљењем марксизма јачала је критичност према структурној историји.

1996/1997.

само је разоткрила засићеност структурном

Марксизам је имао занимљив у основи инклузиван однос према

традицијама, перцепцијама и тумачењима тзв. стварности, менталите

поменутим приступима, тј. могао их је уградити у властиту визију

том, те животним светом. Самокритични представник структурне

историје, а да не негира своју основну усмереност. Традиционални

историје Ханс Улрих Велер примећује да, премда смо друго учили од

марксизам био је склон структурама и процесима, а од Лукача и критичке

Макса Вебера, ипак смо били фасцинирани аналитички јасно издвојеним

теорије левица окреhе се дијалектички схваћеном емпиризму. Тако је

друштвено-економским проблемима и политички владајућим интересима

Велер додаје да властиту позицију треба увек

марксизам био утицајан у Европи шездесетих и седамдесетих година

(Wehler 1996).

двадесетог века, када је и занимање за социологију било велико, а веh
осамдесетих слаби утицај марксизма, између осталог и стога што је

преиспитивати по узору на Вебера који је предлагао: у методским и

историја поступно потискивала социологију (јер свако национално
буђење тражи историјско утемељење). Ипак је утицај марксизма на
историографију, запажа Џ. Ајџерс, био импозантан. Марксизам схваhен

је могуhе оштрије идеалнотипски заоштравати, а наше вредносне идеје

као теорија модернизације, за разлику од немарксистичких анализа (нпр.

вам се представим". Оваквом отвореношћу треба различите струје

теоријским питањима увек развијати екстремну позицију, аргументе што

(тј. интересе који нам усмеравају снове) отворено изложити и онда на
добар лутерански начин реhи "овде сам, не могу ништа друго него да

није истраживао само процесе индустријализације и техничке

структурне историје крајем века да више интегришу културну историју

рационализације, него и унутрашње социјалне, политичке и културне

у властити приступ, не заборављајући да и у модерном тржишном

супротности које су усидрене у својинским односима. Осим тога,

друштву остаје друштвена хијерархија сила поретка

марксистичке идеје су на различите начине утицале и на многе савремене

тврде структуре тешко мењају.

Rostow),

немарксистичке историчаре (нпр. на Н. Rosenberga и Н. Wehlera) код
истраживања "историје одоздо", политичке свести нижих класа, узајамне

sui generis,

чије се

Слабљењем марксизма и социологије јачале су конзервативно научне

повезаности економског развоја, политике свести и упоредног

струје и значај историје. Конзервативци су увек трагали за "прошлошћу
која пружа сагласност" и историјом као средством јачања националног

проучавања закаснеле модернизације.
Код социологије и социјалне историје код које су биле утицајне

је тражио конкретни идентитет примала су разноврсне облике:

марксистичке идеје никада није у средишту била прошлост схваћена
као средство јачања јединства нације, историја није била образац јачања

или конфесионалног идентитета, а неговања селективних сеhања која
негирање, неутрализовање, релативисање или потискивање тамних

сенки прошлости. Берлински историчар Јирген Кока упозорио је да

ирационалних колективних идентитета, нити је то било неговање сеhања
које изискује национални идентитет. Свака епохална свест везана је за

политичку цену и да могу створити само краткорочну идејну сагласност,25

2 4 Hannes Heer, Ult-ich Volker, ,,Die 'neue Geschichtsbewegung' in der BundesrepuЬ!ik Antiebskrafte, Se!Ьstverstandnis, Perspektiven", iп: Heer, Haпnes: Ullrich, Volker (Hg.), Geschiclite
entdecken - E1faliru11ge11 und Projekte de1· 11еие11 Gescћiclitsbewegung, Reiпbek 1985, 9-36.

Jurgeп Kocka, ,,Hitler sollte nicht durch Staliп uпd Ро! Pot verdraпgt werdeп", у:
"Hist01·ike1'!Jf1·eit" -Die Dokumentation de1· Ko11tl'ove1·se ит die Einzigal'tigkeit de1· 11atio11alsozialistisclie11
Judenvemiclitung, Mi.iпcheп 1987, 132-133.

стратегије потискивања прошлости увек имају далекосежну морално
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јер гомилају напетости које се с временом морају експлозивно разрешити

погрешна и искључива. Посrоје општеприхваћени стандарди рационалног

(нпр. бунт

деведесетих формирани експлозивни идејни вакуум након нестанка

знања и критеријуми критичке методе којима се присrрасносrи могу оценити.
Критички историчари треба да скидају слојеве легенди које стварају сва три

комунистичких партија). Код поменутих главних приступа прерада и

поменута приступа.

1968.

против потискивања фашистичке прошлости или

ревизија историја је била модификована особеним теоријским и

Тај задатак није нимало лак, јер је историја идејна форма у којој

методским цртама како у сазнајном тако и идеолошком облику. У

култура полаже рачун о својој прошлости (Ј.

различитим фазама свога развоја поменути приступи су били повезани

стварности мења се и историјска свест, а измењена стварност тражи

Huizinga).

Са изменом

са друштвеноинтегративном употребом. Савремени ревизионизам

прилагођавање слике о прошлости новом фонду знања. Дескриптивна

немогуће је поузданије разјаснити ако се на уму немају главни обрасци

неаналитична историја без занимања за садашњост нужно је антикварна

приступа прошлости.

до тада је била утицајна марксистичка историографија која је истицала

и нетеоријска. Историја постоји и активна је, али најгори доказ за тезу
о живој историји је то што се људи у име историјски образложених
претензија убијају. Није право питање да ли учимо из историје, него
ка~ш се бавити историјом да би се из ње могло учити. 26 Предмет историје
ниЈе само збивање, него оно што нам је од прошлих збивања доступно,
тј. извори. Код коришћења историје ретко се прошле појаве директно

улогу маса у Француској револуцији и класно-економски чинилац код

преносе у садашњост, а чешће пажљиво растумаченом историјом

објашњења фашизма. У Француској Фире мења правац, одбацује класно

преиспитујемо садашња стања. Уочавамо како се обећања владара
разликују од њихових дела. На основу тога hемо и данашње идеологије

Тежишне теме нису, наравно, биле истоветне у свим земљама.

Спорови око природе Француске револуције одражавају правац развоја
историографије од седамдесетих у Француској, а немачки

Historikerstreit

измену односа према фашизму од осамдесетих година. У обема земљама

економски приступ и истиче улогу политичких и идеолошких чинилаца,

а у СР Немачкој Нолте почиње дебату око везе бољшевизма и фашизма.

критички прихватати. Дакле, из историје не добијамо рецепте, веh

Премда је Нолте ближи историцизму, а Фире аналистима, оба заокрета

постављање питања, проблематизације, уз чију помоћ појаве с којима

су била изразито антимарксистичка. Последњих

година видљив је

се суочавамо посматрамо диференцираније. Еманципаторски однос

снажан успон социјалне и културне историје. Социјална историја је

према историји почива на назначивању алтерантиве, а не на одговору

прокрчила пут културној (историјска демографија, обрасци живота малих

да се десило оно што се морало збити. У дословном смислу речи то био

заједница и њихов менталитет). Било је и заједничког настојања

смисао превладавања прошлости.

20

друштвених наука и културне историје да неутрализују улогу политике

(код Фиреа спој политичке и културне историје).
Иако су главни приступи у историографији били повезани са

6) Појмовна страна превладавања прошлости

да поричу идеолошко и вредносно опредељење, веh да се суоче са

У науци однос према прошлости не одређује само теоријска
усмереност (визија друштвеног детерминизма и истраживачких
приоритета) него и избор средишњих појмова. Док берлински

искривљавањима која она носе. И овде је критика нормативизма властитог

политиколог Гунар Тајсен користи појмове "превладавање прошлости"

присrупа ретка. Од карактера теоријског присrупа прошлости зависи и његова

и "прерада прошлости" као синониме, 27 бохумски историчар Норберт

вредностима, ипак у нормативизму не треба тражити њихову иманентну

слабосr. Историја је увек била повезана с вредностима, историчари не треба

нормативна компонента. Нормативизам је другачији код исrорицистичког
истицања неупоредивости збивања или прецењивања улоге појединаца од

Фрај избегава први појам ( сматрајући да је популарност тог еуфемизма
све раширенији притисак "да се у СР Немачкој коначно подвуче црта

оних искључивости код структуралисrичког апсолутизовања значаја групног

и спод прошлости ") и користи синтагму политика за прошлошћу

интереса или од релативистичке посrмодернистичке историје свакодневице.

(Vergangenheitspolitik)

Истраживачки приоритети уносе преко епохалне свести нормативну

компоненту различите снаге и трајности а другачији су теоријски изрази и
идејнополитичке инструментализације: релативизације, апсолутизације,

тривијализације и догматизације неког важног историјског процеса или
догађаја. Осим тога, нису сва вредносно опредељена становишта подједнако

26

која

обухвата

прераду,

потискивање

и

Karl Brunner, Vom Nutze11 der Histo1·ie (elektronska verzija: http//www.univie.ac./iff.gesorg/

iff-texteЉandбhtm).
27

Gunnar Jeremias Theissen, Verga11ge11'1eitsbeн1altigu11g i11 Siidafi·ika: Die siidafi·ika11isclie
Wa/11·/Jeits- und Ve1·soli111111gskom111issio11, Diplomarbeit, Freie Universitat Berlin Fachbereich Politische
Wissenschџft Oktober 1996. ( електронска верзија: http://userpage.zedat.fu-berlin.de/theissen/diplom/
kap. 8-htm)
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унутарполитичког развоја СР Немачке у првој половини педесетих

Дудек разликује четири подручја: а) кривичноправну димензију, б)
финансијске мере одштете, в) политичке и уставноправне мере и г)

година, који је тежио укидању кажњавања и интеграцији бивших нациста

психолошко-педагошке облике прераде прошлости.

и кажњеника (тзв. свеопште пардонирање), а тек узгред табуизирању

Наредни допунски појам "непревладана прошлост" такође се јавио
још крајем четрдесетих година, а његов смисао и значај необично је
бурно и јасно испољен 1968. у сукобу генерација. У СР Немачкој су

прећуткивање прошлости. Тим појмом Фрај означава главни ток

националсоцијалистичких организација и идеологија. 28 Од тога нису имале
корист жртве нацизма веh бивши нацисти, њихови сапутници и они који
су били оштећени у првом таласу савезничке денацификације. Били су

обухваћени "свеобухватним пардонирањем".
Манчестерски историчар Н. Беран такође запажа да су непреводива
немачка реч

Vergangenheitsbewaltigung, једнако као и енглеске кованице
"ove1·coming of the past" или "tl1e mastery of the past" неприкладне широке
формулације које обележавају "победу или савладавање претње коју

представља прошлост". Термини су вишесмислени, јер означавају више

левичарски студенти поставили питање персоналног и институционалног

континуитета фашизма и поратне владајуће елите, провоцирајући
мо~ално суочавање Немаца са фашистичком прошлошћу, а у Францу
ској неколико година касније десничари су проблематизовали антифа

шизам француских комуниста. Критичка струја из 1968. и данас у
Немачкој плодно утиче на идејнополитичке дебате и има катализаторски

ефекат, али је с временом не само појам "превладавања прошлости"

процеса. С једне стране судску, бирократску или политичку интервенцију,

како запажа Фрај "изветрио", веh је и из те критике изведена тежња за

а, с друге, то је процес субјективног признавања, аналогно терапеутском

политичким променама постала мање убедљива услед природне смене

превладавању личних траума

генерација крајем седамдесетих година. Од ТВ серије Holocaust у
Немачкој под крај седамдесетих прелази се у треhу фазу коју обележава
термин "одржавање прошлости" (Veгgangenћeitsbewah1·ung) (А. Assmann),
у чијем средишту је питање која сећања на фашизам чувати.
Historikerst1·eit је био израз тих дилема, а са универзализацијом сећања
на холокауст (медијским истицањем уништења Јевреја као неупоредивог
злочина) наступила је фаза Сii:раћивања историје "Трећег рајха".
Поменути појмови разноврсног обима и садржаја нису се пробијали

-

све то као резултат јавних расправа о

историји. Независно од семантичке амбивалентности појма који се
раширио у немачком

Historikerstreit 1986/1987.

дебате око њега су

професионалне историчаре увеле у политику. 29 Тај појам је пре свега
немачки, мада је било и у другим земљама прераде прошлости и стварања

новог идентитета на темељу нових вредности које је носила измењена

епохална свест. Историја је примала средишњу улогу као средство
ресоцијализације, као виталне компоненте демократизације. Превла
давање прошлости је
који описује стање.

post hoc аналитичка конструкција пре него термин
Gothar Jasper историчар из Ерлангена разликује

неколико ступњева превладавања прошлости у СР Немачкој: ретри
буција, дезоријентација, аномија, административне чистке, рехабили
тације жртава, преименовање градова и улица, суђење бившим

лидерима и службеницима безбедности. Више је реч о усмераваној него
спонтаној измени понашања као одговору на промене развоја. У

различитим ситуацијама и на различитим ступњевима развоја процеси
културног прилагођавања изискивали су некада сећања, а некада
заборав, а од карактера друштвених сукоба је зависила политичка
култура која је поменутим процесима давала насилну или компромисну

боју. У уж:ем смислу израз "превладавање прошлости" постао је збирна
ознака активности с којом се послефашистички и послесоцијалистички
режим суочавају са диктатурама и злочинима система који су им
претходили. Код немачког суочавања са фашистичком прошлошћу П.

Norbert Frei, ,,Vergangenheitspolitik- Der Produktivitat der Verdrangung", у: Рубин 1/2000.
Nick Baron, ,,Нistory, Politics and Political Culture: Thoughts on the Role ofHistoriography in
Contemporary Russia", у: Сттоћs 5 (2000).
28

са~ю научно-теоријским уобличавањем. Код културног прилагођавања
козе тече, преко измене историјске свести, треба разликовати историјс1{у

11ау1{у, историјс1{у I{ултуру и традицију сећања, премда су та три нивоа
расправе тесно повезана

( сва три нивоа најјасније су се испољила у
међународној "Goldhagendebati" 1996/1998 30 ): (1) Резултати академске
историјсr~е науке само у изузетним случајевима привлаче ваннаучну
публику, Јер их треба превести. Тек када се преведу јавности, може се
говорити о историјској култури. (2) Професионални историчари само су
део оних који учествују у расправи о прошлости. Неретко се њихов
стручн_и ауторитет игнорише. У кризама су утицајнији љубитељи

историје. Када се они умешају у историографију, ствара се посебна

медијска ~сторијска култура. (3) Сећање које се преноси традицијом

~ретежно Је усмено, преноси се породицом, кругом пријатеља и сл. Још

Је жива потреба за стварањем смисла посредством историјског
приповедања. Питање је које приче и који извори у јавној историјској
култури имају надмоћ. Историографија може обликовати мит који ствара

29

Wolfgang Wippermann, Wesse11 Scћuld - Vom Hist01·i!m1·st1•eit zш· Goldћage11-Ko11tl'Ove1·se
1997.
'

30

Berliп
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идентитет, али може бити и непријатна узнемирујуhа, аргументована и

дају идеологије различитих партија у чијем језгру постоје различито

поуздана наука. Треба поменути још неке појмове који се одскоро јављају.
Тако "историјска политика" истражује "спорове око историје као

обојене оцене историје. Код поменутих примера "тешко оптереhеног

политичког догађаја у демократији, са посебним тежиштем на мотивима

слабе. Прошлост (нпр. око Вишија) не бледи, јер је скопчана са
историјским утемељењем актуелних партијских интереса. Обнова

политичких актера". А "култура сећања" је појам настао у суочавању
Немаца са холот<аусшом и садржи следеhе димензије: социјалнопси
холошку (која се пита о осеhајном и егзистенцијалном значају
историјских збивања), политичко-правну и политичко-културну. Поред

сеhања" историја се с муком пробија, јер осеhања везана за збивања не

сеhања вероватно је била најдраматичнија код националистичких
историографија вишенационалне Југославије. Од културе сеhања зависи

какву

he улогу оно примити.
него

р ев аншистичку

експресивно и ритуално суочавање са прошлошhу: културолошко

продуктивној

истраживање односа према прошлости преко споменика и начина

рехабилитоваља традиције веh извлачења историјске поуке. Историјско

снази

и

Сеhање не мора имати само конзервативно

тога, код културе сеhања у средишту је и научно-документарно, естетско

просветитељску

сеhања,

али не

улогу.

Кока

говори

о

у конзервативном смислу

облици митологизације, ритуализације и

сеhање помогло је да се друга половина века јасно разликује од прве.

сакрализације (који, нпр. код Аушвица, сежу до религијског сеhања и
митске мартирологије) итд.

Историјско сеhање је терет прошлости за Немце, али може бити

прераде прошлости,

Критичко суочавање са прошлошhу подразумева превредновање

различитих облика друштвене свести, пре свега њеног најрационалнијег
сегмента - науке. Историја се научно прерађује чешhе у зе~љама које

продуктивно. Опрез да се може поново склизнути у варварство може

деловати

мобилизаторски,

демократског

Erinnerung),

а

идентитета. 31

такво

сеhање

Просвеhено

може

сеhање

бити

темељ

(aufk!aaende

које није исто што и историјско знање, разликује се од

су имале бурни и дисконтинуирани развој. При том је упадљива сличност

обичних пројекција и митова о којима се не да расправљати.

образаца код различитих земаља. Оно што је у Француској названо
"Вишијевским синдромом" (Н. Rousso), тј. начином на који се сеhање на

подземних токова који су слични код историја Аустрије, Грчке, Белгије и

маршала Петена пориче, искривљава, потискује, прихвата или

Мађарске. Увек су питања иста: шта је било пре

злоупотребљава

и

-

може се објаснити само ако се посматра из

Спорови око "живе историје" несхватљиви су без уочавања њених

1945.

1939,

шта између

и како се данас та сеhања оживљавају или потискују.

32

1939.

Повратни

социјалних сукоба ове земље. Међутим, више држава има свој

утицај самих сеhања (историографије, стереотипа, предрасуда) на
збивања у појединим раздобљима дугог процеса био је разнолик (де

Вишијевски синдром. То су све оне које потискују у заборав властиту

бате историчара, унутардруштвене напетости, грађански рат).

перспективе ширег или ужег напетог склопа историјата политичких и

Објашњења узрока и последица сукоба око прошлости поузданија су

слу:жбену сарадњу са нацистичким окупатором. Историја је чувар
националног сеhања које даје кохезију нацији (структурну историју је
теже уклопити у национални шаблон историографије, јер историју поима
шире и сложеније). Вишијевски синдром историје и сеhања у Француској

монографског приступа и буде свесна узајамне игноранције националних

дуго је био постојан

историографија. Управо је та игноранција спречила стварање за

1944-1970.

Била је чврста сагласност око

ако

се

и

ти

идејни

процеси

проучавају на

упоредном плану.

Историографија мора бити кадра да уочи провинцијализам и недовољност

потискивања тамних година Вишија која је почивала на истицању

будуhност нужног плуралистичког поимања историје и историјске свести

покрета отпора де Голиста и комуниста, чиме је поражена Француска

и гледасња да је европска прошлост недељива (меl)узависна) и

уведена у ред антифашистичких нација. Шпански историчари се такође
разилазе код оцене насиља у грађанском рату: франкистички победници
су тврдили да је насиља било само код републиканаца, компромиснији су
заговарали приступ "пола-пола", а треhа струја (коју су антикомунисти

заједничка. 33 Историја је препуна сивих зона, а не само упадљивих

називали "романтичном") тврдила је да је терора било неупоредиво више
код националиста него код комуниста. Сличне природе су спорови у
савременој Мађарској око

1956.

Ту су историчари подељени у неколико

табора више на политичкој него на професионалној основи, а јавном
мњењу је тешко да се снађе у хаосу тумачења. Трајност том сучељавању

догађаја

(Lewin),

па треба разумно одредити сразмеру између важности

једних и других (раздобља неупадљивог мира важна су колико и ратови).
31
Jurgen Kocka, ,,Vor dem Jahrtausendwechsel: Was nehme11 wiг mit in die Zukunft?", у:
Deutscbland A1·chiv Н. 6 (1996).
32
·Laurent Wirth, ,,Ge11eral report", Symposium onFacing misuses ofhist01y, Oslo (Norway), 2830 June 1999. ( електронска верзија: http://culture.coc.fr./hist20/e11g/Rapports/

Eпapo1tssymposiumnorvege.htm)
33
I,.aure11t Wirth, ,,Ge11eral repoгt", Symposium 011Faci11g misuses ofl1ist01y, Oslo (Norway), 28-30
June 1999. (електронска верзија: http://culture.coc.fr.Љist20/e11g/Rapports/Errap01tssymposiumnorvege.htm)

·
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Код упоредног осврта на сукобе око прошлости ( обрасци, трајност,

НАУЧНА ИНФОРМАЦИЈА

SCIENTIFIC INFORMATION

култура сећања) у различитим срединама нај поучнији су они који су
примили теоријски најразвијенији облик. Вероватно су у немачким

расправама после 1945. поменута преиспитивања (групна и лична)

Олzа Зиројевиh

изражена у најразуђенијем виду (моралном, теоријском и идејно
политичком), па могу бити корисна у препознавању и тумачењу сличних

процеса у другим срединама. Зато што је најразуђеније, немачко
суочавање са фашизмом вишеструко је поучно. Овде би требало

Педесет година Оријенталног института
у Сарајеву

приказати неке сегменте немачког суочавања са властитом прошлошћу
( фашистичком и социјалистичком), пре свега садржај нај отворенијег
спора историчара

1986/1997. у тзв. Historikastreit,

Пре

а затим и сличне идеЈне

сукобе у још неколико земаља деведесетих година (Швајцарска,
Аустрија, Русија, Јапан). Смена епохалне свести на крају 20. века
подстакла је слична настојања за прераду (растерећење или
демонизовање) прошлости у различитим срединама, али ти процеси били
су различито идејнополитички драматични и теоријски поучни. Ретке су
биле средине где су превладавање прошлости и сукоби сећања
заоштрени до нелагоде или стида због одговорности властите нације у
масовним злочинима. Стваралачка интелигенција је далеко чешће
наметала превладавање прошлости по реваншистичком обрасцу

50

година (август

1950)

основан је Оријентални институт у

Сарајеву, једна од најзначајнијих институција друштвених наука на
балканским просторима. Сходно свом имену, задатак му је био да
изучава оријенталистику, а то код нас подразумева проучавање наше
културне баштине, опште и културне историје Босне и Балкана у целини
у доба османске владавине. ,,Рад Оријенталног института"
његов данашњи директор др Бехија Златар

-

-

истиче

,,може се подијелити у два

периода: први, од оснивања
и други

-

од

17.

маја

1950. па до избијања агресије на нашу земљу
1992. године, када се догодила трагедија,

незамислива у модерној хисторији Европе, када је Оријентални институт

пркосног поноса. У Југославији је још тешко очекивати организовано

погођен навођеном ракетом и запаљен и када су изгорјели сви фондови

идејно подстицање промишљања групног стида због непосусталости и

и његова цјелокупна имовина"

раширености уверења да је у минулом грађанском рату управо сопстве~а

1950-2000, 9).
А ту имовину

нација била у праву. Није мала одговорност стваралачке интелигенци~е

-

( Оријен~Тtални

институт у Сарајеву

која је ненадокнадива и која је преживела многе

што је свуда у бившим југословенским републикама уместо осећаЈа

ратове и похаре

нелагодности и стида због подстицања грађанског рата устоличен
непревладани "патриотизам " и квазиисториогра ф ски осмишљени

манускрипата на арапском, турском и персијском језику (једна од

чинили су: рукописна збирка са

кодекса

5.263

најбогатијих рукописних збирки на Балкану у којој су биле заступљене

реваншизам као непресушни балкански конфликтни потенцијал. Мисао

све научне и теолошке дисциплине и више аутографа домаћих аутора);

0 друштву мора развијати културу саосећања и са жртвама других

збирка

Manuscripta turcica

од

7.156

документа за период од

16.

до

19.

века

нација и културу дистанцирања од починилаца упркос породичним и

(прворазредни оригинални извор за историју Босне и Херцеговине);

националним везама. Иначе ће и наша, као и историја сећања СР

Збирка сиџила, односно протокола месних судова (укупно

Немачке, бити не само историја друштва оптерећеног страхом од стида

од

него и историја поновљеног искључења непоштованих жртава.

17.

до

19.

века); Вилајетски архив (са око

200.000

66

за период

докумената, који су

се односили на последњих тридесет година османске владавине у Босни

и Херцеговини); збирка Тапија (докумената о поседовању земљишта
на подручју свих кадилука у Босни и Херцеговини у другој половини

19.

века, са назначеним именом власника, врстом земљишта и површином

које је оно обухватало).
Поред те оригиналне грађе, која је, у времену од

11.

до

20.

века,

настајала широм света, Архив Оријенталног института поседовао је и
фотокопије и микрофилмовану грађу из других архива и установа

(Истаноул, Анкара, Загреб, Дубровник, Скопље, Беч, Париз).
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И Библиотека Оријенталног института

-

-

са више од

VIl/2-3, 2000.

15.000

књига

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА

ON IDEAS AND BOOKS

била је једна од истакнутијих на овим просторима. Рад у Институту

био је организован у одељењима: Филолошко одјељење, Хисторијско
одјељење, Одељење за документацију, Реферат за Блиски и Средњи

Зоран Јањешовиh

исток и Реферат за оријенталну умјетност. Данас Институт има само
Хисторијско и Филолошко одјељење, уз оно за библиотеку и

документацију.
Резултате свога рада сарадници Оријенталног института

-

Franz Herre, Prinz Eugen. Europas heimlicher
Herrscher, Bergisch Gladbach (Bastei Luebbe),
2000, str. 399.

готово

сви најбољи оријенталисти са ових простора- објављивали су у часопису
Прилози за оријенiйалну филологију (који је покренут одмах након
оснивања Института и који је ослањајући се на издавачку куhу
један од

30

Brill,

рефералних часописа из области друштвених наука који се

објављују у свету).
Осим у часопису (засад је изашло

48

бројева) сарадници

Оријенталног института резултате својих истраживања објављују и у

серији

Monumenta

Тигсiса Histoгiam

Slavorum

Meгidionalium Illustгantia

(11

књига историјских извора од изузетног значаја за проучавање историје

Балкана) и едицији Посебна издања (23 монографије: књижевност,
историја, историјски извори, каталози, библиографије, Куран).
Оријентални институт је повремено организовао и научне скупове,
а један од њих - Пола миленија Сарајева

-

одржан је у марту

1993. године,

у време опсаде и тешког гранатирања тога града.

И педесетогодишњица постојања Института обележена је, минулог

. Принц Еуген Савојски (чије име је код нас незаслужено окаљано
ВОЈевањем ~стоимене SS-дивизије) несумњиво иде у ред највећих

европских ВОЈсковођа. Због тога није чудо што о њему постоји прилично
опширна литература. Стандардна биографија је петотомно дело Макса

Б~а~~аха (Мах Braubach). 1 Пропратни радови истог аутора о епохи у
КОЈ ОЈ Је живео и делао принц Еуген допуњују слику о њему и његовом

времену. Постоји о томе и обимна збирка докумената, 3 и низ других
радова. Про?лем са свим тим делима је то што су она писана за научну
публику КОЈ а се уско стручно бави управо епохом принца Еугена.
Општеобразованом читаоцу, студенту историје, па и историчару који
се не бави непосредно крајем XVII и првом половином XVIII века та
2

октобра, издавањем лепо опремљене двојезичне (босански и енглески)

дела су _преопширна. То је био разлог што се Франц Хере прихватио

споменице

писања Једне условно речено популарне, али ипак на тренутним научним

( Оријенiйални

инсiйишуiй

1950-2000)

дводневним научним

скупом Босанскохерцеzовачка оријеншалисшика, резулiйаiйи и

сазнањима засноване биографије великог војсковође и државника. Треба

йерсйекiйиве, са двадесетак учесника из Сарајева, Турске, Немачке,

од~ах реhи да му је то ~званредно пошло за руком. Обиман материјал

Аустрије, Холандије, СР Југославије.

СВОЈИХ претходника он Је успео да конзистентно и приповедачки лепо

У пригодном говору, директор Института одала је посебно признање

академику Браниславу Ђурђеву као најзаслужнијем за почетак рада
Оријенталног института као самосталне научне установе.

сажме на з~ обичног читаоца прихватљивих 370 страна текста.

Књига Је подељена ~а шеснаест поглавља која делом хронолошки,
а делом тематски обрађуЈу личност, живот и дело принца Еугена. Прво

поглавље ~стр. 7-9), у ствари, представља мали литерарни увод у дело.
БиографиЈа У правом смислу почиње у другом поглављу обавезним (не
предугим) прегледом предака, јунаковим рођењем, дечаштвом и
младошћу ( стр. 9-32). Наредних девет поглавља прате Еугенов живот
и каријеру У хабзбуршкој служби до њеног самог врхунца (стр. 33-259).
Мах Braubach, P,·inz Еиgеп von Savoyen, I-V, Wien, Mi.inchen 1963-1965.
Gescliiclite ипd Abenteuer. Gestalten ит P1·i11ze11 Eugen, Mi.inchen 1950; Die Gelieimdiplomatie
des Pnnzen Eugen von Savoyen, Koln, Opladen 1962; Diplomatie und geistiges Leben in 17. und 18.
Ја!11·ћ1111~е,:t, ~onn 19~9; T7e1·sailles 1111d Wien von Ludwig XIV. Ьis Kauniz, Bonn 1952; Die Bedeutung
von Subs1d1.e11 1111 Spamsclien E1·bfolgela·ieg, Bonn 1923.
3
AlfredArneth, P,·inz Eugen von Sтюуеп, I-III, Wien 1864.
1

2
_
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Поглавља

11

и

12 ( стр. 259-309)

VII/2-3, 2000.

говоре о опсежној градитељској

ЛaiТtill-tкa Перовиh

делатности и многостраним духовним интересовањима војсковође и

државника. Наредно поглавље (стр.

310-323)

допуњује слику Еугеновог

духовног профила већ скицирану у претходна два, и приказује делић

војсковођиног приватног живота у време када је био на врхунцу моћи.

Четрнаеста глава описује Еугенова дипломатска настојања за
очување мира и за Аустрију корисних савезништава у последњих

десетак година његовог живота

( стр. 324-346).

Претпоследње поглавље

описује опадање Еугенове активности и утицаја последње године

његовог живота (стр.

347-365),

а завршно поглавље (стр.

366-379)

представља својеврстан закључак.

Књига је илустрована са

36

репродукција Еугену савремених

ликовних дела. На крају се налазе принчево породично стабло ( стр.

380),

хронолошка табела (стр. 381-384), библиографија (стр. 385-389),
регистар имена ( стр. 390-397), те карта хабзбуршких земаља у Еугеново
доба ( стр. 398-399).
Биографија принца Еугена од Франца Хереа представља дело за

упознавање живота и дела великог војсковође и државника за све оне

који о томе желе општу информацију без сувишних детаља. Иако аутор
не крије симпатије за свог јунака, дело је писано објективно. Принчеве
мане (колебљива лојалност на почетку каријере, хомосексуалност,

нарцисоидност, осветољубивост), иако нису посебно истицане, нису ни
прећутане. Хереова биографија не представља једну од оних из којих
читалац стиче утисак да је описана личност живела и деловала у

Др Наде:ж:да Јован о вић, )l(ивош за слободу
без сшраха. Сшудија о живошу и делу

др Драiољуба Јовановиhа, Београд 2000, 708 стр.
_ Најно~ија .књига др Надежде Јовановић Живош за слободу без
ciupaxa. Сutудща ? живошу и делу др Драгољуба Јовановиhа представља

изузетан догађај у историографском раду свога аутора, у научном
стваралаштву Института за новију историју Србије и у српској

историографији. Уверена сам да ће свако ко прочита ову опсежну књигу

од 708 страница, ову књигу богатог значења и узбудљивог, антички
драматичн~г садржаја, .сматрати да ова оцена није претерана. Ипак, ја
желим да Је аргументујем.

Књига. долази из пера веома плодног историчара. То је десета
:-1онографиЈа др Надежде Јовановић. Уз њу иду и две књиге грађе, које
Је др Надежда Јовановић приредила са др Божидаром Јакшићем и др
Момчилом_ Исиhем, и више од педесет студија и чланака, од којих се
знатан броЈ односи на живот и рад др Драгољуба Ј овановиhа.
Личност Драгољуба Јовановића заокупљала је пажњу др Надежде
Ј ованови:h више од тридесет година. Може се реhи да су и сви њени

добили су достојно место у књизи,

ос:али радови о политичким односима у првој Југославији, о личностима

а довољна је пажња посвећена и општим околностима у којима је принц

КОЈе су припадале ко1:1унистичкој левици, о Народном фронту, социјалном

вакууму. Напротив,

signi.ficant others

деловао. У томе је Хере знао да нађе праву меру, предочавајући читаоцу

питању У ЈугославиЈи - били припрема за ову њену књигу као круну

потребне податке из политичке, економске и социјалне историје без

њеног веома респектабилног односа.

неспретног поједностављивања, али и без расплињавања. Оно што

. Та~ва припрема била је важан услов за висок квалитет њеног

Еугеново деловање на овим просторима: довољно опширно је приказано

НаЈновиЈег дела. Али није једини. Др Надежда Јовановић има особено
место не само.међу сарадницима Института за новију историју Србије

само Еугеново ратовање у нашим крајевима. Претпостављамо да би

него и У српск?Ј историографији:. Не говорим ово само пригодно. Сматрам

нашем читаоцу мало недостаје у делу је обраћање веће пажње на

сличну примедбу могли да ставе и италијански, француски или холандски
читаоци, али она је вероватно неизбежна у делу таквог обима и циља.
Па ипак то не умањује иначе веома позитиван утисак који књиг.а
оставља. Оваква каква је, она се мирне душе може уврстити на списак
обавезне литературе за студенте историје, иако не и постдипломаца који
специјализују општу историју новог века.

да њена студиЈ.а о Д~а.гољубу Ј ованови:hу, тај најзрелији плод њеног дугог

рада, обавезује да ЈОЈ одамо заслужено признање. Не толико због ње,
колико због нас, спремних на брзе судове, па, и то је људски, на мање
или више племениту завист.

Др Над еж:?~ Ј овановиh ј~ међу оним малобројним професионалцима
не ~амо У СВОЈОЈ струци, КОЈИ су без остатка одани своме позиву. Из

СовЈетског Савеза, ~ коме је завршила студије историје и стекла звање
кандидата историЈских наука, она је понела врхунску занатску

припремљеност, чија је одлика минуциозно истраживање прошлости.

За др Надежду Јовановић историографија је егзактна наука, која тежи,
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пре свега, тачном утврђивању чињеница. У расправама о ра~овима
сарадника Института, она је отворено оспоравала радове, у коЈима се
чињенице, за то је увек употребљавала ?уску, етимолошку стварно праву
реч, йодlањају, тј. дотерују, подешаваЈу према априорни~ ставовима:
Др Надежди Јовановић није сметало потискивање из Јавности, коЈе

је, да будем прецизна, било и последиц~ под~зрења. Она публиц~:'ет не
воли, и одговарала јој је маргина на КОЈУ су Је сместили. J_Ia њоЈ Је она
радила, да опет употребим њен израз, као йроклеша, и б~ла Је, у суш~ини,
слободна. Отварала је нове теме (масонство) и ниЈе ни у броЈНИМ

Латинка Перовић: Др Надежда Јовановић, Живот за слободу ...
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предака до Сорбоне и робијашнице) и све то у ратовима, научном
схватању и храбрости и доследности. Као велики роман стварног

живота ... и текуhа историја."
Сам по себи је вредан научни резултат да је у прилогу своје студије
о Драгољубу Ј овановиhу др Надежда Ј овановиh дала хронолошки попис
свих његових предавања, рукописне оставштине, његових објављених

радова и радова о њему. Само тај преглед обухвата
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странице књиге.

Помињем то и због следећег разлога. Многи су историчари писали своја
дела без апарата. Веома аналитична, Надежда Јовановић у својој студији

радовима о Комунистичкој партији била апологета. Напрот~в, њени

о Драгољубу Јовановићу, за њу необичајено, изоставила апарат. Иако

радови O Милану Горкиhу, Народном фронту, земљорадничкој левици,

је то објашњиво због обима књиге, лично жалим што је њена велика

сукобима на књижевној левици осветљавали су те феномене са свих

студија о Драгољубу Јовановићу без апарата. Не само због тога што је

страна. Мислим да је она тражил_а начин како да саопшти истине до

познати хрватски историчар Богдан Кризман увек инсистирао на

којих је долазила, али их никад ниЈе прећуткивала. .
Др Надежда Јовановић није поклони~<: новотариЈа, па ни ~овина У
струци. Она друге није спречавала, а ниЈе ни била у ситуациЈ_и да то
чини али је сама темељно радила свој посао, и доказивала Је да Је сваки

апарату:

Xohy

да йроверим, рекао је једном, веh што би апарат

заокружио монументалан рад др Надежде Јовановић.
Студија др Надежде Јовановић чини част Институту за новију
историју Србије, у коме је она провела читав радни век. Она је своју

мето~, сваки жанр у историографији, кад је истински професионалан,

студију завршила после одласка у пензију: због осећања дужности које

за професију легитиман. Она је, ~аправ_о, ст~лно напредовала, тако да
је њено најновије дело и њено наЈ3релиЈе, наЈбоље остварење.
.
Биографија, лична и политичка значајних личности, в_еом~ Је
значајна у свим не само великим, н_его и иол~ развиЈеНИЈИМ
историографијама. У нашој историографији биографиЈа Је занемарена.

је код ње веома снажно, према Институту у чијем је пројекту била њена
студија. Али, уверена сам, и због своје обузетости личношћу Драгољуба
Ј овановиhа.

Српска историографија је добила дело о човеку у чијем се животу
огледа читава историја прве Југославије, и највећи део друге Југославије.

Др Надежда Јовановић је својом студијом о др Драгољубу Јован~виhу

Надежда Јовановић је прогоњеног и потиснутог, а често свесно

показала како су велике могућности да се животом и р~дом Једне
личности осветле време, друштво, људи, менталитет. Она Је писала о

потцењеног и банализованог, Драгољуба Јовановића сместила у

изузетној личности, али то јој није олакшавало посао .. Напрот_ив.

историјској науци.

средиште наше историјске драме и дала му место које му припада и у

Др Надежда Јовановић није међу историчарима К?ЈИ придаЈу велики

На почетку своје студије она је поставила питање: ,,Ко је Драгољуб

значај изразу, начину саопштавања резултата св?Ј~Х ~стр~)~ивања.
Остала је увек видљива језичка баријера. Али у СВОЈОЈ наЈновиЈ?Ј књизи
она је и у том погледу надмашила себе. Наравно, пред нама Је живот
једног ретког човека, који нас, кад склопимо страну књиге, ~е оставља
равнодушнима, веh замишљеним не само над нашом историЈом него и

Јовановић?" И на стотинама страна, уз коришћење најразноврснијих
На крају је Драгољуба Јовановића сврстала међу "најистакнутије српске

над неким космичким питањима. Али том нашем осећању доприноси

рекао: ,,Некада сам поштовао интелектуалце, сада их се бојим, јер умеју

много и биограф. Надежда Јовановић је реконструисала живот
Драгољуба Јовановића до невероватних детаља, дала га на ви~е нивоа
и у мноштву нијанси: ми видимо личност, њену интимну заЈ~дницу,

да буду више разорни него конструктивни, ретко су ведри, још мање

историјских извора, експлицитно и имплицитно, одговарала на та питања.

и југословенске интелектуалце ХХ века".
Сам Драгољуб Јовановић је, на крају свог тешког животног пута,

знају за меру, а најмање имају доброту

-

те три вредности на скали до

које сам дошао пред крај своје седме деценије." И додао: ,,Интелигенција

политичку и социјалну средину, осећамо епоху. Баш онако како Је Б~ра
Тhишиh написао о Драгољубу Јовановићу у његовом "Медагонима :_ -

је гора што је народ мањи." Није ово сазнање дошло само као резултат

Доживљавао сам Ваше дело као нашу (балзаковску) људску комедиЈу:

нас се, нарочито у последње време, често употребљава појам елийlа

~~олико људи, колико судбина, догађаја, колико контраста ( од наших

личног искуства. Оно има своју социјалну и националну условљеност. У

иако би за људе који се тим појмом означавају тачније било употребити
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руски појам интелигенција, или, како Солжењицин каже, образовшчина.

дугу_традицију, и није само ствар у снази полиције, веh у томе да сви

Мали српски народ, са доминацијом сиромашног и неписменог сељаштва,

делуЈу, а нарочито мисле, полицијски.

имао је малобројну елиту у социјалном, а нарочито у образовном и

Драгољуб Јовановић је био човек од начела. Због њих је одлазио у

вредносном смислу. Тој мањини, која је често била трагична, а од чијег

затвор, она су га у њима не само одржала физички него подстакла да

културног учинка живи српски народ, припадао је Драгољуб Јовановић.

ствара, с њима се из затвора враћао непромењен, да следећи их,

Он сам није себе видео као човека идеја, веh као реализатора, који

апсолутно лишен помисли на реванш, настави да пружа отпор насиљу.

опрезно ступа напред, али увек напредује. Ипак, његово научно,

Противник експлоатације, он је поклањао велику пажњу социјалном
животу. Отуда његова брига о сељаштву, као највећем делу српског
народа. У социјално анимализованом мноштву није могућа демократија,
односно није зауставиво насиље. После Првог светског рата, Драгољуб
Јовановић је писао: ,,На веома ниском нивоу су здравство, просвета,
саобраћај, мада је сељак из рата изишао телесно и нервно исцрпљен ...
Сељак је удаљен од друштвеног живота и изван културног напретка. У

друштвено и политичко дело, открива један заокружен систем, у чијем

је средишту чврсто етичко и морално језгро. Из тог језгра извео је он
своју друштвену и животну филозофију, на којој је изградио чврст
систем вредности, од кога је недељив његов друштвени и политички
ангажман.

У његовом животу има типичних одлика за србијанског ученог
човека. Пре свега, недељивост научног и политичког рада. Али он је

земљи нико не брине о селу. Политичке странке чак и по називу

много више посебан међу ученим Србим-а. Различит по темпераменту,

земљорадничке воде 'велику државну политику' и не баве се сељачким

он је и по дубини и по ширини својих мисли, способности за предвиђање,

потребама." Зато је и сматрао да је "демократија политичких права и
слобода једна груба лаж у једном народу који је неписмен, заваљан у
балкански јавашлук и скоројевиhки ропски дух, који не уме да ради земљу

и личној унутрашњој равнотежи, упоредив са једним Стојаном
Новаковићем. Та посебност је и учинила да је Драгољуб Јовановић,
научник и јавни радник, али и човек од начела, био увек гоњен. У првој

и не зна за најобичније здравствене прописе, кога сви лажу и поткрадају,

Југославији више пута је хапшен, а два пута суђен:

за кога су закон и држава нужно зло".

1932.

и

1938.

године.

Био је избачен са Правног факултета, а други пут му, пред судом за
Заштиту државе, није помогао ни посланички имунитет. И док је то

И у гледању на националне односе он је био, исто тако, противник
насиља. Ретко he се у публицистичкој историји наћи неко ко је са толико

узнемирило западноевропску јавност, посебно француску, у којој је

разумевања писао о Хрватима и хрватском питању. Ти његови погледи

одбранио два доктората, српска јавност, и то она интелектуална, остала

су с протоком времена постали још значајнији: они постају његов модел

је равнодушна. Његов француски професор Селестен Бугле тада је

за однос према другом.

написао: ,,Један политички процес у Србији; професор Драгољуб

Јовановић ... Хоће ли Србија неразумно да се лиши ове вредности?"

Није подносио "надутост политичких напредних кругова". Јавно би,
позивајући се на свог професора Слободана Јовановића, изјавио да је

Његове професионалне и политичке колеге нису то осетиле као

хрватско питање за Југославију као "оне мале температуре од којих се

не умире, али које нервирају, онеспособљавају за већи и сталан напор, и

лишавање.

У другој Југославији Драгољуб Ј_овановиh, савезник комунистичке

левице, био је жртва типичног стаљин'й~тичког процеса, који му је донео
девет година робије. Био је поново избачен са Правног факултета, на

могу бити пратиоци тешке и неизлечиве болести". Хрвате, писао је, треба
задовољити не само као "појединце" веh и као "друштвене групе",

следећим речима: ,,Знам ја да је овај поступак дошао као последица мојих

,,народни колектив", ,,географску, историјску и националну творевину".
Југославија је за њега била ортаклук и без федерације није сматрао
могућим њен опстанак. До краја живота је у Југославији налазио велику
историјску тековину, и дубок српски интерес. При крају живота, након
дугог робијања, живота без прихода и у федеративној социјалистичкој
Југославији, у једном приватном писму је написао: ,,Мени многи замерају

говора у Скупштини. Биће оно што је режим одлучио да буде. Ја бих

што сам се толико заузимао за Хрвате, али ја то сматрам за добро. Људи

једино волео да се ви не срамотите вршећи један посао који вам не

који су живели у великим државама, као што је била Аустроугарска, па
и Турска, не знају шта је била Србија пре 1912, мала, тесна, усамљена,
изложена свим опасностима и протоцима. Али Србијанци, који памте ту

који је, после искључења

1932.

године, поново враћен тек

1945.

године.

Само је Јаша Продановић подигао глас против осуде, а једино професор

Михаило Константиновић није дошао на седницу Савета Правног
факултета, на којој се Драгољуб Јовановић својим колегама обратио

приличи. Нека ме осуди полиција, суд, ако хоће, само нека то не чине

људи са којима сам сарађивао у једном узвишеном послу." Насиље има
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и такву Србију, никад у срцу не жале за њом. Сви паметни и зрели

Србијанци (не каж:ем сви Срби) желе да се чува Југославија онаква каква

Недељко Радосављевиh

је и колика је, по цену највиших жртава од стране Срба и Србијанаца.
Али федерација на националном плану није одржива без федерације
на политичком плану.

Отуда његова побуна против монопола

Комунистичке партије, против партијске државе, која искључује други
став, критику као државну победу, односно опозицију, а то значи
контролу, смењивост и дељивост власти. Оно што данас изгледа

Драгиша Милосављевић, Осаhапст,и пеимари,
Просвета-Београд, Завичајни музеј - Прибој,
Београд- Прибој 2000, стр. 280.

далековидо за Драгољуба Јовановића је било непосредно јасно: због

"политичке опресије" нова Југославија може да страда као што је стара
Југославија страдала због "националне опресије".
Студија др Надежде Јовановић о Драгољубу Јовановићу крцата је
темама за нова истраживања. Она је отворила многа врата у нову

историју у ХХ веку, и осврhуhи се скрупулозно на досадашњу

Градитељска делатност неимара из Осата није остала непозната
истраживачима у области историје уметности и етнологије. Она је,

међутим, :есто посматрана на географски уско ограниченим просторима
или на појединим истраживачким узорцима, било да су то сакрални или

посланици, а нарочито онима који долазе. Објективност не подразумева

профани објекти. Стога се веh давно указала потреба за целовитом
студијом којом би проблеми осаhанских неимара, њиховог природног и

толико храброст, колико знање, трезвеност и лично поштовање. Др

друштвеног амбијента и градитељске делатности у току више векова

историографију, понудила драгоцено искуство онима који су данас њени

обележава Драгољуба Јовановића: Живот за слободу без сiйраха. Сам

били свестрано и мултидисциплинарно сагледани. Дело Драгише
Милосављевића Осаhански неимари, као резултат вишегодишњих

Драгољуб Јовановић је у нас, где је поље слободе било увек уско, био

истраживања, настало је управо с том намером.

човек без страха, изнутра слободан. И као што је говорио да демократија

Књига је подељена на четири веhе целине. У првој од њих, под
насловом Осаhани и особености народног zрадишељс~ива код Срба,
аутор се бави друштвеним околностима у којима се осаhанско

Надеж:да Јовановић је насловила своју студију насловом који суштински

није могуhа без демократа, тако ни слобода није могуhа без слободних
људи, без људи лишених страха.
Један од најпознатијих савремених руских историчара и филозофа

Владимир Кантор каже: ,,Разговори о новој 'историјској младости' никли
су као резултат одсуства жеље да се зна своја реална йрошлосш, иако

градитељство развијало, да би крајем 18. и у првој половини 19. века
достигло врхунац. Реч је о древној култури употребе дрвета као

грађевинског материјала, зачетој још у словенској постојбини, која се

ружна, безбојна, али стварна прошлост. Али историја настаје шамо

одржала током целог средњовековног раздобља, да би нарочит значај

где постоји развијени и одрасли, то јест реална знања о себи и

стекла У новим друштвеним околностима, проистеклим учвршhењем

побеђивање себе." Др Надежда Јовановић је увек доприносила тим
реалним знањима о нама. Допринос који је познавању нас самих, наше

стварне а не митологизоване историје, дала својом студијом о др
Драгољубу Јовановићу, сажима све оне бројне доприносе, који је нису
чинили атрактивним, али су је сигурно водили ка овом великом,
неспорном и незаобилазном личном доприносу.

?сманске власти. Дрво је било чест материјал, лако доступан и врло

Јефтин, при том и веома квалитетан. С друге стране, ocehaj несигурности
због ратова и устаничких покрета од краја 17. до почетка 19. века,
услови~ је да сви објекти, профани, стамбени и сакрални, имају одређено
обележ1е привремености, да се релативно брзо подижу, лако демонтирају
и премештају, или замењују другима подигнутим на другом месту.
~право су неимари из Осата одговарали тим захтевима времена, а
Једноставна дрвена куhа осаhанка, са огњиштем у средини и готово у
целини дрвеном конструкцијом, постаје модел стамбеног објекта

прихваћеног од најширих слојева становништва са обе обале Дрине.
У другом делу књиге, Традиција и осаhански неимари,
Милосављевић нас упознаје са географским и друштвеним окру2кењем
У коме.се форм1:1рао и столећима остајао неизмењен начин живота тих
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Недељко Радосављевић: Драгиша Милосављевић, Осаhански неи.мари ...

генерације осаhанских мајстора, које су радиле на сакралним објектима

обе конфесије. Укорењена представа о томе да је реч о мајсторима који

Љесковик на западу. Приложене су и две географске карте које

су

тумачење дато у књизи додатно поткрепљују. Када је реч о самом имену
Осата и суседног Лудмера, аутор истиче да је реч о топонимима

Милосављевић, потпуно неоснована. Осаhани су градили и објекте од

несловенског порекла, доводећи их у могуhу везу с популацијом Саса

изградњи бројних профаних објеката у Сарајеву, те у обновама

који су у тај крај стигли у средњем веку. О осаhанским неимарима су,

манастира Озрена, Тамне, Криваје, Боговађе и других. Припрате у

како наводи аутор, сачувани бројни и разноврсни извори, који потичу
још од касног средњег века. Милосављевић казује да су неки од
осаhанских градитеља афирмисани у градњи сакралних објеката још
почетком 15. века, наводећи и занимљиве, мало познате податке да их је
било у војсци Стефана Лазаревића која је учествовала у бици код Ангоре

1402,

градили

искључиво

објекте

од

дрвета је,

како је

утврдио

чврстог материјала, пре свега камена и опеке. Они су учествовали у

бројним зиданим црквама и тремови манастирских конака са фино
профилисаним стубовима најчешће су њихово дело. Ти неимари зидали

су и објекте оријенталне традиције, као што су дрвене џамије, затим
џамије

са

дрвеним

минаретом

или

конаци

муслиманских

великодостојника, који су такође добро знали квалитет њиховог рада.

те да их је Тамерлан, чувши за њихову вештину, поштедео и

Свестрана градитељска активност подстицала је сталне миграционе

задржао. У том делу књиге Милосављевић је пажњу усмерио и на

покрете. Поред уобичајених сезонских прелазака преко Дрине, када је

патријархално окружење и његов утицај на осаhанско градитељство.

на појединим скелама реку прелазило и по више стотина градитеља

Строга хијерархија породичних задруга захтевала је да послове уговара

дневно, одигравао се и процес тихог, али континуираног исељавања,

старешина, који је често био и мајс~иор-баша, одређујући и оне који

he

односно насељавања. Милосављевић истиче да су многи неимари

иhи на рад. Њему је, после повратка, предавана и целокупна зарада.

досељавали своје породице у области где су имали највише посла, често

Поједине задруге давале су и по више десетина мајстора вичних
неимарском занату, чији се техника и алат столећима готово и нису
мењали. Писаних уговора и пројеката није било, реч је била довољна
гаранција, а ранија остварења најбоља препорука. Мајстори су са
шегртима на рад полазили око Ђурђевдана, а враhали се обично око

у непосредну близину својих дела. О осаhанском пореклу дела

Митровдана, израђујући код куhа током зиме елементе орнаменталне

међутим, потомци Осаhана су веh после две генерације заборављали

декорације, које су вративши се на градилишта уграђивали у своја дела.
И осаhанске мајсторе је, попут дунђерских тајфи са југа, пратио

занимање својих предака, одајуhи се пре свега земљорадњи и сточарству.

становника западне Србије сведоче топономастика (засеоци Ocahaт-tu у
неким селима) и дијалекатске специфичности. Насељавање се нагло
интензивирало у време Првог српског устанка, да би под управом кнеза

Милоша Обреновића добило врло организован облик. У новој средини,

Четврти део књиге, Осаhат-tско 'lрадишељсшво с краја XVIII и у йрвој

мајсшорски (бањалачки) говор, само њима разумљив језички супстрат

йоловит-tи

са елементима готово свих балканских језика.

неимарства. Аутор истиче да су у том времену најзаступљеније биле

Tpeha целина, Порекло и значај осаhат-tских 'lрадишељских облика,

XIX

века, посвећен је најзначајнијем периоду осаhанског

цркве брвнаре, при чему су објекти те врсте настали у време управе

посвећена је утицајима пресудним у формирању препознатљивог

Хаџи Мустафа-паше у Београдском пашалуку

градитељског концепта осаhанских мајстора, те њиховим сеобама и
миграцијама. Задатак аутора при том није био нимало лак, јер је, услед
недостатка јасних података о градитељима многих објеката, до сазнања
о томе јесу ли их градили Осаhани морао да дође поређењем са сродним
објектима које су, сасвим извесно, они подигли. У осаhанском неимарству
Милосављевић препознаје византијске и поствизантијске утицаје, дубоко
укорењене на балканском тлу. Поред тога је, међутим, приметан и
значајан уплив оријенталне архитектуре, која се јавља после учвршћења
турске власти.Део тих утицаја посебно је уочљив када је реч о профаним
објектима и орнаменталној декорацији. Својеврсна симбиоза тих
културних утицаја била је условљена и средином у којој су стасавале

скромнијих димензија и једноставније конструкције од којих из устаничког

(1793-1801)

били нешто

и периода након устанака. Поред општих црта, указано је на особености
најрепрезентативнијих цркава, као што су брвнаре у Такову, Љутовници,

Сечој Реци, Миличиници, Дубу, Враниhу ... Милосављевић наглашава да
се тада интензивира и њихова активност на обнови зиданих, пре свега

манастирских цркава, од којих су неке, попут манастира Раче, поново
подигнуте из рушевина. Подстицај њиховом раду је својим односом према

цркви и ктиторској делатности давао и кнез Милош Обреновић. За
разлику од Карађорђевог времена, када су Осаhани у Србију прелазили

у току ратних операција и сами у њима учествовали, кнез Милош их је
планс1tи прихватао, одређујући које

he

послове обављати поједине
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се насељавати.

Синииtа Мишиh

Његово посебно поверење уживали су неимари из породице Гођевца,
који су двадесетих и тридесетих година подигли на десетине сакралних

објеката. Аутор на крају даје бројне податке о профаним објектима, од
скромних куhа брвнара, собрашица, чардака и вајата, до сложених
градитељских подухвата какви су били конак кнеза Милоша у

Крагујевцу и неке градске куhе у Сарајеву.
Драгиша Милосављевић се у раду користио до сада необјављеним

Исшорија йривашноi живоша

(уредили: Филип Аријес и )Кор:ж: Диби), Clio,
Београд

2000, стр. 565.

историјским изворима, затим објављеном грађом и бројном литературом

која обухвата више од

300

књиге чини и око

фотографија доброг квалитета, цртежа, планова

Крајем прошле године, у издању издавачке куhе Clio, објављен је

и пресека објекс:).та, што ауторова тумачења визуелно поткрепљује и

превод првог тома од пет о историји приватног живота у Европи. Први

370

библиографских јединица. Додатни квалитет

Напомене су дате у самом тексту, прегледно и сагласно основним

том обухвата раздобље од Римског царства па до 1000. године, а
приређивачи су Филип Аријес и Жорж Диби. Књига се састоји од пет
посебних делова, које су писали различити аутори, а од тога су три
посвећена антици (Римско царство (13-202), аутор Пол Вен; Позна
антика (203-261), аутор Питер Браун; Приватни живот и куhна
архитектура У римској ~фрици (263-352), аутор Иван Тебер; једно раном
средњем веку у западној Е~ропи (Рани средњи век на Западу (353-465),
аутор Мишел Руш) и пето Је посвећено Византији (Византија у 10. и 11.
веку (466-529), аутор Евлин Патлажан). На крају је дата и селективна
библиогра~ија (531-551). Одмах се запажа квантитативна неравно

методолошким захтевима струке. Излагање аутора је уједначено,

мерност ПОЈединих тематских целина, где прва заузима више од трећине

приступачно

целокупне књиге. Нажалост, и квалитет појединих делова није на истом
нивоу, што целокупној књизи умањује вредност. Међутим, сама тема,

читаоцу олакшава коришћење књиге. У квалитетним монографијама
те врсте то је, уосталом, неопходан садржај. Посебна вредност књиге је
што је аутор својим интересовањем обухватио веома широк простор на
коме су Осаhани деловали, од Сарајева и централне Босне на западу до
Велике Мораве на истоку, насупрот неким његовим претходницима који
су своја истра:живања махом ограничавиали на подручје источно од
Дрине. Књига је опремљена неопходним научним апаратом, укључујући
резиме на енглеском језику, списак извора и литературе, те уобичајене

регистре личних имена, географских појмова и општих појмова.

_и

читаоцу

коме

истраживање

прошлости

није

професионално опредељење. Будући да је реч о делу које обилује новим
подацима значајним за изучавање бројних проблема из историје
уметности, етнологије и историје, можемо закључити да

he

постати

драгоцена помоh у раду будућих истраживача прошлости географских
простора источне Босне и западне и централне Србије.

географски оквир и временски период су за поштовање као
историо~рафски подухват, који би и у нашој средини могао да наl)е одјека
у научноЈ, али и читалачкој јавности.

~о~ Вен је написао историју приватног живота у Римском царству

и то Је ~едан од бољих делова ове књиге. Одвајајући приватно од јавног,

аутор Је пошао од тренутка рођења, када отац одлучује да ли he
прихватити дете или га одбацити, јавно га излажући на кућним вратима

или сметли~ту. У Р~му незаконита деца носе мајчино име, а признавање
очинства низе по~тоЈало: Просечна породица је имала обично троје деце.

Код аристократије, а то Је углавном историја њиховог приватног живота
дете се поверава дојкињи и "педагогу", који га васпитавају до пубертета:
?~и и _брат по млеку представљају другу породицу. Учесталост усвајања
~е ЈОШ Један доказ колико је мало била природна римска "породица". Дете
Је У меш?виту школу ишло до 12 година, после тога школовање
настављаЈу само имућнији. Не уче се корисни предмети веh они који

донос~ престиж (беседништво). Школовање у грчким деловима Царства
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умногоме се разликује: ту је школа део јавног живота, а спорт

човеку. Доколица је главно обележје приватног живота људи од угледа.

представља половину учења. Млади Римљанин са

Антика је време у коме се доколица држала за врлину: по Платону добро
уређен полис је онај чији грађани живе од робовског града на селу, а

каријеру, улази у војску. Пре женидбе,
лошем гласу, али од

2.

6 до 10

16-17

година почиње

година посећује жене на

века нови морал у том погледу тражи

уздржавање. Младиh је све до очеве смрти под његовом влашhу без

занате препуштају ситнијем свету. Богатство је значило врлину, а као
основа процене богатства, узима се земља. Богат трговац he уздиhи

док му је отац жив, па макар био и конзул. Без очеве сагласности син не

себе само ако постане земљопоседник. То је, у ствари, одбацивање
скоројевића. Аутор је приказао добар део економске историје као одраз

може правити каријеру, а правиће је онај кога отац одреди. Очева смрт

приватног живота, али прилично површно.

обзира на степен одрастања. Он не може издати никакав правни акт

деци најављује наследство и крај "робовања", зато не изненађује

У римском је друштву страх од јавног мњења играо велику улогу у

опседнутост оцеубиством и његова учесталост. Једини Римљанин

приватном животу, а публика је себе сматрала пуноправним судијом.

потпуни човек јесте "отац породице".
брака. Код Римљана то је приватни чин, није чак ни правни акт. И развод

Гробнице Римљана биле су намењене јавности, читавом свету, зато су
и биле са обе стране путева којима се излазило из града. Епитафи
цветају од 1. до 3. века, говоре о друштвеној улози појединца. Све се

је неформалан као и брак: она одлази са миразом, а деца остају код оца.

одмеравала: брак, развод, опорука, сви живе јавно, наочиглед својих

У· историји приватног живота важно место заузима институција

Стоицизам обилато проповеда нови морал о брачном пару по коме је

,,

.

.

.

ближњих и нико није поштеђен полагања рачуна о свом приватном

пре тога Је она предмет КОЈИ приЈатељи

животу, чак ни цар. Уљудност је била дужног лепог понашања, а градски

чак и размењују. )Кена је велико дете које се мора штедети због мираза

живот је но што одликује римско друштво. Јавна купатила и приредбе

супруга "животна сапутница

,

и угледног оца. Муж је господар жене, а брачна љубав је среhна околност,

су чари градског живота, и гозбе, где "процвета" приватан човек. Римско

али не и предуслов и темељ брака. Под утицајем стоицизма, али и

друштво је склоно претеривањима у разним врстама уживања. Однос

хришћанства, тај однос се мења. П. Вен са становишта приватног

према смрти и боговима такође је приватан: свако верује у бога у кога

испитује и институцију ропства, јер су робови приватно добро. Без обзира

жели, а о загробном )Кивоту се није много бринуло.

на однос господара роб остаје човек који може сваког тренутка бити

Пишуhи о приватном животу позне антике, Питер Браун је с правом

продан или погубљен. Институција ропства није довођена у питање чак

истакао промене у њему које је донео продор хришћанства. Оно дубоко

ни код Сенеке. У Риму отац породице управља домаћинством чији су

мења моралну текстуру позног римског света, а ипак хришћанске вође

чланови и робови. Ослобођеници не живе у куhи господара, али
непрестано долазе да му искажу поштовање. Они су најчешће трговци

једва да уносе ишта ново у области морала: они стварају нову групацију
чије изузетно настојање на солидарности јамчи да he чланови

и обично живе у конкубинату, богати су, али су полуграђани, не могу

упражњавати оно што су пагански и јеврејски моралисти веh

уhи у високо друштво, а њихови синови су веh пуноправни грађани. У

проповедали. То је морал социјално рањивог човека. Нагласак је на

куhи оца породице непрестано су присутни и штићеници, слободни људи

брачној слози, одбацивању развода, строгом неодобравању другог брака.
Одрицање од сексуалности постаје основа за мушку превласт у
хришћанској цркви, што he је учинити различитом од јудаизма и ислама.
Црква постаје битан елемент приватног живота: епископи и

који се удварају оцу породице због каријере, сиротиње или наследства.
Они сваког јутра чекају пред заштитниковим вратима. Аутор се ту, као

и код вршења јавних функција, сусреће са проблемом како повуhи линију
између јавног и приватног. Свака јавна служба у Риму била је предмет

свештенство на крају

купопродаје између бившег носиоца и његовог наследника. Ј асиа подела

по угледу равна традиционалним елитама градских угледника. Угледне

између приватног и јавног живота није постојала. Меценство је било

личности постају царски службеници који градом управљају у име далеког

3. века постају елита која је у очима поштовалаца,

опште, градови су се навикли на јавну раскош, па су је на крају захтевали

императора. То је друштво којим јасно преовладава савез између

као своје право, штоје морао да плаhа свако ко је дошао до неке јавне,

царских службеника и крупних земљопоседника. Јавна личност се развија
у нешто непријатно, а дивоте града сада одражава император и у његово
име потентес. Захваљујући царским поклонима, дижу се базилике, коју

градске службе.
Пошто је газда отац породице, привреда је припадала сфери
приватног живота. Међутим, раде само они који су нико и ништа, прави

људи се баве руковођењем, то је делатност која приличи слободном

окупљају грешнике који су међусобно једнаки у потреби за Божјом
милошћу. Најчвршће границе унутар групе оцртава грех, сиромашни
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су оличење положаја грешника. Са ширењем хришћанства црква се

много важнијих и политичких и привредно, провинција од Африке.

поставила између личности, породице и града. Сада црква, а не град,

Уредницима тог тома може се замерити и то да се не говори о кућној

слави сећање на покојника.

архитектури самог Рима и Италије, што би тематика свакако захтевала.

На приватни живот веома утичу монашки духовни и морални

ТИм пре што је сама И. Тебер закључила да у кућној архитектури Африке и

ставови који произлазе из искуства понајвише сеоске средине. Углед
монаха ле:жи у чињеници да је он "усамљеник", они постају јунаци и

Рима постоје битне разлике. Тако је та област испитивања приватног живота

духовне вође сеоском становништву. Монаси и њихове присталице су

аристократских куhа у Африци и функције појединих простора унутар домуса.

античког света остала недоречена. Ауторка је добро приказала структуру

први хришћани који гледају с ону страну античког града, они виде ново

Историја приватног живота у раном средњем веку приказана је у

друштво, а град губи првенство као истакнута друштвена и култур~а

две целине: на Западу и у Византији, и то с правом, јер су разлике велике.

јединица. Брише се традиционална подела на варош и село и ycpecpel)y~e

На Западу, како тврди М. Руш, приватни живот, у односу на антику,

се на универзалну поделу - на богате и сиромашне. Манастир постаЈе
прва заједница спремна да пружи потпуно хришћанско образовање од
раних година, а то означава крај васпитног идеала какав је неговао град.

постаје најкрупнији чинилац цивилизације: узмицање града пред селом

Све до краја

века образовање се добијало код беседника у неком кутку

трпеза. Држава се приватизује, она постаје лична непокретна имовина

форума. Са доминацијом манастира, тај облик школовања који се

краља, њена деоба међу наследницима доводила је до многих ратова.

ослањао на поштовање према човека, могао је да ишчезне.
Монашки образац ставио је знак питања на брак, на сексуалност и

Варварска права дају предност приватном: за крађу смрт, за убиство

4.

разлику у половима. Он подразумева да хришћанин у браку неhе уhи у
рај. Рани брак се предлаже младима оба пола, јер штити од
промискуитета. То је потпуно супротно римском друштву. Међутим, у
позној антици, изван врата базилике и зидова хришћанске куhе, наставља
се силно профан и сексуално недисциплинован живот града. Још 630. у
Палерму је ЗОО проститутки изазивало немире против византијског

најупадљивији је пример. За новодошавше Германе готово све припада

области приватног. Богатство постаје приватна ствар као и куhа и

глоба

-

у народу који је на граници преживљавања важније је имати

него бити. Приватизацијом државе нестао је порез, краљ живи од својих
прихода. Приватни живот је угушио државу лишавајући је прихода. Све
се приватизује: ковница, чување путева

-

свако је на својој територији

мали краљ. У овом друштву су лаж и кривоклетство велики проблем,
вазали често напуштају свог сизерена. Рани средњи век на Западу
запљускују три таласа пустињаштва. Појединац се повлачи у шуму, а

управника. Монашки образац уопште не опседа епископе на латинском

она обухвата две трећине земље. Пустиња се полако настањује, цветају

Западу. Августин тврди да су Адам и Ева у рају уживали брачни живот,
а верницима је циљ да досегну тај склад. Августинове идеје су наметнуле
строгост и аскетску свест о људској моралној слабости у скромних

манастири, а ускоро ничу и градови.

домаћина световњака. С друге стране, он је објединио "свет" и "пустињу"
у католичкој цркви која he га у том питању следити у свом тихом

Средњовековном човеку врт представља најдражи затворени

простор, то је место за приватни одмор и лични рад, у близини је обично
и воћњак. Гостопримство представља обавезу, а куhа је право
светилиште приватног живота. Највећи део куhе био је од дрвета са

надирању у западној Европи. Између "света" и "пустиње" нема више

сламним кровом. Ту заједно живе људи и стока. Јело се веома обилно,

строге разлике, што је у Византији још случај. П. Браун живот позне

углавном месо, а пило се и више. Црква уводи постове, не само као

антике највише прати преко морала и идеја, али није у ту тему знатније

хигијенску меру. Подригивање и гасови изражавали су се што звучније

укључио резултате археологије.

Трећа целина књиге бави се односом приватног живота и кућне

као доказ доброг здравља и захвалности домаћину. Култ претеривања
у храни ишчезао је током

10.

века, а замењен је уобичајеним обедима,

архитектуре у римској Африци. Поглавље је богато прилозима,

мада и даље постоје гозбе које трају по три дана. То доба одликује општа

плановима куhа, археолошким резултатима. Међутим, Ивон Тебер је

жеђ за златом, грамзивост никог није штедела. Раскош доприноси

своја истра:живања усмерила само на аристократску куhу, што ни

уздиз.ању личног ранга. Приватност је обузела све: државу, друштво,

издалека не обухвата приватни )Кивот свог становништва. Други проб
лем је избор провинције Африке, за коју И. Тебер каже да је најважнија
у Царству. Та констатација просто није тачна, у самој Африци постоји
једна далеко важнија-Египат, а на Балкану, у Галији и Шпанији, постоји

војску, финансије, новац, друмове. Ако је у римском друштву скоро све

било јавно, у раном средњем веку је обрнуто.
Битно се променио и однос према телу и љубави. Људско тело постаје

место ·где се најрадије сукобљавају добро и зло. Лоша хигијена,
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повећање мочварних зона шири болести парализе, харају маларичне и

све паратифусне грознице. Висок је морталитет деце и породиља, жеља
за потомством достиже опсесивне размере, дужина живота једва

досеже

30

година. Жене и деца, у случају рата, као драгоцено добро,

чине део плана. Деца се поклањају манастирима толико да се они

претварају у обданишта. Род је најбитнија заједница, појединац не
ужива заштиту ако не припада роду, због тога је породица обавезно

бројна. Сваки род има заједничку земљу коју жене не могу наследити.
Женин живот је у крајњем исходу јаван због последица које може да
изазове. Црква забрањује други брак, званично је постојала моногамија,
а практично полигамија. Само је права супруга имала сва права, а њена
деца имају право наслеђа. Готово сви меровиншки краљеви имају више
жена, моногамија и нераскидивост брака улазе у општи обичај тек од

10.

века.

негује агресивност, основна мушка особина. Ствара се везаност према

коњу и мачу, ту се вежба вештина ратовања, човек често може бити
жртва. Крађа и пожар су два основна приватна чина у растућем насиљу.

Крађа је сматрана за напад на појединца, а пожар је био усмерен против
породичне заједнице и рода. Насиље је свакодневна појава, харају
бескрајне крвне освете, које се могу прекинути нагодбом. Убијање значи

мужевност. Смрт је такође приватан чин, који црква настоји да претвори
у јавни како би отклонила мору паклених манифестација. Гробље почиње
да окружује цркву. Човека тога доба муче разна паганска веровања, а

најраспрострањеније је бацање чини. Црква преко светих тајни и
строгошћу према гресима потискује паганска веровања, чиме мења
свест људи.

Последњи одељак те књиге посвећен је приватном животу Византије

9.

до

11. века.

Е. Патлажан је у првом делу површан приказ политичке

историје Византије у време македонске династије. Тако написан, овај
приказ је потпуно некористан. У приватном животу Византије важно

место заузимају породица и род који живе у једној куhи (оикос). Аутор је
превише пажње посветила монашком животу, посебно ако се има на
уму да монашке заједнице представљају мањину у односу на остало

становништво. Родбина је групација која има свест о себи, она отворено
наступа у политичким потезима државе и цркве, у њој се не живи само

приватни живот. Породице се међусобно орођују и тако увећавају моh:
најбољи пример тога доба су породице Фока, Склир и Малеин. О браку

и појавама у вези с њим аутор је изнео веома штуре и уопштене податке,
иако је било могуће далеко детаљније испитати ту појаву која по својој
бити припада сфери приватног.
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Говорећи у целини о првој књизи Историје приватног живота, може
се реhи да је њено основно обележје неуједначеност појединих поглавља
и по обиму и по квалитету. Нарочито је последње поглавље слабије од
осталих. Прво поглавље П. Вона и по обиму и по квалитету надмашује
остала. Поводећи се пре свега, за писаним изворима, аутори су осветлили,
негде успешно негде мање успешно, углавном живот владајућих слојева.

Скоро да се нигде, на 529 страна, не појављују "обични људи" и њихов
приватни живот. Много се полаже на тумачење морала, идеја, што је

добро, али мало се истражују разне манифестације приватног живота.
Без обзира на одређене недостатке, објављивање те књиге је вишеструко
корисно за нашу историографију, јер може бити подстицајна за наше

истраживаче. Било би добро да Clio објави и наредне томове који се

баве историјом приватног живота у наредним вековима, све до данашњих
дана.

У средњовековном друштву се доста бави спортом и ловом, те тако

од

Синиша Мишиh, Историја йриваiuног живтиа ...

Сеhања на проф. др Милча Лалкова

303

(1944-2000)

·СЕЋАЊА

MEMORIES

и никада није пропуштао да нагласи колико цени српску историографију.
Из тих дружења, поготово из сусрета у Београду, проистекла је
заједничка сарадња у Годишњаку за друш~ивену

uciuopujy.

Приликом

боравка у Београду, скупа са професором Андрејем Пантевим,

учествовао је у раду Округлог стола последипломаца Катедре за Општу
савремену историју Филозофског факултета у Београду, на којем је

Сећање на проф. др Милча Лал1iова
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проф. Марко Дого из Трста одржао предавање са називом "Балканске

националне државе и питање муслимана".

Beh

тада проф. Лалков је

имао више критичких опаски на презентоване ставове. Након

објављивања текста проф. Дога на страницама Годи~ињака, на молбу
Редакције, проф. Лалков је љубазно уобличио своја размишљања
Вишегодишњи сарадник Годишњака за друштвену историју и

почасни члан Удружења за друштвену историју, проф. др Милчо Лалков,
преминуо је у јуну 2000. године у Благоевграду.
Редакција Годишњака одлучила је да му ода почаст објављивањем

сећања његових студената и познаника и његове научне библиографије.

изречена на Округлом столу, у критички текст, чиме је на страницама
Годи~ињака започета кратка расправа о тој проблематици. Нешто
касније огласио се на страницама нашег часописа и са другим ауторским

прилогом. Нажалост, сарадња проф. Лалкова и Годтињака за
друиt~ивену

uciuopujy

завршила се на та два прилога:

М. Лалков, ,,Размишљања о полемичком чланку Марка Дога
Успомене о проф. др Милчу Лашюву

'Балканске националне државе и питање муслимана'", у: Годи~ињак за
друш~ивену

Реhи за Милча Лалкова да је био професор Универзитета у Софији

и Благоевграду, шеф катедре "Историја Византије и балканских народа"
на Софијском универзитету "Св. Климент Охридски" и шеф Катедре

uciuopujy III-3 (1996), 261-270.

М. Лалков, ,,Трновска конституција и почетак бугарске политичке

модернизације", у: Годишњак за друшiивену исiиорију

V-1-3 (1998), 7-

15.

,,Нова и савремена историја" на Југозападном универзитету "Св.
Неофит Рилски" у Благоевграду, да је био аутор 10 монографија и око
90 научних радова, да је држао предавања у Аустрији, Немачкој,

Мйлчо је био веома потресен свим што нам се догодило, поготово што

Холандији, Норвешкој и Финској, да је био добитних Хердерове награде

му је управо током бомбардовања из штампе изашла последња књига

(1995) итд. - било би несумњиво тачно, али штуро навођење

Югославия

најосновнијих података из његове научне биографије. Милчо Лалков,
поред тога што је био несумњиво велики историчар, био је изузетна

София

личност, предан послу и одан пријатељима.
Професора Лалкова први пут сам срео 1994. године у Банском. До
данас ми је у успомени остало његово бриљантно предавање о Балкану

Последњи наш сусрет збио се у септембру

1999.

године у Софији,

свега неколико месеци после завршетка бомбардовања Југославије.

(1918-1992): Драма~иичния~и йъ~и на една държавна идея,
1999, 264. Сеhам се да је, упркос подударности та два догађаја, а

и самом наслову своје књиге, одбијао да у њима тражи неку додатну
симболику. Само се распитивао о пријатељима и познаницима.

Једноставно, дубоко се саосећао са свим оним што нас је задесило. Данас

ми је тешко да поверујем да је то заиста био наш последњи сусрет.

у првој половини 20.века. Предавање одржано с лакоћом, знањем и
стилом који слушаоце нису остављали равнодушним. Из тог првог

Мирослав Ј овановиh

сусрета у сећање ми се урезало и вечерње дружење с њим. Појавио на
студентској журки и ненаметљив и спонтан, ничим, ни речју ни гестом,
није направио дистанцу у односу на људе знатно млађе од себе, на исте

Говорити о стваралаштву, доприносу и достигнућима проф. др

оне који су свега неколико сати пре тога слушали његово предавање о

Милча Лалкова у историјској науци представља тежак и напоран задатак.

Балкану. Напротив.

Њих

После тога срели смо се још неколико пута у Софији и једном у
Београду. Увек је био спреман да помогне у решавању научних проблема

за историју. Незаборавна успомена и наша искрена захвалност односе

***
he

оцењивати свако наредно поколење, чак и она која нису везана

се на његов рад са студентима. Он је био виртуозан предавач, који је
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Проф. Лалков је поседовао истанчан смисао за хумор, који се

веh и зато што је разговор који сам водила са проф. Лалковом после
одбране дипломског рада, један од најсветлијих успомена у мом .ж:ивоту
уопште. Разматрали смо различите теме: од личног избора свакога у
:животу до проблема прошлости балканских народа, која има своје

изражавао у замаху његових имагинација, у префињеном изразу и у

рефлексије и у наше време. Повела се реч и о поезији, оној коју сам у то

богатом животном искуству. Језик му је имао невероватну сликовитост

време штампала у студентском часопису и потпуно неочекивано за мене

и ширину, а предавања су му представљала истинско интелектуално

проф. Лалков ми се поверио да и он у тој области даје предност нечему,

умору, његовом и нашем, који се природно појављивао услед предавачког
маратона.

а то су Шекспирови сонети. И с невероватном лакоћом изрецитовао је

уживање.

Сећања на нашег професора асоцијативно нас одводе лауреату

Нобелове награде за књижевност

66.

сонет:

Иви Андрићу, зато што је мало

-

људи уловило и расветлило граничне светове, илузорне реалности и

Сит свега тога, вапим смрт смирења,

непосредну прокључалу емпирију, коју обично називамо историјом

Кад гледам Вриједност к'о бокче рођену,

балканских народа.

И Ништавност у руху узвишења,
И тврду Вјеру срамно погажену,

Тешко нам је и тужно да пишемо ове редове о проф. Лалкову у
прошлом времену, али верујемо да део њега остаје да живи у сваком од

И Част предивну срамотно издану,

нас који је имао привилегију да буде његов студнет. Ни не желимо да

И Савршеност грубо срамоhену,

постанемо свесни овог огромног губитка, који је његова смрт оставила

И дјевичанску Крепост прокурвану,

у науци и просторима студентских слушаоница. Јединствена утеха за

И у крзмању Снагу раздробљену,

нас је мисао да је задовољство од академске комуникације у студентској

И Умјетност од власти зауздану,

аули било узајамно.

И Лудост како надзире Умника,

Николај Гр:игориев, Антон Ковачев

И Истинитост Глупошћу названу,
И ропче Добро гдје двори силника.

***

Сит свега тога, оставио све бих,

Када изгубиш неког блиског, првобитни шок уступа место болу. Зато

Кад смрћу љубав напустио не бих. 1

што је остало толико неисказаних мисли и осећања, која никада неhе
бити подељена. А проф. Лалков је поседовао редак таленат да саосећа
с нашим бригама, да се радује нашим успесима и да нам улива сигурност

Нисам се изненадила његовом избору. И сматрам да свако ко је
имао срећу да му буде близак зна и зашто.

када нас обузму колебања. Он је хипнотисао аудиторијум с респектујуhим

.

.

интелектом и магнетизмом, као што Је и читалац "упиЈао

"

ред за редом

Мариела Палова

његових привлачних речи, повезаних са иначе "сувом историјском

материјом". Таленат да се добро пише је божји дар, онај за који је већина
позвана, али мањина одабрана.
Професор Лалков је био љубитељ лепоте. Лепоте у међуљудским
односима. Мислим да је његов највећи идеал било самоусавршавање.
За обичне људе то може да остане недостижно, али га они поштују и то

им само по себи мења живот небоље. Када човек достигне чистоту и

савршенство, његов утицај се шири. Зато је и празнина, коју оставља
за собом, огромна. Зато с временом бол губи своју оштрину и празнина
остаје. И наметнуто осећање незавршености.

Никада неhу заборавити дан свог дипломирања. Не само због тога
што је та чињеница обележавала крај одређене етапе мог развитка,

1

1963.

Прев.ео Данко Анђелиновић. Преузето из: Viljem Sekspir, Soneti i ostala poezija, Beograd
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М. Лалков, Юzославия

Николај Григориев,

държавна идея, София

Антон Ковачев,

1918-1992
1999.

Мариела Павлова

z.
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ЧЛАНЦИ:

"Националноосвободително движение на балканските народи в

началото на

Библиографија књига и члана1iа

XIX

век

на комунизма, кн.

-

общи черти и специфика", в: Исшория и основи

4, 1972.

"Георги Димитров за фашизма на Балканите", в: Исшория и основи

Проф. др Милча Лалкова

на комунизма, кн.

2, 1972.

"Въпросите на Балканската история в курса по обща история на
средните училища

", в: в екове, кн. 4, 1973.

"Отечествената война на България
КЊИГЕ:

М. Лалков, Крашка исшорил на Бълzария, София 1981.
М. Лалков, Балканскаша война 1912-1913, София 1982.
М. Лалков, Балканскошо националноосвободишелно движение йрез

XIX

в., София

1982.

М. Лалков, Балканскаша йолишика на Авсшро-Унzария 1914-1917,
София

1983.

М. Лалков, Орелъш йада на мачшише, София 1988.
М. Лалков, ,,Народна демокрация или диктатура", в: Хрисшомашил
йо исшорил на Бълzария, София

1992.

М. Лалков, Между възшорzа и йокрусаша. Бълzария йо време на

войнише 1912-1918, София 1993.
М. Лалков, Бълzария в балканскаша йолишика на Авсшро-Унzария

1878-1903,

София

1993.

М. Лалков, Исшория на Трешаша бълzарска дъжава 1878-1944
София

z.,

1993.

М. Лалков, Сшраници ош бълzарскаша исшория. Кн. 1, София 1993.
М. Лалков (в съавторството ), Учебник йо исшория за шесши клас,

София

1994.

М. Лалков, Ош надежда към разочарование. Идея~иа за федерация

в Балканскил Юzоизшок 1944-1948, София 1994.
М. Лалков (в съавторството), Нови очерци йо бълzарска исшория

1918-1948, София 1995.

М. Лалков (в съавторството), Учебник йо исшория за 11 клас, София 1996.
М. Лалков (в съавторството), Бълzарскише ханове и царе - Ош

Кубраш до Борис III, София

1996.

М. Лалков, Бълzарскошо минало

1878-1918. Позна~ио
(uciu. очерци за кандидаш-сшуденши), София 1997.

продължение на

1944-1945 -

антифашистката борба на българския народ", в: Военно исшорически

и нейознашо

сборник, кн.

4, 1974.

"Атеистичните възгледи на Светозар Маркович", в: Ашеисшична
~ирибуна, кн.

3, 1975.

"Из дейността на австро-унгарската дипломация на Балканите в

началото на Първата световна война", в: Бълzария и евройейскише
сшрани йрез

XIX-XX в., София 1975.
"Die Diplomatie Osterreich-Ungarns und der Eintritt de1· Tiirkei iri der Ersten
Weltkrieg (August-November 1914)", in: Etudes historiques No. 7, 1975.
,,Българо-югославски икони:мически отношения

февруари

1947)",

в: Векове, кн.

(септември 1944 -

2, 1976.

·

,,Поручик Петър Пармаков", в: Военно исшорически сборник, кн.

1, 1976.

"Студентски проучвания, Исторически факултет, Клуб за научно

творчество на младежта", в: Исшорически йреzлед, кн.

3, 1976.

.

,,Ein interessantes Werk ber die Verlagstatigkeit von 'Glikis' in Venedig",
Etudes balkaniques No. 3, 1976.
"La preparation diplomatique du Pacte balkanique 1934 (Recherches sur
l'historie des relations diplomatiques dans les Balkans dans la p1·emire moiti des
ann~s 30!·. Studia Balcanica, No. II (Red. N. Todorov et Ch. Daneva-Mihova),
Sofш Ed1tюns de 1'Academie bulgare des Sciences, 1977, 164р. ", in: Bulgarian
Historical Review, No. 3, 1978 (Review of Books).
,,Българо-югославските културни връзки (септември 1944 февруари 1947)", в: Годишник на Софийски Универсишеш. Исшорически
факулшеш, кн. 68 (1974), София 1979.
ш:

"Българите и идеята на балканска федерация

-

от епохата на

Възраждането до края на Втората световна война", в: Исшория и
общесшвознание, кн.

1, 1981.

,,Научна конференция за мястото на България на Балканите", в:
Исшорически йреzлед, кн.

3-4, 1978.
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,,Другарът Тодор )Кивков и българската историческа наука", в:
Исшория и общесшво, кн. 3, 1986. (у коауторству са И. Димитровим).
"СУ 'Климент Охридски' от 1888 до 1944 г. Тенденции и проблеми
на едно развитие", в: Годишник йо исшория на образованиеiйо в

,,La Bulgarie et les Balkans 681-1981", in: Etudes Balkaniques, 2, 1981.
"Из донесенията на австро-унгариския военен аташе на България

полковник В. Лакса: януари-октомври 1915", в: Военно исiйорически
сборник, кн.

2, 1982.

,,Работническото профсъюзно движение в Турция

1945-1975", в:
73

Бълzария, т.

Годишник на Софийски Универсиiйеiй. Исiйорически факулiйеiй, кн.

"Октомврийската револуция и войнишките движения на
Балканите", в: Военно исшорически сборник, кн. 1, 1988.
"Руско-турската война 1877-78 г. и Балканите", в: Исшория и

"Австро-Унгария и балканската политика на Румъния през Първата

1914 - август 1916)", в: Годишник на Софийски
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