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СТУДИЈЕ 

ESSAYS 

С~ианоје Бојанин УДК 394.2:316.722( 497.11)"11/14" 

Представе о празнику и празнично 

понашање у средњовековној Србији 

Аисйlракйlум: Намера је да се на основу сриских средњовеков
них извора иредсйlави значење иојма иразник у сриском феудалном 
друшйlву. Тај иојам је саzледан у издвајању иразнично, дана из сва
кодневице и у односу н.а начине йразновања и йрослављања, који су 
били неодвојиви део йразничноi времена. У йредсШавама о йразн.и
ку и начину њеiовоl йрослављања оiледа се однос измеlју йисане, 

више кулйlуре и оне народне, йlрадиционалне. 

Издвајање из свакодневице 

У животу средњовековног човека смењивали су се дани који су за њега 
имали различита значења. Послови које је обављао н којима је био испу

њен већи део дана у години прекидани су у тачно одређено време. То време 
обухватало је дане који су били другачији од радне свакодневице и добијали 
су према квалитету сасвим другачија обележја. Били су то празнични дани. 

Они су пре свега, били везани за приватни живот човека, као што су рође
ње детета, крштење, свадба или одређено унапређивање унутар заједнице, 

те коначно смрт. Друга врста празничних дана била је значајна за заједницу 

као целину. У христијанизованом друштву, какво је било друштво средњег 

века Европе, празници су били дани сећања на значајне догађаје везане за 

хришћанску традицију. Ти празници су се, за разлику од оних приватног 
обележја, понављали у облику циклуса, седмичног или годишњег.1 Према 

Општа је подела празничних дана на оне који су појединачног обележја и па оне 
који се периодично понављају. Док су цикличIШ празници везани за календар, односно 
понављају се из године у годину, празници појединачног обележја су дани везани за поро
дичне празнике (рођење, свадба) и оне организоване другачијим поводима. Ти другачији 
поводи, према српским средњовековним изворима, били су празници организовюш пово

дом крунисања владара или подизања грађевине од општег значаја, као што је црква, итд. 

Занимљива је подела празничних дана коју је сачинио Питер Берк. Онје празни
ке сврстао на оне који су значајни за ужу заједницу, односно породичне праз~шке, затим, на 
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унутрашњој структури ( организација времена и понашање појединца) пра
знични дан је био сасвим другачији од осталих дана у години. У свом по

знатом и инспиративном делу Свейlо и йрофано, Мирча Елијаде је приме
тио да време није једнообразно, да оно није без прекида. На једну страну 

Елијаде је издвојио свето време које назива време празника, док је на дру
гој страни профано, свакидашње време које је лишено не само религио

зног него и сасвим другог значаја'. Сгарим српским језиком речено, дани 

свакодневице називани су "прости дани" (•• прост••" дьни)3 , док је пра
знични дан обележаван атрибутима као што је "свети" (сsети д•нь)4 или 
,,частан" ( sь ,њстмыхь дьне:хь )5

, ,,светли" ( скЋт1\Ь "Р"~никь )6, ,,светли и вели
IШ празник" ( ,:кЋтАомоу же и sеi\икомоу "Р"~никоу )7, ,,свечасни" (всечаснии 
празник)', ,,чудан и преславан" (ч,одн'iи и пр-k<•••н•ш)9 , итд. Дефрагмента
ција времена се, према томе, огледала у дихотомији празник - свакодне

вица, односно свето - профано. 
Седмични циклус имао је свој празник, недељни дан, сећање на Вас

крсење Исуса Христа. Постојало је више непокретних празника (Божић, 
Богојављење, Благовести, Преображење, Рођење Богородице, Велика Го

спојина, појединачни празници светаца) и покретних празника (Васкрсе
ње, Вазнесење, Педесетница). Највећи хришћански празници били су Го-

празнике које је славила шира друштвена заједница и на годишње празнике, које је про

слављао највећи број Европљана. За нас је та подела прихватљива, пошто је у њеном 
центру човек и заједница у којој живи, па тек онда празници чије постојање и смисао зави
се од човека као религијског и друштвеног бића, Р. Burke, Popular culture in Early Modern 
Europe, New York University Press 1978, 178. 

2 М. Елијаде, Свейlо и йрофано, Замак културе, Врњачка Бања 1980, 31-32. 
3 Хиландарски йlийик, Рукойис CHILAS 156, фототипско издање приредио Д. Бог

дановић, Београд 1995, 22. 
4 Из рукописа 14. века писаног српском редакцијом, који се чува у Бечу, F. Mik1o

sich,Lexiconpalaeoslovenico-graeco-latinum, emendatum auctum, Scientia VerlagAalen, Wien 19772
, 

833. 
Законойравило или номоканон свейlоlа Саве, Иловички йрейис 1262. 'године, фо

тотипија, приредио Миодраг М. Петровић, Горњи Милановац 1991, Картагинско 61. пра
вило, л. 123а. 

6 А. Вукомановић, О кнезу Лазару. Из рукойиса 17. века, Гласник ДСС 11 (1859) 
118. У преводу Т. Јовановића стоји придев светао, Сйlара срйска књижевност. Хресйlо
маШија, приредио и превео Томислав Јовановић, Београд - Крагујевац 2000, 72. 

7 Теодосије, Живот СвеШоl Саве, у: Огаре српске биографије, превод М. Башић, 
СКЗ, Београд 1924, 236; Живот СвеШоlа Саве найисаоДоменйlијан (= Теодосије), изд. Ђ. 
Даничић, Београд 1860, 199. 

8 Теодосије Служба св. Симеону у: Србљак. Службе, Канони, АкаШисШи, прире
дио Ђ. Трифуновић; превео Д. Бощановиh, Београд 1970, 150-151. 

9 Златоструј цветни, Универзитетска библиотека (УБ) Ћоровић 29, кр. XIV века, 
л. 646. О рукопису, Д. Бощановиh, Инвеншар hирилскuх рукойиса у Јуiославији (XI-XVII 
века), САНУ, Београд 1982, 43. 
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сподњи и Богородичини празници. Уз њих су се обавезно славили празни

ци везани за св. Јована Крститеља, св. Петра и Павла и св. Стефана. Када 

је реч о светитељима, изгледа да није било јединствене листе, те је број 

празничних дана током године варирао. Такође, празници поједних свети

теља нису се празновали током целог дана, него само пре подне односно 

до литургије. Крајем средњег века српско феудално друштво празновало 

је знатан број дана у години. Према једном рукопису с краја XV века наве
дено је 65 празничних дана, не рачунајући покретне празнике и недељне 
дане 1°. Од наведених дана, 46 се празновало по цео дан, а 19 само "до јутра". 
У штампаном Малом Зборнику Божидара Вуковића из 1520. године број 
празничних·дана био је знатно већи. Листа је продужена на 91 празнични 
дан, од тога 55 дана се празновало током целог дана, а 36 само до подне11 • 

Као и друга друштва феудалне Европе и српско друштво је развило си

стем празника којима су дани свакодневице били прекидани. Људи су жи

вели од једног празника до другог. У владарским канцеларијама су према 

празницима рачунали време12• Празник није давао само обележје дану и 

времену за које је био везан, него и смисао другим, обичним, свакоднев

ним данима. 

Основни појмови 

За средњовековног човека, празник је пре свега био нерадан дан. У 

аграрном друштву, какво је друштво средњег века, дани орања, копања и 

других мануелних послова, старим српским језиком речено - дани малих 

10 Зборник апокрифа из манастира св. Павла, Севастјанов бр. 1472, л. 199а-200а. 
11 Л. Мирковић, Хеорйlолоlија или исйlоријски развитак и боlослужење йразника 

йравославне исйlочне цркве, Београд 1961, 19. Међутим, исти приређивач је непуних два
десет година касније, у тзв. Саборнику Божидара Вуковића из 1536-1538. навео 67 пра
зничних дана, од којих се 43 дана празновало током целог дана, Исйlо, 20. 

У Византијском царству се, према Tpehoj новели цара Манојла I Комнина из 1166. 
године, па двору празновало 66 дана (не рачунајући недељне дане), уз 27 полудневних 
празн_ика, R. Macriocs, Justice under Manuel I Komnenos: Four Noveles on Court Business and 
Murder, Fontes Minores VI, Lбweпklau Gesellschaft E.v. F1·ankfurt am Main, 149-155; The Oxford 
Dictionary ofByzantiun II, Oxford University Press 1971, 781. 

У суседству ср~ске Краљевине Дубровачка република је у XIV веку поштовала 
48 празни~шихдана током године, А. Соловјев, Књиiа свих реформација 'града Дубровника, 
у: ИсторИЈско-правни споменици кч,. 1: Дубровачки закони и уредбе, СКА, Београд, 1936, 
105. 

12 Лексикон срйскоl средњеl века, Београд 1999 (С. Бојанин, Покладе) 400. О дато
вању владарске канцеларије празником, видети: М. А. Пурковић, Дайlирање у домаћим 

срйским изворима средњеlа века, Glasnik Jugoslovenskog profesorskog druStvaXIП (1932-1933) 
739-751. 
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и великих работа и бедбе, смењивали су се са празничним данима када се 

ти послови нису обављали. У једном епитимијном тексту, за који се верује 
да је настао средином XIV века, отприлике у време законодавне делатно
сти цара Душана, читамо одредбу: ,,И у недељу и у нарочите празнике да 

није никакве работе ни бедбе, ни мале ни велике" (и ~ нед•••• н ~ пр•~ныке 
нdроl.Јите дd нЋст ЈЫБотЋ НИКАКОВЕ, ни вЋдвЋ ни MA/\t:: ни ве-лике-). 13 

Реч йразник (пр•џьннкь) старословенског је порекла, у чијој се осно" 

ви налази појам йразан, односно йразно у значењу неокуйиран радом, без 

рада, делања односно беспослен". Беспослен човек је заправо био, сред

њовековним речима казано, ,,празан" човек. То значење је недвосмислено 
присутно у старословенском преводу Светог писма. У Мирослављевом 

јеванђељу, српском рукопису са краја ХП века, читамо: 

RИД Ћ ИНћl "" ·rрhЖИЦ.ЈИ (ТОЕЦ.ЈИ nра~дьны ••• 

овр-1.-ге др0'(ГИ€ С'Г0€1јЈ€ nрАЏћНћl 

и га(•гм)• имь что џ-1. с-гои-г"' пр,џьни •<• д(ь)нь 
и r(ЛdГО/\А)ШЕ EMIO Ћко НИКТО-ЖЕ HdCb не Љ\ЕТЬ, 

(видје друге гдје стоје на тргу беспослени .. ./ На];је друге гдје стоје 
беспослени. /Што стојите овдје цијели дан беспослени?/Рекоше му: Јер 

нас нико не најми)" 

Изгледа да је од најранијих времена словенско друштво показивало 

поштовање према сакралном времену тако што се тада није радило. Та

кво схватање је било неодвојиви део и српског христијанизованог феудал

ног цруштва. Оно се исказивало у текстовима различитог порекла, било 

да је реч о правним саставима и законима, било да се односи на штива 

лепе књижевности. У Номоканону (или Законоправилу) св. Саве из пр

вих деценија XIII века, у поглављу са насловом Правила св. Пешра и Па
вла, изнета је идеја обележавања празничног времена прекидом свако

дневних послова: 

13 А. Соловјев, Срйска црквена йравила uзXIV века, Тhасник СНД, књига XIV, д. н. 
8 (1934), 37. На основу језичке анализе текста, Соловјев је приметио да су у њему одредбе 
на исти начин формулисане као и члано_ви у Душановом законку, те је настанак тог текста 
сместио у средину XIV века. 

14 Г. П. Цыганенко, ЭШимолоZический словарь русскоiа языка, Киев, 19892, 324. Р. 
Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskogajezika Ш, JAZU (1973), 28. 

Истог порекла је и лексема \'l'(ПрА7;нити, у чијој се основи налази реч йразан. Значе

ње и употреба су разноврсни, од појмова испразнити, престати или укинути до оних који 

су синоними и за празновати и прослављати, СШарославлнский словарь (йо рукойислм Х

ХЈ веков), под редакц. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва 19992• 
15 Матеј 20, 3-4, 6-7. Мирослављево Јевшфеље, Н. Родић-Г. Јовановић, Институт 

за Српскохрватски језик САНУ, Београд 1986, 92. Превод према Архијерејском Синоду 
СПЦ. 
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f'l,ь Пе-г,рь и П••ьn• ,•поs-1.дщs·k hlодемь ДЋ••-ги пе-гь д(ь)нии •• нед[-1.]аи. 
•• соуао-г•'( же и •• нед[-1.Ј,,. д• оупр•жнг,,о-г' се •• цр(ь)коsь ... 16 

(Ми, Петар и Павле заповедамо људима да делају пет дана у недељи; 
али суботу и недељу да празнују у цркви.) 

Затим се набрајају већи хришћански празници, а за највећи од њих, 
Васкрсење, читамо: 

Ееаик~,о нед[-1.]n,о сир-1.чь G-гр(ь)с-г(ь)но'(•• и дроугоу,о иже по неи рекше 

G(se)ThlE ПАСКЫ Д4 не Д Ћf\МОТћ f\lOДIE, Нћ Д4 пџџноують. RСИ И р4GИ И 
СRОGОДНИИ ••• 17 

(Велику недељу, то јест Страсну и другу која је после ње, односно 
Свете Пасхе, да не делају људи, неzо да йразнују сви, и робови и слобод
ни ... ) 

Идеја обавезног празновања празника није била ограничена само на 
званичну канонску књигу св. Саве. Постојала је и другачија верзија Пра

вила св. Пешра и Павла, којом је отпочињао Епитимијни номоканон који 
се обично налазио уз Требник као део једне једниствене средњовековне 
књиге. У тој се верзији каже да на празнични дан не треба радити, него 
"оуnр4~нити се wт де-t\4 ть.жк4rо". Тек после завршетка празника саветује се 

да треба отпочети са пословима: ,,н•чин•-ги д -!.мти р~чн•• sъс.к•".18 С друге 
стране, на празновање празника позивају нас и дела лепе књижевности. 

Непознати писац Похвално?. слов_а св. кнезу Лазару са краја XIV века, под
сећа нас да је помен св. кнеза Лазара онај "ради кога празнујемо данас 
светао празник" ( е-rоже- р4ДИ ПЈ}4~ДНО'(ЕМћ ДћНЬ.Сћ сsЋТf\Ь. ПЈ}4ЏНИКћ)19 • 

Порука је у свим текстовима истоветна: за празник се не ради, пра
зник се празнује. У времену које није било испуњено радом, послом и сва
кодневним бригама постојао је исто тако строго утвр];јен начин понашања 
који је одговарао његовом сакралном обележју. Појединац је требало да 
се пре свега посвети Богу, одласком у цркву и молитвама, како читамо у 

нашим изворима. 

16 Прво правило св. ап. Петра и Павла, Законойравило или номоканон, 59а-б. 
17 Исиiо, л. 59а-б. 
18 Требник са Епитимијним номоканоном из друге половине XV века; српска 

редакција, Архив бугарске академије наука (БАН) бр. 53, л. 101а-б. Текст Правила објавио 
А. И. Яцимирскiй, Къ ucmopiu апокрифовъ и леZендъ въ южно-славлнской письменности 
III, Изв-hстiя отд. русе. язы. и слов. Импер. Акад. наук. XV/1. (1910) 42-43, али ихје грешком 
приписао новобрдском зборнику из 1420. године - тзв. __ Берлински зборник бр. 45. 

19 Слово о свеиiо.м кнезу Лазару писао је тзв. :Н~познати Раванича~шн између 1392. 
и 1398. године, А. Вукомановић, О кнезу Лазару, 118. Превод Слова и осврт на ранију 
литературу дао је Т. Јовановић у Стара срйска књижевност. Xpecilioмauiuja, 65-72. 
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Идеја празничног дана исказана путем дихотомије радиши - йразно
ваши, у вези је са методом "бинарног кодирања" у комуинкацији културе, 
формулисане у оквирима структуралистичке антропологиј1е. Потпуна пред
става о једном појму могућа је уколико се он сагледава у односу на појам 
IЬему супротног значења. Према Едмунду Личу "знак или симбол добијају 
значење само онда када се разликују од неког другог супротног знака или 

симбола".20 Изгледа да су наши средњовековин извори са савременицима 

општили управо на такав начин. У њима се могу наhи разне опозиције које 
упућују на различите врсте понашања, у намери да се на њих укаже, или да 

се истакну она пожељна. Однос празничног и свакодневног није се испуња
вао само у опозицији сакрално - профано, празновати - радити, него и у 

опозицији јавно - приватно; присуство - неприсуство одређених емоција; 
бука- тишина; прекомерност- суздржаност; када је реч о самом празнич

ном времену и простору: духовно - телесно; црква - позориште или игри

ште; дом - улица или трг, итд. 

Други основни појам којим се у српским изворима означавало време 

које је по квалитету било другачије од оног свакодневног јесте трьжьст•• 

( шржасшво ). Та лексема је исто старословенског порекла, али и калк грч
ке речи йанађур (ncrvтiyupu;), у чијој се основи налази реч шрz21 • Полазећи 
од основних значења, речи йразник и шржасшво означавају не само вре
ме када се није радило него и оно када се свет окупљао и сусретао, одно

сно када се напуштао простор приватног обележја, у намери међусобног 

јавног окупљања. Христијанизацијом се и хришћански храм, у простор

ном смислу, наметнуо као место окуnљања људи. Напуштање свакоднев

них обавеза и окупљање унутар једног целовитог простора на друштве

ном плану су представљали другачији облик понашања и деловања чове

ка од оног свакодневног. 

Требало би се осврнути и на лексему светац, тим пре, што је, како се 
сматра, из те речи изведена именица свешковина и глагол свешковаши22 • 
(У савременом језику светковина и светковати су обично синоними за ре

чи празник и празновати. )23 У основном значењу реч свешац означва све-

2ll Е. LiC, Kultura i komunikacija. Logika povezivanja simbola. Uvod и primenu strukturali
stiп/ce analize и socijalnoj antropologiji, Bcograd 1983, 73. 

21 М. Фасмер, Э!Uимолоlический словарь русскаlо языка, превод с немецкого и 

дополненоя О. Н. Турбачева, том IV, Москва 1987, 83; Г. П. Цыганенко, ЭLUимолоiический 
словарь, 430. О етимологији грчке речи видети:~- П. АvОрн.оtТЈ~, ЕтvµоЛ,оу~ко Лсq~ко тrџ; 

KOlV1Jf vsocAA1JVIK1Jr; 0е:сюаЛоv~к11 19953, 261. Уп. The Oxford Dictionary ofByzantium II, 
Oxford University Press 1991, 775. 

22 Р. Skok, Etimologi_jski 1jeCnik III, 370. 
23 Светковина јесте "исто што и светковање, благдан, празник, светац", RjeCnik JA

ZU, sveska 71, jedan sedamnaestog dijela, Zagreb 1959, 219; или светковина је приредба и весе-
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титеља, док у изведеном значи празник организован у част светитеља за

штитника. У тој речи се, за разлику од појмова йразник и шржасшво, огледа 

блискост празничног дана са хришћанским календаром. Међутим, с тим 

значењем и у тој употреби нисам је нашао у књижевним средњовековним 

саставима. У документима писаним српским језиком употребљена је све

га неколико пута24• Најречитији пример јесте честитка Али-бега Павло
вића Дубровнику поводом празника св. Влаха, крајем XV или почетком 
XVI века. Он у Дубровник шаље, како каже, ,,на ваше светце" (н• ••ше 
сsетце), своју глумачку дружину иа челу с Радојем Вукосалиhем25 • Употре
бљена у овом конкретном случају, у писму Али-бег Павловиhа, реч свеш
ци нас наводи на мишљење да је њена примена била, ако не мање формал

на а онда чешhа у говорномјезику26• Ипак, појмови йразник и шржас~иво 

су према свом основном обележју имали садржајније и обухватније значе

ње и употребу него што је обележавање дана неког светитеља. Исто тако, 

ни појам свешковина није био део књижевног старословенског и старог 
српског језика. Ту реч не налазимо ни у речнику старог српског језика 

Ђуре Даничића, ни у старословенском речнику Франца Миклошиhа.27 Си
гурно се може реhи да је у употреби у српском писаном језику веh од XVIII 
века. Користи је Доситеј Обрадовић, а налазимо је у речницима обј авље
ним почетком XIX века.28 

ље поводом неког празника, свечане прославе; празник, свечаност, Речник Машице Срй

ске V (1973). 
24 Ђура Даничић у речнику наводи свега два примера, Рјечник из књижевних ста

рина срйских III, Београд 1864, 87. 
25 Писмо Ал~-бега Па~ловиliа нема датум; F. Miklosich, Monumenta Serblca, бр. 

CDLXXXIV; Љ. СгоЈановиh, Сшаре срйске йовеље и йисма, књ. Ј: ДубfЈовник и суседи ње
ёови, део 2, СКА, Београд- Срем. Карловци 1934, 347. 

. 
26 У_Миклошиliевом речнику реч свеШац нема значење празника, видети: F. Miklo

sich, Lexicon, 833. Ипак, паралелу налазимо у појму йомен свеШом у разним словенским 
књижевним, правним и другим текстовима или у појму festivitates sanctoruш у дубровачком 
извору из 1498. године, Ђ. Петровић, Одредба дубровачке владе о "йразницима свеШих" 
из 1498. ,одине, Balcanica 13-14 (1982-1983) 403-413. 

27 Видети напомене 24 и 26. Исто, ни у речнику старог руског језика од Срезневскоr 
нисам наш~о ре:и светковина и свеШковаШи. Али као део старог руског језичког фонда 

забележен Је поЈам свљ.тъкъ. = св.-1\токъ (святок) као синоним за реч празник, без сумње 
изведен од речи свеШ, руски свят, Матерiалы для словарл древне - русскаlо языка по 

письменнымъ, трудъ И. И. Срезневскаго, томъ III, Санктпетербургъ 1903. 
28 За Доситеја Обрадовића видети у Сабраним делима, напомена бр. 77. 

, Речници: Joakima Stulli Dubrocsanina, svechenika reda S. Franceska Serafinskoga, Rjec-
sosloxje, и komu donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia istiehjezika krasnoslovja nacsini, izgova
ranja i proтjecsja I/Љ:-Ital.-Lat. ll, и Dubrovniku 1806, 412; В. С. Караџић, Срйск.и рјечник ис
iйолкован њемачким и лаШински.м ријечма, Биена 1818, 748. 
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Свечаност празничног дана 

]3ажност празника у религиозном концепту човека средњовековне 

Србије изражавала се на више начина. Међутим, у овмо раду нас пре све

га занима свест о свечаности празничног дана. У области писане речи по

јам свечаности се истицао у различитим књижевним родовима: жишији

.ма, служба.ма, йохвала.ма, слови.ма, беседа.ма, итд. Средњовековне тексто

ве у основи одликује снажна црта уопштеног и литерарног казивања о 

празнику који се одређеног дана слави, о његовом смислу и значењу које 
треба да има за његове поштоваоце. У сви тим текстовима, два су основна 

елемента карактеристична за празнични дан. То су, сабирање свеша које 
је делило исте емоционалне садржаје, односно друго обележје празнич

ног времена, радосш и весеље. 
Беседа св. Јована Златоустог на празник Педесетницу почиње следе

ћим речима: ПАКЫ пра~никь. И ПdlЊI трьЖћСТRQ. ПАКЬ.1 црькыш MHWЖћCTRQMh 

sед• рмтет• ... ". О празнику се сви окупљају, каже нам Кирил Алексан
дријски иа почетку своје беседе на Цвети, сви Владику прослављају, не

беса се радују, а горе се веселе: """ пр,~ннк•'( прионцыют. се, ""'" Емдик•'( 
sь..спЋsА1оть; не-в€сА sе-с€л€т се-, rwpы Р"-доуют' се-, ... )30. У Служби св. Симеона 
Теодосије нас позива на весеље и молитву Симеону и Сави: ,,на весеље 

сакупимо се и њима молимо се"31 • Учесници у празнику се називају, као 

код Теодосија (крај XIII и поч. XIV века) или Андонија Рафаила (XV век), 
йразникољубци.ма32• 

Празничне беседе су углавном биле испуњене свечаним и радосним 

расположењем: ,,нико да не тугује данас,јер празник духовни је", каже св. 

Јован Златоусти у ускршњој беседи, коју читамо у рукопису српске рецен

зије XIII века33 • Посебно опитимистичко расположење поводом празнич

ног времена исказано је у Похвалном слову св. кнезу Лазару, од једног 
другог непознатог аутора, које је настало око 1403-1404. године. Оно по
чиње следећим речима: 

29 Златоструј цветни, крај XIV века УБ Ћоровић 29, л. 1806. 
зо Златоуст посни, Дечани 86, водени знаци на хартији из 1395/1400. године, л. 2396; 

Д. Богдановић, Инвентар hupuлocux рукойиса, 43, 
31 Теодосије, Служба св. Симеону, у: Србљак, 162-163. 
32 Теодосије, Служба св. Симеону,у: Србљак, 166-167,214-215; Ђ. Трифуновпћ, Слово 

о светом кнезу Лазару Андонија Рафаила, Зборник историје књижевности, 10, САНУ, 
Београд 1976, 159. 

33 Рукопис српске рецензије, Mihanovic Homiliar, Editiones monumentorum slavicorum 
veteris dialecti, Institut fiir Slavistik an der Universitat Graz, Graz 1957, л. 1416. 

Станоје Бојанин, Предсiйаве о йразнику и йразнично йоЈ-Ш~uање у ... 

Нынrn. WТћ тми "" свЋтћ nрЋшћдћшеи, 
л1оди11;;, nлемен4 и всt1.1њ родћ чловЋчь, 

моученик4 дьнь nочт-kмь, 

nрщноуимь кеселеЦЈе се, 
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(Сада из таме на светлост прешавши, /ходите, народе, племена и сав 
род људски, /да мученика дан прославимо. /Празнујмо веселећи се ... ) 

Песник нас већ одмах на почетку обавештава о прелазу из једног вре
мена у друго, ,,нз таме на светлост прешавши". Без обзира на то какви да 

су били дани свакодневице, време празника је у сваком погледу другачије. 
Затим, даље каже: 

Пр'iид-kте, w С&€ЦЈ€Нни с.норе 

и вьсь. родь ~емли срь.пскь.11Е, 

Н4СТОIС.:ЦЈ4ГО R€C€A°i4 дьнь nочт-kмь.. 
РцЋмь. nрt1.џьничн44 дь.ньсь, 

1њстр~GИМЬ. ~А4ТОКОIЫННОЮ тр~вою 

Rb Н4СТОIС.:ЦЈИ ДЬ.НЬ Пр4ЏЬ.НИК4 Н4Ш€ГО, 

nt1.чe же вь нt1.рочити дьнь· кесел"it1. нt1.шего. 

. . . Дь.ньсь 4ГГ€i\И wть невесе nриникше сь члокЋкь.1 трьжьсткоують.. 

(Ходите, о свештени саборе / и сав роде Земље српске, /да се дану 
данашњега весеља удостојимо!/ Шшо zод данас йроzовори.мо, нека је йра
знично / затрубимо златокованом трубом/ на данашњи празник наш/ као 
у нарочити дан весеља нашег. / .... Данас анђели са небеса слетеше /да с 
људима славе ).34 

Пе<:ник нас подсећа да је у празничном дану и говорна комуникација 
другачија, рц-kм• пр•џ•ниsн" д"""'"· Долазак празника обележавају звуци 
трубе. Емоције које преовладавају указују на стање које се разликује од 
свакодневних брига и напора. У једном тренутку песник пун усхићења ка
же: ,,он нам већи од свих летњих празника постаде" ( си н•м• п•sе sc-kx• 
АЋтныхь nрt1.џьникь. прt1.џьник:ь. нt1.стt1.).35 

Повезаност празничног окупљања са квалитативно одређеним емо
тивним доживљајима опште је место у рукописним књигама српског сред
њовековног друштва. Значају празничног дана није доприносило само све
чано окупљање људи, него и присуство небеских сила, анђела. То је дан 

радости и весеља који поприма космичка обележја. Песничке слике који
ма се исказивао свеопшти осећај радости у јединству н тоталитету цело-

" Ђ._Даннчи~, Похвала кнезу Лазару, Тhасник ДСС 13 (1861) 358; Превод Т. Јова
новића у Сш.ара сриска књижевност. Xpecilloмailluja, 94. 

35 
· Исшо, 358-359; Исшо, 94-95. 
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купне васељене биле су под утицајем Псалтира, радо читане књите сред

њег века. У псалмима је средњовековни човек налазио више песничких 

облика којима је исказивао своја различита стања душе, као што су и ра

досно, празнично осећање36• 
Представа о свечаности празничног дана није се изражавала само дру

гачијим расположењима у односу на свакодневицу него и одређеним естет

ским захтевима. О спољној свечаности празника говори архиепископ Про

кло на почетку беседе посвећене Вазнесењу (рукопис са краја XIV века): 

И l<<(тћ) RИДЋТИ цр(ћ)КОRћ Д(ћ)Н<ћ RИНО/0 Пр•~НИК• МНОЖћСТRОМћ СRОИХћ ч•дћ 

кь.~пе-ЦЈО'( и оукр"ше-ноу многочед'iе-мь симь и кџсноче-д"iе-мь и rn.коже- wдежде-10 

довро10 множьстsомь пришдьш'iихь wв"ъче-ноу mкоже рече np(o}p1Nљ ••• 37 

Празнично мноштво окупљеног света у цркви упоређено је са "добр-
ом" одећом у коју је црква празнично одевена. Да ли је таквом естетском 

изгледу празничног простора доприносила и свечана одевеност окупље

них? Изгледа да је спољашњи изглед учесника у празничном времену тре

бало да буде другачији од свакидашњег, исто онако као се очекивало да и 

комуникација током празника буде другачија. У поменутом епитимијном 

номоканону сачувала се и забрана којом се од верника тражило да се на 
празник свечано и лепо обуку, иначе је следила казна поста: 

flцi• кто въ сSвотS или въ н,д(-hлю) или въ Gл(,)д(ћ1)ч(и)ни <(в,)т'i• д(•)ни 

н• wвл,чит <Е къ ч<тнi• ри~и, пос(њ) .и. д(ћ)ни, м<;0,(,ииrn) и, д(ћ)Nћ по iii'38 

(Ако се ко у суботу или недељу или у свете дане Господње не обуче у 

часну одеhу, да пости осам дана, а дванаест метанија на дан.) 

На општост ове одредбе указује употреба појма "частна одећа", чије 

је неутрално значење (не тражи се ни богата ни скупоцена) било прилаго

ђено припадницима различитих социјалних група, пошто је требало да 

све оне подједнако прослављају празник. 

Звук и покрет празника 

У истом Епитимијном номоканону читамо и једну другу заповед: 

36 О значају и смислу псалма говори Атанасије Александријски, В. В. Бичков, Ви

занйlијска eciйeiJluкa. Теоријски йроблеми, Београд 1991, 195-197. 
37 Златоструј цветни, УБ Ћоровић 29, кр. XIV века, л. 646; Д. Богдановић, Инвен

Шар hирилских рукойиса, 43. 
зs У рукопису Архив БАН 53 недостај~ лист, те је наведено према другом рукопису 

Архива Српске академије наука и уметности (АСАНУ) бр. 29, л. 35б-36а. То је тзв. Зако
ник из Виiйинице, рукоШiсна књига из 2. четвртине XVI века. 
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(Када је празник, то ударајте у било/клепало много, да разумеју људи 

да је празник)". 

Празнични дан је требало најавити. Бучно, ударцима о клепало, да, 

како се каже, ,,разумеју људи да је празник". Исту функцију су имала и цр

квена звона. Уз епископске цркве грађени су звоници са којих се најављива

ло празнично време и позивао народ у црrау. Такви звоници су, на пример, 

надвисивали Ђурђеве Огупове, цркву св. Николе у Куршумлији и св. Петра 

и Павла код Бијелог Поља, Жичку архиепископију, Огуденнцу Хвостанску, 

цркву Богородице Љевишке, итд.40 Празнични звук трубе исто тако је наја

вљивао свето време. Квалитет тога звука огледао се у разним епитетима, 

као што је "златокована труба" нашег анонимног песника или "коване", 
,,медне", ,,ражане" трубе из псалма. На једној од минијатура Мирославље

воz јеванђеља (крај ХП века) приказан је и трубач који дува у рог41 • 

Писци празничних беседа, похвала, служби, служили су се разновр

сним сликама опште разумљивим читаоцима и слушаоцима. Делом преу

зимане из псалма, биле су погодне за разноврсне варијације и нова компо

новања. У псалмима се често радосно осећање исказује путем пљескања 

руку и поклич: ,,Сви народи, запљештите рукама, покликните Богу гла

сом радоснијем" (&'си 1('"~;ь.щи 1:њсплеЦЈАите роук:Ами, вь.с.кликнЋте Eoroy rлАсомь. 
р,дости)42 . У поменутој беседи Кирила Александријског празнична радост 
се најављује бучно: 

р·k.кь.1 1љсплеЦ.Ји'rе:, nрорwци &ь.~оуп'iите ~р€ЦЈ€ &'1.ШЕ r(лАrо)ль.1 вы&ШЕ &ЕЦ.ЈИ, rwpы 

&ь.скликнЋтЕ, МЛАДЕНЦИ RhСПQИ'ГЕ ••• с(sе)ЦЈЕНИЦИ Rh~r(лАrО)ЛИ'ГЕ •• ,43 

39 ИсГйо, л. 516. 
40 "Праздпик пачинался со звона колоколов", М. А. Поляковская, Быт и наравы 

поздневизантийско'iо общества у: Култура ВизантиИ:, XIII -первая половина XV в. Москва 
1991, 572 (на тај податак и на књигу указао ми је проф. Радивоје Радић). 

О звоницима као обележју саборних (катедралпих) цркава писао је Војислав Ђу
рић у ИсШорија Срйско'i народа!, Београд 1980, 393-394. А да се звоници нису градили 
само уз седишта првих српских епископија видети: О. Кандић, Куле - звоници уз срйске 
цркве Xll-XV века, Зборник за МС ЛУ 14 (1978) 70-71. 

41 Фототипско издање: Мирослављево јеванђеље, Издање његовог величанства 
Александра!, краља Србије, Беч 1897, 123. 

42 Псалм 47. Das Serblsche Psalter, Faksiшile-ausgabe des cod. slav. 4 der Bayerischen Sta
atsЬiЫiothek Mi.inchen 11, Wiesbaden 1983, fol. 60v. 

43 Златоуст посни, Дечани 86, из 1395/1400. године, л. 2396; о рукопису Д. Богдано
вић, Инвентар hирилских рукойиса, 43. Извор свеобухватне радости Кирила Алексан
дријског јесу стихови из 96. псалма: 

,. ... Нек се веселе небеса и земља се радује; нек пљеска море и што је у њему; Нека 
скаче поље и све што је на њему; тада пек се радују сва дрвета шумска, пред лицем 
Господњим ... " 
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Радосно осећање Кирил Александријски и~казује путем ал~горијских 
слика: реке пљескају, пророци радосно повикуЈу, горе ускликуЈу, младен

ци певају. Пљескање и усклици постају симбол радосног и веселог распо
ложења. Они су, исто тако, један од оних аудио елемената, као клепало, 

звоно, труба који наговештавају празнични дан. То су, заправо, основни и 
најједноставнији облици празничне бук~ (пошто _се остварују људским гла
сом и покретима). Та празнична бука Је раздваЈала обично и празнично 
време. Буку разумемо у оном значењу које јој придаје Едмунд Лич када 
каже да култура стално употребљава вештачку буку ради одређивања гра
ница, временских и просторних, које су "н~ само ф~зичке него и метаф~
ричке"44. у овом случају насупрот буци ниЈе мелодИЈа него тишина. Лич !е 
то представио у једначини бука- тишина= свето- профано. Ипак, Лич Је 
напоменуо да однос једначине може бити и обрнут45 • 

Радосно расположење исказивало се не само звуком, већ и покретом 
тела. То је онај покрет или она активност тела која обично није део време
на када се обављају мале и велике работе. Мислим пре свега на нгру и плес. 

"Свиседаклерадујемоинграјућнвеселимосе" (кси •il•• р,дО'{'КМ се и и~р•~оЦЈе 
sесеоим се), каже се у поменутој ускршњој беседи Јована Зл~тоустог" . 

Слика човека који игра, плеше и скаче била је у српској сред1ьовеков
ној књижевности релативно често у употре~и као симбол радосног осећа
ња. Свој узор је имала у представи Давида КОЈИ игра испр_ед ковчега Господ
њег". Обично се користила приликом описа транслациЈе МОШТИЈУ светих, 

као на пример у делима краља Стефана Првовенчаног илн ДоментиЈана. 
ВаiiиЈ·аше као некада Давид, играјући пред ћивотом у сенци" (тко 

,, )'' с д••(ы)дь иноrд• •ьпиmше ск•ч• пр-kд(ь) с-kн'нымь К'{'RОтомь каже краљ те-
фан, или Доментијан: ,,и као Давид некада скачући пред сеновитим киво

тим, јасно и велелепно вапијаше" ( mкоже д••идь др•••" ск•ч• пр-kд с-kньнымь 
)

49 
кикотомh rn.сьно и келеrласно кьnиrn.дше . 

Спајањем звука (буке) и телесног покрета ( и'iра- йлес ), добијамо два 
основна облика испољавања радосног осећања. Њих често срећемо у из
ворима различитог порекла, исказане појмовима йљескање рука.ма и йле

сање. Такви облици били су део представа радосног и веселог понашања 

44 Е. LiC, Kultura i komunikacija, 94-95, 
45 Исто, 95. 
46 MihanoviC Homiliar, л.141а. 
'' Друга књига Самуилова 6, 14-16. 
48 Сгефан Првовенчани, Житије св. Симеона у: Сабрана дела, изд. Љ. Јухас-Геор-

гијевска и Т. Јовановић, Београд 1999, 63-64. _ . 
49 Живот СвеШо'iа Симеуна и СвейlоZа Саве найисао Доменшщан, изд. Ђ. Дани

чић, Београд 1865, 67; Доментијан, Живот Свеiйоlа Симеона и СвеШоiа Саве, превод Л. 
Мирковић, у: Огара српска књижевност у 24 књиге, књ. 4, СКЗ, Београд 1988, 287. 
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писане и учене културе. Они се у потпуности подударају, као што ћемо 

касније видети, са традиционалним, народним схватањима. Иако се та иста 

писана култура, односно њени клерикални представници, користила сли

кама бучности и игре, она ипак није била наклоњена њиховом практич

ном испољавању. Слику игре цара Давида пред ковчегом користи Григо

рије Цамблак (почетак XV века) приликом навођења врлина краља Сте
фана Дечанског, али тачно одређујући о каквој је то нгри реч: ,,духовно је 

играо у колу, не ногама, но душевним осећајима" (д~Х••н•• оикь<т••••ше 
иrџн'iе, не ноr"ми нъ чю1њствћ1 д\$шевнћlми)50. 

Простор и време унутар празника: 
начин празновања 

Издвајањем празника из свакодневице, намеће нам се поново дихо
томија сакрално - световно, овог пута у самом празнику. Српско феудал
но друштво познавало је разлику унутар празничног времена и простора. 
Поделу на сакрално и световно оно је исказивало путем представе "дво

струко веселећи се, духовно и телесно", да употребимо речи Доментијана 
(XIII век), или, како читамо код архиепископа Данила II (прва половина 
XIV века), ,,духовно и телесно утешивши све оне који су дошли на ово 
празновање"". Тиме се пред нама отвара низ нових питања: на који се 
начин празновао празник? Да ли су сви празновали исто? Која су пона

шња одређене друштвене групе сматрале за празнична, а која не? Одно
сно, где се све празновало и како? 

У житијима српских владара и црквених архијереја, општеприхваће
на одлика празника представљена је дихотомијом духовно - телесно. Та 

дихотомија свето - световно подразумевала је два различита начина про
слављања празника, условљена местом и временом. Тако су појмови пра

зновати, радовати се и веселити се имали не само различита значења него 

и различите облике испољавања. За разлику од житија српских владара и 
црквених внсокодостојника, у похвалама и празничним словима весеље и 

радост су пре у области духовно'i. У беседи св. Димитрију српски песник 

50 ЖиШије Стефана Уроша Tpehel, сйисано Геофрlијем монахом, издао Ј. Шафа
рик, Тhасник ДСС 11 (1859) 86; Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, превод Л. 
Мирковић, у: Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 12, Београд 1989,76. 

51 Живот Светог.а Симеуна и Свейiоlа Саве найисао Доментијан, 194; Доменти
јан, Живот Cвeillola Саве и живот Cвeiilola Сименона, 116. Животи краљева и архиейи
скойа срйских, найисао архиейиской Данило и друlи, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866, 79; 
Данило Други, Животи краљева и архиейискойа срйских. Службе, Стара српска књижев
ност у 24 књиге, књ. 6, Београд 1988, 94. 
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грчког порекла Димитрије Кантакузин (XV век) позива окупљене: ,,пра
знујмо светло, празнујмо у весељу, духом радујући се"52 • У намери да ис

такне духовни принцип, Теодосије га веh на почетку Похвале св. Симеону 

и св. Сави супротставља телесној одлици празничне радости: ,,пре плот

ске духовну вам припремам трпезу"". Сакрални простор је било место где 

су се одигравали сакрални призори и молитве, као што су св. литургија и 

друге свете радње и чинови. То је обично био храм, јер време посвећено 

Богу и молитви називамо светим - ,,црква јесте молитвиште, место све

то" читамо у једном зборнику српске рецензије с краја XIV века54• 

С друге стране, световни, лаички облици прослављања припадали су 

профаном месту, куhи, тргу, улици, позоришту или игралишту. Време њи

ховог празновања могло би се сматрати обичним, световним временом 

( видети табелу )55 • 

сакрално свешовно 

месшо храм куhа, трг, улица, 

игралиште, позориште 

време време литургије и време различитих облика 

молитве забаве, весеља и разоноде 

На једној страни су, значи, облици прослављања проистекли из окри

ља званичне цркве, писане и "високе" културе, док су се на другој страни 

налазили неписани обичаји и понашања народне средњовековне културе. 

У Номоканону св. Саве или преводу Синтагмата Матије Властара ( среди
на XIV века), који представљају званичне ставове, прослављање хришћан
ских празника везивало се превасходно за цркву: ,,лепо јесте да се у светле 

дане хришћани сабирају у цркви" (кs ск-kт•ы" д(s)ни •-kno 1«тs "" цр(s)кки 
сsсир•ти се кр(s)стиrnномs)56 . Сабирање и окупљање у цркви подразумевало 

52 стара срйска књижевност. Хрестоматија, 151. 
53 Теодосије, Похвала светом Симеону и светом Сави у Стара срйска књижев

ност. Xpecilloмailluja, 32. 
54 А. И. Яцимирскiй, Описанiе южно-славянскихъ и русскихъ рукойисей 

заiраничныхъ библиотекъ, томъ /: ВЂl-tа-Берлинъ -Дрезденъ-Леййциlъ-Мюнхенъ
Праlа-Любляна, у: Сборни.kъ отд·tленiя русскаго языка и словесности Россiйской Акад. 

Наук., томъ XCVIII, Петроградъ 1921, 188. 
55 Ову табелу би требало схватити условно. Пре свега треба указати на амбива

лентност значења дома, односно куће као празничног простора. Она произлази из односа 

у којем се појам куће саrnедава. Уколико се постави у однос са црквом, кућа или дом јесте 

простор световног обележја, место где се обављају световни (телесни) облици празнова
ња. Међутим, у односу на трг или улицу, кућа добија сасвим супротно, сакрално значење. 

56 Законойравило или номоканон, л. 1226-12За. 
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је празновање уз псалме и духовне песме: "" псмм-kхs и n-kниxs и п-kснехs 

д•'(Х••н••х• пр,,нок,ти57. Празник је, значи, подразумевао саборно учесто
вовање унутар сакралног простора и времена. Исто схватање читамо и у 

различитим саставима, као на пример, у веh поменутој верзији Правила 

св. П eiii.pa и Павла из Епитимијног номоканона у којој се верницима саве
тује да се окупе у цркви за време литургије и да остатак празничног дана 

проведу код куhе, исказујући тако поштовање према празничном дану. 

Супротно таквом начину прослављања празника, налазиле су се дру

гачије врсте окупљања. У Номоканону се каже да није достојно у "часне 

дане" организовати позоришта, коњске трке ни нека друга игришта: "" 
ч(s)стныхs д(s)нехs не под[о]с,нтs творити по,орщ" ни конsн,го о'(риск•ниrn ни 

иног• иико1Его же игриЦЈ•58 . Такође не доликује званицама да на гозбама 

плешу и пљескају или да се на гозбе позивају глумци ( забављачи)59 • Таква 

схвата~а доминирала су у различитим врстама текстова, било правним, 

историјским или делима лепе књижевности. 

Начин празновања било је оно гранично подручје где су се сусретале 

две различите концепције живота. У тим сусретима узајамно су се препо

знавали и различити и противречни облици испољавања радости и весе

ља. Оно је омогућавало узајамну диференцијацију и дефинисање супрот

них категорија празновања. То лепо илуструје Теодосије у Похвали све

шам Симеону и свешом Сави. Он је похвалу саставио у намери, како нам 

каже, да "духовну трпезу не износим усред коњских трка", нити пред оне 

који су "из непромишљености сакупљени на мрском позоришту" 

(мрs,i.комо'! томо'( по,ориlЈЈ•'() и слушају "штетне речи певача" ( ни скомр•х• 
кр-kдными соокесы). Јер једино достојно празнично сабирање јесте у цркви 

Божјој, где се, како Теодосије вели, ,,светим песмама и духовним појањем 

наслађујемо и у дупш веселимо".60 Другачије и поједностављено речено, 

насупрот цркви као месту празновања налазило се позориште у најпш

рем значењу те речи61 • 

51 МаШије Власт.ара СинiйаZмаШ. Азбучни зборник. визанiйијских црквених и др
жавних закона и йравила. Словенски йревод времена Душанова, изд. С. Новаковић, Збор

ник за историју, језик и књижевност српског народа, 1 од., књ. IV, СКА, Београд 1907, 450. 
58 Законойравило или номоканон, л. 123а. 
59 Исто, л. 956. 
6fl СШара срйска књижевност. ХресШомаШија, 31-55. Оригинални текст коришћен 

је према издању Т. Јовановић, Похвала свеШоме Симеону и светоме Сави Теодосија Хи

ландарца, Књижевна историја, том V, бр. 20, Београд 1973, 710-711. 
61 Порекло речи јесте у йризору, старословенки йозор, одатле йозоришШе, као ме

сто где се различити призори одигравају. О томе су писали Мираш Кићовић, Старо йозо
ришШе код Срба, Зборник радова књ. 10, Институт за проучавање књижевности САНУ 
књ. 1, Београд 1951, 9-33 и П. Марјановић, Позориште у срйским земљама средњеzа века, 
Зборник радова факултета драмских уметности 2 (1998), 32-62. 
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Телесна радост: игра и гозба 

Основни облици световног начина празновања, који су подстицали 
на шелесну радосш, да се изразим речником писане књижевности, били су 
игра и гозба. Као што је речено, празник је као нерадни дан омогућавао 
појединцу да се посвети другачијим активностима од оних свакодневних. 

На првом месту је била игра, којом се изражавало празнично расположе

ње. Игра је, заправо та, која се према речима Јохана Хојзинге, ,,свуrде 
појављује као одређени квалитет деловања, који се разликује од обичноz 
живота"62• Она осмишљава и даје подстрек свакодневним активностима 

људи, и помоћу игре појединац осмишљава своје свакодневне послове и 
међусобне односе63 • Појам игре је у старословенском и старом српском 

језику имао широки обим значења. Под тим појмом су били обухваћени 
плес, свирање, коцкање, глумачке (лакрдијашке) и разне такмичарске игре, 
итд.64 Друга важна одлика световног дела празника јесте гозба, несваки
дашња употреба хране. Празници, као што су помен светом или свадба, 
били су оваплоћење празничне гозб_е, У Номоканону читамо да су помен 
светом пратила "јелинска" пировања", док се о свадби говори као о трпе
зи, односно гозби: АЦ.ЈЕ "" вра.к:ь. Иi\И нд иноую трдпщоу по7;вdни вь.~кше66 • 

Храна се, уопштено, сматра за битан "комуникацијски мост", који је 
често коришћен "као невербално средство комуникације"67• Значај којије 
храна у средњем веку имала бива нам јаснији, ако се присетимо Ле Гофо
вих речи да се она сматрала за луксуз, или ако се позовемо на Ноберта 
Елијаса, када кажемо да је употреба меса била ограничена и код многих 

нижих и сиромашних племиhа.68 

Анализу ових појмова у светлу нових извора разматрао сам у свом магистарском раду 

Забаве и светковине у средњовековној Србији од краја 12. до 1459. године, одбрањеном 
20 априла 2001. године у Београду. 

62 Ј. Huizinga, Ното Ludens. О podrijetlu kulture и igri, Zagreb 1970, 13. 
63 Хојзинга својом књигом жели да покаже "како је управо права, чиста игра те

мељ и чинилац културе", Иcflio, 13-15. 
64 Реч игра је свесловенског порекла са широким обимом значења, Њено порекло 

се може тражити и у области сакралног, ЭтимолоZический словарь славянских яэыков, 

208-209; Р. Skok, Etimo/ogijski rjecnik, 711. 
65 Законойравило или номоканон, л. 1226. У средњовековним текстовима придев 

јелински, односно еленски употребљен је у значењу нехришћански, пагански. Видети ниже 

у тексту. 

66 и сто, л. 956. 
67 С. Кнежевић, Исхрана као комуникацијски вид културе, Зборник Ф. Ф. у Бео

граду, серија А, књ. XIX (1997) 255. 
68 Ј. Le Goff, Srednjovekovna civШzacija Zapadne Evrope, Beograd 1974, 276-184; N, Elijas, 

Proces civШzacije. SociogenetiCka i psihogenetiCka istraiivarifa Sremski Karlovci-Novi Sad 2001, 
176. 
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Пости мрс 

Значење празничног дана не открива се само у односу на свакодневи

цу, него и у односу на време поста. Изгледа да је снажан излив празничних 

осећања појачавало постојање дужег суздржавања, којим се одликовало 

претпразнична време, односно време поста. Систем најзначајнијих хри

шћанских празника био је у вези са циклусом посних периода. Четири го

дишња поста претходила су великим хришћанским празницима. И обрну

то. Улазак у посне циклусе пратио је систем несвакидашњег понашања, ко

ји је био везан за покладе и месопуст. Смена мрсџих_ и посних дана, када је 

реч о првом делу годние, дата је у пасхалним таблицама. Посебно се озна

чавало време када се једе месо, а када отпочиње пост. Тако, на пример, 
6925. године од стварања света (1416-1417. после Христа) месо се јело изме
ђу Божића који је био у петак и месопуста, који је падао 14. фебруара, одно
сно "седам недеља и трн дана"69• Употреба одређене врсте хране била је у 
тесној вези са значењем које се придавало одређеном раздобљу. Јер супр

отно посним данима, у време празника Господњих није се смело постити, 

односно избегавати мрсна храна: 

flцн~ епис:копь или попь кь гос:подьс:кык пџџникы не sькоушлrnт' мес:л ни ишл 

склредоу1Е се вожиихh слоужвы рми, дл И~врьжет' се m.ко нечисть сsЋстию и 

ПORINbHh СЬ.GАд~ноу. 

(Ако епископ или поп у Господске празнике не.једу месо нити (пију) 
вина, скарадују се Божјих служби ради, да се извргну као (да су) нечисте 
савести или склони саблазни).70 

Два супротна начина понашања у времену представљена су у једном 

апокрифном тексту на веома упечатљив начин. Завршни дани поста то
ком Велике седмице, пред Васкрсење, названи су дани плачни (тужни), а 

не празнични, пошто се тада једу само хлеб и зеље и вода пије (тhкмо 

~ъ••'(ш•юtЈЈ• ХЛЋGh и ~•л'iе и ••д•'I · дhне <O'(Th пмчеRнh • н• пр•~дника)7'. Други 
Један текст из истог рукописа заповеда да се суботом и недељом не пости, 

јер су то свети дани које треба празновати: 

GOl(BOTa •• И нед(-k)лm, д(h)нiе с(sе)ти COl(Th и пр•ч\Н01(€Мhl, И "" ДОСТОИТh 
RЪ. НИХ ПОСТИТИ, 72 

69 Требник из 1416-1417. године, Пећ 76. 
70 V. Jagic, Sitna gradja za crkveno pravo, Starine JAZU VI (1874) 145. 
71 Новоб~~скизбор~из 1420-тихгодина. Те:кстносинасловПоимЋн'lи, сэ МЈ(«то)I\Скћ~х(ћ): 

А. И. Яци:мирсюи, К ъ исто рш апокрифовъ и леZендъ, 45. 
" Новобраски зборник-Берлински зборник бр. 4? микрофилм, НБС А_2467, 148. 
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за обичног човека средњег века значење појма празник изграђивало 

се не само представом да празник није дан туге и плача него и сагледава

њем поста као нечег што је супротно празничном понашању. 

Прекомерност празничног понашања 

Супротна посту, а битна одлика празника, јесте ~_rрекомерност. Она 

се како смо веh видели, исказивала у несвакидашњој радости и весељу. 

Н~ практичном плану, прекомерност се најјасније препознавала у прин
ципу телесног. Према Питеру Берку, сваки празник је у себи садржавао 

основне елементе карневалског, који се своде на проблематику хране, секса 

и насиља7З. Оно што се у свакодневном врем~ну сматрало за преступ, У 

празничном је постојало прихватљиво. Према социо-антрополошким ана

лизама, преступ светковине је, како каже Јелена Ђорђевић био "свеобу

хватан и свепрожимајући", што је подразумевало, између_осталог, и "пре

корачења сексуалних и економских ограничења"74 • Црквена елита Је управо 
у световним облицима празинчног понашања често препознавала преступ. 

Он се састојао од претеране употребе хране и пиhа и недоличног по_наша

ња. у словенском пре-воду наслов беседе Теодора Студита на БогоЈавље

ње, коју читамо у рукопису српске рецензије из XIII века, гласи: ,,како не 
треба празновати у шуми и у пијанству" (тко не nод(о)н•1<тћ_ nр•,;д(ћ)ноо•ти 

"" ШО'(МЋ и Rћ nиmнћ<то-h). У беседи се замера што се празнује у ождерава

њу и пиhу (•• wньmдени же и •• nитии nр•,;д(ь)ноо•ти).75 У Номоканону се 
говори O опијању које је повод срамном пљескању и разним другим непри

стојним радњама ( и О'(nивше се nлец,О'(Тћ <р•мно и ин• н·kк•m не,;ьwнр,,;~•m 
тооретћ)76 . Организовање богате гозбе јесте узрок таквом пон_ашањ~; ,,Јер 
је такво дело узрок пијнства, и преједања, и других непристојности (тко 

nиrn.HCTRЛ и ОБЬ.rnден"iл И ИНОГ◊ ш::~ћОБра~иrn IШHd l(С'ГЬ. T4KOROIE дЋло)77• Поводом 

празничних преједања и опијања, Теодосије је у својој Похвали пун крити

ке према онима који се предају телесним задовољствима: ,,због неразум

ности, за њих је стомак Бог!"78 

73 Peter Burke, Popular culture, 186-199. 
74 Ј. DordeviC, MnoStvo /ica svetkovine, Praznici, svetkovine, rituali, Kultura 73-74-75, Beo

grad 1986, 14. видети: Ј, DordeviC, Politi6ke svetkovine i rituali, B~ograd 1997, 46-50. 
" Беседе Теодора Ciilyдuiila, одломци, НБС рс. 4, кра] XIII и поч XIV века, л. 19а -

л.196. 
16 Законойравило или номоканон, л. 1226 
17 Исйlо, л. 956. 
78 Стара срйска књижевност. Xpeciiioмaiiiuja, 31-55. 
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Део прекомерности телесног принципа била је и бука, сагледана у 
односу бука - мелодија. У Номоканону св. Саве посвећена је читава једна 
глава, у "грани" која се односи на световне људе, о начину понашања то
ком свадбе: ,,О томе како не треба на свадби пљескати и плесати" ( о томе 
mко не подовАн:;•rь. "" врАцЋхь. пле:,кАти ни пле,t\ти) 79 . ~квени текстови се 
противе пљескању рукама или присуству глумаца и свирача, док непозна

ти писац из Смедерева приликом описа преноса моштију св. Луке, хри
шћанском начину празновања супротставља бучно пијанчење, музицира
ње, или вику, који воде ка помрачењу и душевној Пропасти: 

Tt\MO &Ь.Пi\h.1 и KO~i\OГl\t\CO&t\H'it\ Сi\h.lШ€ЦЈИХЬ. оуши WГЛt\Шt\ЮТЬ. кь. ПОМјЫ.Ч€н"iю и 

поrивЋли доушекнУе ... или, ТАМО моу,ик'iискь.1ихь. nищt\лЋи Сt\ГЛАс'iА ... 80. 

Масовна празнична окупљања су, поред претеривања у храни, пиhу 
или сексу, била на ивици насиља, међусобних туча и сукоба. Таква пона
шања су била предвиђена на панађуру у Призрену, поводом празника ро
ђења Богородице, пошто је у повељи Богородице Љевишке краља Сте
фана Дечанског била прописана строга казна за изазнвче нереда, у виси
ни од 500 перпера". 

Слични облици празновања световног, лаичког света постојали су и 
у другим, латинским крајевима средњовековне Европе. у XV веку су се и 
даље "узалудно" понављале речи св. Августина да је боље на дан Господ
њи чак и орати него га скрнавити плесом и пировањима. Празнични не

радни дани били су повод и за многе преступе и разна криминална пона
шања.82 

У XVIII веку, на пример, у другачијим приликама, световне власти 
аустријске империје укинуле су велики број црквени:х празника које је сла
вило православно српско становништво, уз образложење, како каже Ла

зар Мирковић, ,,да Синод има право и власт смањити број празника ради 
увећања радних дана, и ради одвраћања од нерада и пијанства"83 • Код До
ситеја Обрадовића, у Совјешима здраваzо разума из 1783. године, слична 
мисао је исказана питањима и одговорима: ,,Када су пијанства и бешчнни
ја? О светковинам", или "Када се крв пролива? О празници и светкови
нам"84. 

641. 

79 Законойравило или номоканон, л. 416. 
1ю I. Ruvarac, О prienosu tiela s.Luke и Smederevo, Rad JAZU 5 (1868) 180. 
81 С. Новаковић, Законски сйоменици срйских држава средњеzа века, Београд 1912, 

82 
G.G.Cou1ton, The Medieval Village, Dover puЫications, inc., New York 19892, 272-276. 

83 Л. Мирковић, Xeopiiioлo'iuja, 23. 
84 ДелаДосиiiiеја Обрадовиhа, Издано о стогодишњици смрти Доситеја Обрадови

ћа, Београд 1911', 114. 
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Појединачни примери 

Пошто сам изложио податке који нам уопштено говоре о облици
ма празничне забаве, о разликама у ставовима између црквене и оне 
народне, традиционалне културе, навешћу неколико појединачних до
гађаја у којима је преовладавао, да кажем, ,,телесни" принцип празнич

ног расположења. Међутим, због малобројности сачуваних извора и 
односа који је писмена елита имала према популарним облицима заба
вљања, тих описа нема много. Теодосије нам у Жишију св. Саве прича 
да је млади Растко пре, него што је напустио световни начин жнвота, 

избегавао да учествује у уобичајеном дружењу са својим вршњацима. 
Растко се клонио "празнога зановетања и неумеснога смеха, мрзећи 
непристојне и штетне песме младићких жеља које", како сматра Тео
досије, ,,ослабљују душу до краја" .85 Крајем XV века италијански песник 
и хроничар Рођери де Пачиенца пратио је у пролеће 1497. године напуљ
ску краљицу Изабелу Дел Балцо, на њеном путу ка престоници краљеви

не, Напуљу. Успут су јој, у местима у која је свраћала, приређивани разли
чити дочеци. У месту Ђqја дел Коле су у њену част игре и плесове изводи

ли Срби избегли пред турским о@ајањима. Рођери де Пачиенца описао је 
игре Срба као живе, које су изводили уз гласну вику и како каже, ,,на свом 

језику". Играчи су се, ,,скакућући као козе окретали и заједно су сви пева

ли". Повремено би сваки од њих пио "по свом обичају и то мушкарци, 
жене, одрасли и они који су још деца". Плесали су и у паровима мушкарци 

и жене заједно, двоје по двоје: Цвијета (Zuieta) је плесала са Ратком (Rat
co ), Радеља (Radeglia) с Јурком (Jurco), Ђура (Chiuro) са Милицом (Miliza), 
Јунко (Junco) са Станицом (Staniza), итд. Пошто је био знатижељан и до
бар посматрач, Рођерије забележио и даје извесна Стија (Stia), снаха Ра
доњина, испијала више вина од свих осталих. Такође је забележио и сти

хове песме која се уз игру певала. Била је то песма дугог стиха, бугаршти
ца, која је певала о заточеништву Јанка Хуњадија и о славном деспоту 
Смедерева.86 У исто то време, у другој половини XV века, Которанин Мар
тин Се гон нас обавештава да је један од омиљених начниа забављања при
ликом групних гозби, било и певање јуначких песама уз музичку пратњу. 

Његови сународници Срби били су "веома ( су) наклоњени гозбама и ужи-

85 ЖивоШ СвеШоi Саве, у: Сгаре српске биографије, СКЗ, Београд 1924, 83. 
86 Рођери де Пачиенца је имена српских учесIШка и стихове песме навео у 5. књизи 

свога епа Lo Balzino. Сгихове је наШfсао онако како ихје чуо: на српском језику, али латин
ским писмом. Мирослав Пантић је текст строфе прочитао и њен садржај објавио, М. Пан
тић, Нейознайlа буiаршШица о десйоШу Ђурђу и Сибињанин Јанку иа XV века, Зборник 
МС за КЈ књ. 25, св. 3 (1977), 424-431. 
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вању у музици", те су уобичавали да "певајући о преславним и веома племе

нитим дј елима храбрих јунака обично подстичу духове младића да подносе 

сваке тешкоће".87 

Из нешто каснијег времена занимљиви су и помени о чисто женском 

плесу. У селу Zuha C/isura у близини Беле Паланке, Пигафета је 1560-тих 
присуствовао приликом недељног празника женском плесању са певањем, 

које је означио као "сирово и сељачко пјевање"88• Пјер Лескалопје је, нај

вероватније у нетом селу (Клисурица), 1570. видео и описао женске игре и 
певање: ,,Неке девојке дођоше да играју пред нама да добију новаца .... Игра
ле су по две заједно једна према другој; најзад ритам постаде бржи, па 

скакаху и удараху ногама у истом такту. Њихови свирачи беху четири 

њихове другарице које су стајале по две и две и једне другима одговарале 

истом песмом. "89 

Овакви описи нам омогућавају да донекле оживимо и средњовековне 

ликовне представе плеса уз музичку пратњу, на пример оне из манастира 

Дечани или Леснова, или оне из тзв. Минхенскоz йсалшира (XIV век). Фре
ска из Леснова представља затворено кружио коло у којем су играчи међу

собно повезани укрштеним рукама на грудима. У Дечанима је са називом 

Opzuje Каиновоz йошо.мсшва осликано коло отвореног типа, у којем играч 
предводник маше марамицом. 90 Када је реч о женском плесу и оркестру, на 

једној од минијатура Минхенскоz йслашира осликана је радосна Миријам 
са својим другарицама како плеше и свнра91 • И док су страни путописци 

XVI века описивали игре обичних сељанчица, минијатура из XJV века при
казује забаву припадница социјално виших друштвених слојева. 

Преплитање празничних понашања у времену и простору 

Светковина је подразумевала и међусобна прожимања два различи

та пола празничног понашања. Сакрално место је у време празника мо-

87 Мало дело йошйlованоl Zосйодина Zосйодина Марйlина де Сеlонис родом Ко
йlоранина а йореклом Србина из Новомонйlа другачије Новог Брда названог йо милосiйи 

Божјој ейискойа улцињскоl йреблаженом Сиксйlу IV римском йайи у: Писци средњове
ковног латинитета, приред. Д. И. Синдик и Г. Томовић, Књижевност Црне Горе од 12. до 
XIX вијека, Обод -Цетиње 1996, 252, 

88 Р. MatkoviC, Putopis Marka Antuna Pigafette, ili drugo putovanje Апtипа VranciCa и Cari
grad 1567. godine, Putovanja ро Balkanskom poluotoku XVI vieka, deo Х, Rad JAZU 100 (1890) 
123-124. 

89 Р. Самарџић, Беоlрад и Србија у сйисима француских савременика XVI-XVII век, 
Београд 1961, 136, 379. 

90 В. Петковић, Ђ. Бошковић, Манасйlир Дечани II, t. CCLX; С. Габелиh, Мана
сШир Лесново. Историја и сликарсШво, Београд 1998, t. LVП. 

91 Das Serblsche ~salter, fol. 186в. 
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гло да буде испуњено световним садржајима, док је званична црква са сво
је стране тежила да сакрално понашање протегне на цео празник, првен

ствено на празнике из хришћанског календара. У складу с тим су разновр

сни правни текстови. Читава једна "грана" Номоканона св. Саве посвеће
на је тој проблематици. Једна од глава носи наслов "О томе како не треба 
трпезе стављати у цркве и јести унутра" ( О томs rnкo не подов•1<тs тр,пе,ы 
ст•sити ss црsк•••х• "" ~,сти ss11o'(тps)92 . Српска црква се при том позивала 
на традиције хришћанске васељенске цркве, које су биле успостављене на 

васељенским и месним саборима. Тако се у Номоканону, у складу са пра

вилом Трулског сабора из VII века, забрањује да се у црквама организују 
пирови, столови да се постављају или да се у порти цркве крчма успоста

ви: 

ПИрОБ€ ss Цp(s)K(h)RAXh Н€ тsорет' С€, 
ни трдпе7;ћ1 не постдs/\m.1от' односно, 1љ ск(е)ЦЈен-kмћ nритsорЋ к:рьч'мницА 

ДА не СћСТАRИТЬ се:93 • 

Правила велике нсiмЬкан~нске књиге преносила су се и утицала на 
обликовање других, мањих, правних текстова, тзв. епитимијних, које че
сто срећемо у нашим рукописним књигама. Пре свега мислим на требни
ке XIV и XV века. У једном таквом епитимијном тексту каже се да су се 
после литургије у цркви могле чути и световне песме, те се на тај начин 
скрнавио значај самог литургијског чина који им је претходио: 

АЦ.ЈЕ кто ли'ћ"'(РIЋО wтпNЕть и nодкиrне:т' се мирск.1. п½снь 1љ домоу томь дне 

того, нЋсть пршЕтнА /\Итоурr1А Tt\A, по нЋже сдтАна џдоу1ег' се w нихь. 94 

У другом једном епитимијном тексту, чији се настанак везује за ре-
форму црквене организације у време св. Саве (почетак XIII века), цео 
један пасус је посвећен организовању гозбе поводом помена светом или 

· умрлом. У њему се забрањује организовање световних облика прославе, 
гозбе пре свега у цркви или испред цркве. Локалним свештеницима и вер

ницима се наређује да после литургије одржане у цркви, празновање ор

ганизују у дому оних који празнују.95 

Организовање гозбе, плесање и певање на освећеним местима, от
крива нам њихово првобитно обредно обележје, потиснуто од званич

ног, хришћанског учења у област световног и забавног. Црквена елита 

92 Законойравило или номоканон, л. 28а. 

" Исшо, л. 1556 - л. 156а. 
94 Из епитимијног текста који се позива на ауторитет св. Василија Великог, V. JagiC, 

Sitna gradja za crkvellO p1·avo, 145. 
95 ИсШо, 148. Анализом садржаја Радослав Грујић овај епитимијни текст везује за 

реформу св. Саве, Р. Грујић, Црквени елементи крсне славе, Гласник СНД, књ. VII -VIII, 
одељ. д .. н. 3-4 (1930) 35-75. Његово мишљење прихватио је Д. Богдановић и др. 
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је била свесна да су гозба, плес, певање уз игру некада припадали прин

ципу светог, да су били део ритуала, али не хришћанског. У једном од 

правила Номоканона читамо о јелинским йировањима ( елинsск•rn пир•••
ниrn), древним обичајима (дрiшнихs wвs,ч•и) или о обичајима јелинске об
мане/йреваре ( wвs,ч•и 1минhСкs11, пр-kлsст,) и о њиховом утицају на празно
вање хришћанских празника, пре свега на празновање помена светите
љу". 

Остаје отворено питање колико су овакве забране имале успеха. Де
таљна анализа превазилази намере овога рада. Уопштено говорећи, пи

тање њихове ефикасности везано је како за свеобухватност тих настоја

ња у одређеном географском, просторном погледу, тако и за њихово тра

јање у времену, односно у одређеној друштвеној средини. Међутим, о зна

чају тих забрана у средњовековном друштву посредно нам говори и пода
так да су оба поменута епитимијна текста постоје у знатном броју сачува

них требника од XIV до краја XVI века. С друге стране, треба нагласити да 
са нестанком хришћанске државне организације од краја XV века, прили
ке постају другачије. У том погледу, занимљив је опис прославе Петров

дана у једном селу у близини Беле Паланке, из друге половине XVI века, 
времена турске владавине који се сачинио Стефан Герлах. После препо

дневне празничне литургије, обавештва нас Герлах, сељани су испред цр

кве организовали гозбу, на којој су плесали и певали. Они су празнично 

време провели унутар светог простора, али не само у духовном него и 

телесном весељу". 

Игра и плес усред сакралног простора, цркве и њеног најужег окру

жења, нису били страни у Европи ни крајем средњега века". Слично је 
било и у приморским комунама дуж балканских обала Јадранског мора. У 
Дубровнику је, на пример, било забрањено играње и певање у катедрал
ној цркви 1425. године99• У областима барске архиепископије, каже Јире
чек, ,,забрањивало се још и у XVII веку играње и певање у црквама прили
ком свадбе"100 • 

Искључивањем телесног на идејном плану, црква је у практичном 

животу покушала да одређене елементе телесног усвоји и саобрази сво-

96 Законойравшю itлu номоканон, л. 1226. 
97 V. Jagic, Grшija zaslovinsku narodnupoeziju, Rad JAZU 37 (1876) 117-118. 
98 Peter Burke, Populm· culture, 215-216. 
99 п . ршшсано Је под претњом новчане казне од 25 перпера да ниједан човек ни жена 

ни под којим условима не смеју да плешу, кола воде или певају у катедралној цркви. Уредба 
носи назив "Ordo pro coreis non ducendis in sancta Maria"; Б. Недељковић, LiЬer Viridis, САНУ, 
Београд 1984, шава 194. , К. Јиречек, Исшорија Срба II, Београд 1952, 294. 

ню К. Јиречек, ИсШОрија Срба II, 294; S. LjuЬiC, Prdo!f, JagiCevoj razpravi "о gradji za 
s/ovinsku narodnu poeziju ", Rad JAZU 40 (1877) 144. • · 
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јим схватањима. Видели смо да су појмови игре, плеса и музике били у 
употреби ради исказивања радосног и веселог осећања која прате пра
зник, али су смештени у идејну сферу. Слично је и са представом гозбе. 
Међутим, гозба је од свих телесних принципа била прихваћена као реал
ни елемент празничног организовања. Христос је присуствовао једној го
зби, на свадби у Кани, претварајући воду у вино. Свештеницима се саве
товало, како читамо у горе поменутом епитимијном тексту из XIII века, 
да благосиљају спремљену трпезу, организовану у дому домаћина101 • Одба
цујући плес и музику, црква је настојала да гозбу одвоји од игре и прила

годи својим схватањима, односно, уљудном, пристојном и побожном пона

шању. Песме, плесови, пљескање, шале, опијање и преједање и други слич

ни облици својствени за световну гозбу, били су избачени.102 Прихватљи
ва су била окупљања за трпезом где се, како се саветовало, ,,часно и побо
жно" вечерало и обедовало, како доликује хришћанима103 • 

На општем и практичном плану та се настојања нису могла у целини 

наметнути. Изгледа да су била превасходно усмерена на понашање све

штенства током празничног гошћења. У Номоканону и Синтагмату се 

каже да свештеници треба да напусте гозбу ако се појаве забављачи или 

ако званице отпочну са плесом и игром. У поменутом епитимијном тек
сту из XIII века прописује се само парохијском свештенику одређен начин 
понашања за трпезом, приликом гозбе приређене у помен светом, али не 

и понашање других званица: ,,попу приличи да за трпезом седи са страхом 

Божјим, да једе и пије по мало, и да се чува, пошто је слуга Божји" (подо
в"кть nonoy с'kдЋти "" трАпt::7;Ћ сь стрАхомь вожи1е:мь, тети и пити по мАлоу и 

вмости се, m.ко слоуrа Божин 1«::сть..). 104 

Средњовековни човек је без обзира на свој друштвени положај и обра
зовање, био прилично свестан дисконтинуитета и разноликости времена 

у чијем се средишту налазио празник. Јер постојање празника осмишља

вало је и оне обичне, непразннчне, радне дане. Понашање које је обичан 

појединац испољавао током празника и прописи црквене елите како шре

ба йразноваши изражавају свест о посебности празника. Основна одлика 

празничног времена као светог, јесте та да се тога дана није радило. Ипак, 
постојала су различита схватања како је требало провести то празнично 

време. Та схватња нису међусобно била усаглашена. Висока, писана кул

тура је своје ставове формулисала у принципу духовно - телесно у намери 

да означи супротне начине празновања, с тим што је предност давала ду-
1 

101 V. JagiC, Sitna gradja za crkvena pravo, 148. 
102 Законойравило или номоканон, л. 166а~166б; СинШ-аiмаШ, 407. 
103 Законойравило или номоканон, л. 956. 
104 V. JagiC, Sitna gradja za crkveno pravo, 148. 
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хов~ом. Пошто није могла телесно да издвоји из празничног времена, Цр
ква Је унутар празника принцип телесног свела на ниво профаног. Задр

жавајући гозбу није га се у потпуности одрекла. Инсистирало се на мери и 
контроли задовољења телесног, и што више предавању духовним обли

цима радости и весеља. Али у том случају можемо претпоставити да пра

вих "празникољубаца", какве призивају писци Теодосије или Андо није Ра
фаил, није било много. 
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Summary 

The Concepts of the Holiday and the Festive Behaviour 
in Medieval Serhia 

Disregarding his social position and education, medieval man was aware of disconti
nuity and diversity ofthe time, in center ofwhich there was а holiday. In the SerЬian medi
eval sources ordinary days were called соттоп days, while holy days were marked as holy, 
honoraЫe, b1·ight, etc. Behaviour which an individual expressed during the holidays and the 
regulations ofthe educated elite how to celebrate testify about existance of different concep
tions ofhow to spend holidays. Thus, the relation between written culture, priшarily Church's 
one, and the traditional, folk cultшe was viewed. Intending to mark opposite ways of cel
ebrating, the written culture defined its attitudes through the relation spiritual - physical: 
dually celebrating, both spiritualy and physicaly" (Domentian, mid-XIII century) or 

::spiritualy and physicaly comforting all those who came to this celebration" (archЬishop 
Danilo II, first half ofXIV century). Regarding the space, church was the place were sacral 
events ofthe holida,' took place (liturgies and prayers), while secular ways, such as feasts, 
dance, games,"-coцiil~\j-ti&ns etc. belonged to the house, square, street, theatre or а playground. 

However, sin~e the church could not divide the physical from the festive time, it had to 
Jimit а principle of physical in the sense of spirit and space, to the secular field . Apart from 
that, the only ассерtаЫе form of "physical" was the feast. It was also insisted on the limits 
and control of satisfaction of the physical on the account of devoting to the spiritual forms of 

јоу and gayety. 

Ана Сшолиh УДК 371.12-055.2(497.11)"18" 

Друштвени идентитет учитељица 

у Србији 19. века 

АйсШракШ: Анализа йредсШава, законских решења и месШа које 

је учишељски йозив заузимао у чиновничкој хијерархији йоказала је 

да је у оквиру овог занимања, йоред многих заједничких сшруковних 

каракшерисшика, временом сшваран йосебан друшшвени иден

Ший1ей1 жена учиiliељица. 

Друштвене теорије осамдесетих година 20. века, које је, тада веh ета
блирана, женска историја призивала у помоћ, усмериле су се на иденти

тет и искуство као на два основна елемента женске историје. Ранија ис

трајавања из седамдесетих година на ставу да су мушкарци и жене одвоје

. ни светови и да је женска историја само додатакпостојеhој "традиционал
ној", веh написаној историји, показала су се као непримерена. Иако ју је 

традиционална историографија прихватила са аргументацијом да жена

ма треба дати њихову историју, јер је то историја о породици, сексу, а не о 

политици, даље трагање за новим сазнајним путевима било је неминовно. 

У томе су женској историји умногоме помогле теорије идентитета, посеб

но актуелне седамдесетих и осамдесетих година, које су указивале на по

стојање више појединачних идентитета заснованих на различитим дру

штвеним класификацијама и улогама (нпр. улога оца, мајке, радника, су

пруге, класификација према региону, вери, полу, народу до нације). Тео

рије су биле сагласне у томе да је полна класификација, иако не 

непроменљива, универзална, свепрожимајућа и у основи свих других 

разлика. Али она није могла да буде довољно снажан елемент за колек

тивну кохезију, идентификацију и мобилизацију.' Међутим, прихватањем 

става да је биолошка разлика била темељ друштвених конструкција о по

лу и друштвених улога, у оквиру женске историје се поставило питање 

кад и којим путевима су оне изграђиване, како су мењане и које облике су 

попримале. Зато је и у историјско разматрање и уведена нова теоретска 

категорија - gender (род), која се бави питањем разлике, Jie полне, биоло
шке, веh оне која је настала на њеном темељу и која је ствар друштвене 

1 Antoni D. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1988, 15. 
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конструкције.2 Схватање да је gender базични елемент друштвених односа, 
сврстало је ту категорију међу кључне чиниоце изградње моћи у друштву. 
Тиме су доведене у питање тврдње о постојању јединствених мушких или 
женских индентитета, одвојених светова,јер су у конструисању хијерархије 
друштвене моћи у различитим историјским временима учествовале под

једнако мушкарци и жене. Увођење категорије gendera показало је да по
стоји читав сет појединачних идентитета и историја у зависности од култу
ре, класе, расе итд. То показује да и унутар базичне разлике (полне, биоло
шке), чије је постојање такође доведено у питање у новијим антрополошким 
разматрањима, постоје разлике и да је опстајање уверења о јединственом 
женском идентитету неодрживо. Управо та разлика унутар разлике има цен

трално место у овом раду. Из на први поглед релативно хомогеног дру

штвеног идентитета жена у Србији 19. века издваја се једна група са посеб
ним радним, професионалним идентитетом, унутар које је такође посто

јала врло јасна хијерархија. 
Основни чинилац на коме почива Qва теза је да се учитељице прве же

не запослене у државној служби, чија је радна способност била законски 

верификована. Како је Србија 19. века држава која је развила, пре свега, 
чиновништво и војску, оне су направиле продор у бирократски апарат др
жаве и користиле његове погодности, примале су плату и с временом регу

лисану пензију, имале су извесне могућности напредовања. Без обзира на 

релативно ограничен број, њихов утицај је, гледајући у целини, био велики 
на средине у којима су радиле, Пред некима од њих је стајала и могућност 
стицања одређеног друштвеног угледа, утемељеног овог пута на радним 

способностима, а не на наслеђеном или стеченом лукративном положају. 
На другој страни, чињеница да се за посао ван куће, често и далеко од места 
рођења, добија плата којом се доприноси породичној економији, помаже 
породица или помоћу које се одржавају донекле начете емотивне везе с 

њом, мењала је њихов положај и утицај унутар породице. Услови рада, дру

штвена очекивања, али и законска регулатива имали су последица на брач
ни статус учитељица,јер се многе од њих остајале неудате. На основу, доду

ше ретких, мемоараских списа, може се видети да је реч о особама специ

фичног личног и друштвеног идентитета. Одлазак од куће и могућност 
самоиздржавања увећали су њихову личну независност, али и осетљивост. 

Учитељице су припадале важном позиву и њихов идентитет био је 
умногоме заједнички са струковним, професионалним идентитетом учи-

2 Теорију о genderu као аналитичкој категорији у оквиру ,,женске историје", према 
нама доступној литератури, најпотпуније је развила Joan W. Scott у радовима: Gender and 
the Politics of Нisto,y, New York 1988, 28-53; Women s Histo,y, in: Peter Burke ( ед.), New Perspec
tives оп Historical Writing, Pennsylvania 1991, 42-67. 
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тељског занимања уопште. Додирне тачке као што су велика мобилност, 

услови живота, рада и удруживања, део су њиховог заједничког професи-
з в . аналног интереса. ажие заЈедничке одлике уочавају се и у нормативно 

прописаној великој одговорности позива, сталном надзору и контроли вла
сти, те у чињеници да је цео позив био укључен у сложен однос државе и 
цркве. То, ув~к будно, посматрачко око државе било је организовано, као и 
све оно што Је радваЈал~ у струци учитеље и учитељице, према друштвеној 

класификацији насталој на темељу полних разлика. Зато је у дилеми да ли 
је за жене учитељски позив био занимање или хоби, садржана суштина 
представа о женском раду у 19. веку- о плаћеном послу обављаном изван 
куће. Ова новина је неко време доживљавана као допунска делатност и 
начин да девојке и жене прибаве себи неку врсту "џепарца". Иако наведена 
опозиција има и социјално-економску позадину, јер открива да је опреде

љење за учитељски позив за неке могло бити ствар избора, представе и 

симболика о послу те врсте уткане су у идеје твораца образовног система у 
Србији у 19. веку, у законе о образовању и учитељској професији, у обра
зовне институције, али и у њихов свакодневни живот виђен очима других и 
доживљавањем сопственог ја. Иако је, појединачно посматрано, сваки од 

тих :кивота ~рича за себе, ипак постоје заједнички именитељи који доп
штаЈу историјску анализу. 

Према тумачењима пословне способности жена која је дефинисана у 
Српском грађанском законику (1844), право жена да закључују правне по
слове редуковано је и то према брачном статусу. Жена са закључењем бра
ка губи ту способност, коју начелно има као девојка, разведена или удови
ца и по правима припада категорији малолетника. Она није могла ситица

ти имовину, нити њоме располагати и, за нас најважније овде, она није 

могла да буде учитељица, радница или др. без мужевљеве сагласности.' 
Веза између брака и занимања утицала је, као што ће се видети, на врсту 
представе о сталности женског плаћеног рада, посебно учитељског. Мо

же се претпоставити да је став законодавца у погледу радне и пословне 

способности женског дела популације у Србији пракса током следећих пе
десет година донекле демантовала. Ако се има у виду статистика рада кра-

• • 
3 Термин "професионално" овде се користи условно. Питање професионализаци

је ПОЈеди~и:х занимања.' па и учитељског, може бити предмет посебног uшрег разматрања 

о српс~оЈ интелигенцији 19. века уопште. На првом месту ваљало би одредити однос изме
ђу идеЈе "служењу народу" и потребе за остваривањем ужег, струковног интереса. у оце
ни степена остварене професионализације учитељског позива ова анализа би се заснива
ла на видовима, карактеру и дометима њихових струковних удружења. 

4 Овим питањима су се посебно бавили проф. Лазар Марковић и Живојин Перић. 
Вид. М. Драшкић, О. Поповић-Обрадовић, Положај жене йрема Срйском iрађанском за
конику (1844-1946), Србија у модернизацијским процесима, II, Београд 1998, 17. 
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јем 19. века, јасно је да су економске и социјалне прилике утицале на уво
ђење све већег броја жена, неудатих и удатих, у плаћене послове. Ти по
слови су, опет, морали да добију место у статистичким табелама. Иако је 
број женских плаћених занимања која су наведена у државним статисти

кама релативно мали (нпр. 20 женских према 252 мушка у 1899. години'), 
чињеница да су нашла место у регистру занимања, потврђује да је реч о 

вишегодишњем прећутном признавању. 

Учитељски позив у систему образовања 

Приликом одређивања места учитеља у структури друштва важно је 
имати на уму шири контекст државне идеје о образовању у Кнежевини -
Краљевини Србији током друге половине 19. века. Тада се школа изграђује 
као национална институција, којој је, према начелном опдредељењу изра

женом у законској регулативи, дат прворазредан значај.' Уверење просве
ћене елите да је женској деци потребно образовање створило је простор за 
укључивање жена у учитељски посао. Пресудна је била представа о посеб
ној блискости мајке са женском децом и њеној васпитној улози. Дакле, по
четна идеја била је да женску децу подучавају жене. О томе јасно сведоче 
различити називи којима је то занимање означавано: воспитељка, учитељ

ка, учитељица, наставница. У званичним актима и законима помињу се учи

тељи, а у загради учитељице, или учитељи-це крајем 19. века. 
Анализом законских аката о уређењу пре свега основних школа, пра

тећих уредаба и претписа, Министарства просвете, те пригодних прируч

ника за учитеље н наставнике могуће је сагледати замишљену улогу у•m

теља и очекивања од учитељског позива у идејама твораца образовног 
система у Србији тога времена. За нас је посебно занимљиво када и којим 
средствима законодавац апелује на њихове одвојене улоге и одговорно
сти. У низу закона о школама, почевши од уставобранитељског Усшроје

нија јавноz училишноz насшавленија до'нетог 1844. до Закона о народним 
школама 1906, јасно је опредељење законодаваца даје основна школа пре 
свега васпитна установа.7 У Насшавленију за учишеље основних учили-

5 СШайlисШика Краљевине Србије, ХIП, Београд 1899. 
6 П. Деспотовић, Bacйuiliaњe у Срба, Београд 1958; С. Ћунковиh, Школство и йро

свеШа у Србији у 19. веку, Београд 1970; В. Тешић, Школе и нас~Uава, Историја српског 
народа, VI-2, Београд 1983, 506-549; Исти Морално васйийlање у школама Србије (1830-
1878), 1974; Љ. Трговчевић, Образовање као чинилац модернизације Србије у 19. ве/Су 
(античка скица), Србија у модернизацијским процесима, 11, Београд 1998, 217-231. 

7 У међувремену су донесени: Закон о основним школама 1857, Закон кнеза Миха
ила из 1863, тзв. Новаковићев закон из 1882. којим је уведено обавезно основно образова
ње за сву децу, Закон о народним школама које су остале четвороразредне из 1898. 
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шГйа из 1844. дата су детаљна упутства у погледу учитељског задатака на 
плану "нравственог", моралног васпитања у циљу изграђивања "полезюrх 

грађана, верних отачаству синова, правих христијана и поштених људи". У 

посебном одељку "Наставленија" скициран је модел идеалног учитеља ко
ји је дужан "да својим понашањем показује да цени и уважава свој позив, да 
личним примером буде за углед ученицима и другим особама ван школе, 

озбиљан и одговоран у раду, да слободно време корнети за читање "поле
зни књшЋ", да чува ауторитет код ученика и не упушта се у "сујетне днпшу

те", да што мање посећује меане, да се међусобно коректно односи и миро

љубиво понаша према житељима. Посебно је наглашен захтев да учитељи 
имају праву веру, да су истинито побожни да би могли да развијају код уче
ника истиниту свест о Богу.' Детаљнији захтеви у том погледу дефинисани 
су у Усшројенију основни школа нз 1857. према којем учитељи, поред обу-· 
чавања у главним предметима, треба да предњаче у добром владању, да уче 

ученике црквеном певању н сами стану за певницом на литургији, да уче

ствују у литијама итд. Тиме су учитељски задаци залазили у делатни про
стор цркве. Учитељима је наложено да граде добре односе са свештеници

ма, помажу им у богослужењу певањем у цркви. Ма колико законодавци н 
творци образовне политике желели да тај однос виде као узајамно допуња
вање, пракса је показала да је постојао стални сукоб на тој релацији, да су 
успостављени конкурентски односи нда је држава, односно свака њена власт, 

јачала у том спору. Она је тако, користећи једне и друге, цркву често кори
стила у контроли самих учитеља. Поменути закон још није узимао у обзир 

женске учитеље. Даља упутства у погледу задатака и очекивања од учите

ља дата су 1871. у документу који се већ односи и на учитељице. 
До 1845. у Србији није било женских школа. У Београду су постојале 

приватне школе, у почетку за мушку н женску децу, ,,католичка н јеванге

лнчка", у коју су ишла и деца православне вероисповести.' Посебна при
ватна школа за женску децу у Беогрду отворена је 1842. Тада је кнез Ми
хаило дозволио учитељицама Наталији Петровић, Софији и Катарини Ле

кић, уколико увере Попечитељство о свом позитивном "моралном пове
денију" да отворе приватну школу. 10 Прва општинска школа за девојчице 
основана је у Параћину 1846. У наредних 10 година у варошима су основа-

8 Прво упутство овог типа издато је 1838. Цитат наведен према: В. Тешић, Морал
но васйиillање у школама Србије, Београд 1974, 105-107. Потпунији приручник написао је 
Милован Спасић, Педа'i.о'i.ично-методично насйlавленије за учитеље основни школа, Бе
оград 1855, 1857. 

9 М. Спасић, Неки йодаци о основним школама у Србији од 1845. до 1861, Тhасник 
српског ученог друштва, 73, Београд 1892, 220. 

10 В. Тешић, Морално васйийlање, 146. 
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не 24 општинске школе." У актима о уређењу тих школа12 уводи се зани
мање учитељица, женских лица које ће показати испитом способности, а 
уверењима добро владање. Тражене су зреле девојке или жене које су са 
успехом завршиле девојачку школу и које су доброг владања. Дужности 

су врло опширно наведене и поред заједничких са учитељским, издвојене 

су неке посебне. Изостанак стручних предмета из природних наука учите

љице су допуњавале оним знањима која су сачињена у складу са "природ

ним" одликама ученица.13 Тај претпостављени, посебни темперамент уче
ница, посредно и учитељица, налагао је да учитељице морају бити благе и 
кротке и тихе, као мајке са децом, а не набусите и преке. У педагошкој 
литератури шездесетих година наглашена је потреба да учитељице треба 
добро да се обуче иако је постојало уверење да се за васпитање женске 

деце мора бити рођен. За њих је требало имати осећања и слуха, духовне 

свежине, достојанства, озбиљности и сталности: ,,Девојци је личност учи

тељке прва, па тек онда долазе школски закони."14 

Каснији законодавни акти, расписи Министарства просвете и цркве

них дела и програмски текстови" у којима су изражена очекивања од учи

теља не садрже наглашене одвојене учитељске задатке. Тако је Закон о 

устројству основних школа (од 11. септембра 1863) привидно изједначио 
мушке и женске учитеље. Начелне одреднице о учитељима (оплати, усло
вима рада и породици) пренете су и на учитељице.16 Осим тога, одредбе 
тога закона указале су на јасну разлику, али подједнаку важност васпита
ња и обучавања. Главни захтеви били су да учитељи поседују ауторитет 

који ће у ученицима однеговати послушност и поштовање, моралност уте

мељењу на верозаконским основама, љубав према домовини која се мани

фестује не само причама о јунаштву него и покоравању њеним законима и 

поштовању према установама.17 

11 До 1857. су се звале девојачке, а од те године су добиле назив женске школе. 
12 План за училиште Девојачко које се у Београду звести има, 1845. и Устројенију 

девојачки училишта из (1846), Архив Србије (даље АС), (Министарство просвете (МПс), 
1845, F IV, 57; 1846, F П!, 82. 

13 "Будући је код женског пола чувство поглавита черта значајна зато ће се старати 

учитељка, да у самом предавању на ово дејствује, особито у предавању општи знанија, где 

разни предмети из повеснице, земљописанија, историје природе долазе и које ће предмете 
она са сваким прилежанијем предавати". АС, МПс, нав. док. 

14 Д. Матић, Наука о васйийlању, III део -учитељи~ Беогрд 1867, 69, 
15 Распис Мин. просв. и црквених дела из 1868. и "Распоред предмета за мушке и 

женске основне школе и упутству како ће се представити" из 1871. В. Тешић, нав. дело, 
148. 

16 Оне нису предавале црквенословенске ј~зик, алије постојао предмет женски рад. 

Закон о устројству основних школа, 1863, Зборник закона и уредаба у Кнежевини Србији, 
16, 1863. 

17 В. Тешић, Морално васйиШање, 266. 
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Оснивање Више женске школе у Београду 1863 (даље ВЖШ), прве 
женске средње школе на Балкану, јасније је него икада раније оцртало 

потребе државе, али је показало и недоумице у погледу правца, одређива

ња граница, реално неизмерљивој, потребној количини девојачког обра

зовања. Интерес државе био је да добије школован учитељски женски 

кадар, те отуд и њена двострука улога прокламована у 1. чл. Закона о 
оснивању школе из 1863, према коме она даје женској деци неопходно обра
зовање како би постале честите мајке, супруге и домаћице и припрема 

учитељке основних женских школа, којих није било довољно. Те године у 

28 женских школа било је 36 учитељица, а у Београду је у четири школе 
радило њих седам.18 Осим недостатка, постојало је, на другој страни, и 

незадовољство постојећим учитељским женским кадром: ,,Колико је те

шко било способне учитеље наћи, још је теже било набавити способне 

учитељице. Српкиње из Аустрије биле су скоро једине. Ове су у књизи, 

читању и писању биле слабе, а у рачуну праве незналице. У раду пак, жен

ском биле су добре, али су квариле нa!ll језик, учећи децу немачким тер

минима, рамфла, надла место вођице ... "19 Без обзира на то што је у том 

случају реч о оцени стручности, према женама из Аустроугарске постојао 

је посебан став, којије био део стереотипа о Србима преко Саве. Предста

ва о "Новосаткињама дуге косе а кратке памети", која је о тој развијенијој 

средини некако брижљиво негована у Београду, дуго је опстала. Током 

последње деценије 19. века "из прека" су посао у Србији тражиле жене 
које су махом долазиле са дипломом Сомборске учитељске школе. 

Оснивање Више женске школе и њена каснија преуређења (1879, 1886. 
и 1898) била су праћена великим противљењима. Она су била аргументо
вана тиме да ће из ње изаћи образоване девојке које ће, под туђим утица

јима, постати лутке за кићење и занемарити основне задатке свога позива 

- да буду добре мајке и домаћице. У тим отпорима није се, на први поглед, 

доводио у питање сам учитељски позив, дакле практична страна таквог 

вида школовања, већ све оно што је претило пожељном идентитету жене. 

Противљења су, у суштини, ишла до негирања позива учитељица.20 Већ 

првих година постојања Школе неки су сматрали да је потребно отворитµ 

посебну женску учитељску школу. Иако су идејни творци тих закона бра
нили Вишу женску школу (Алимпије Васиљевић, Димитрије Матић, ка-

18 Државни календар Кнежевине Србије, 1862. 
19 М. Спасић, Неки йодаци о основним школама у Србији, Тhасник српског ученог 

друштва, 73, Београд 1892, 221. Видети Виша женска школа у Беоiраду. ПедесеШоiоди
шњица 1863-1913, податке средила Косара Цветковићева, Београд 1913, 75. 

20 Тумачења аргументације дала је Л. Перовић, Модерност и й.аШријархалносШ 
кроз й,ризму ?ржавних женских инсШиШуција: Виша женска школа (1863-1913), Србија у 
модернизацијским процесима, II, Београд 1998, 143-147. 
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сније Милан Кујунџић) истичући практичне потребе друштва, чини се да 
су на ставове законодаваца и њихове законске предлоге доста утицала та 

расположења. Разлоге за то не би требало тражити само у схватању обра
зованих људи у Србији да је потребно пронаћи друштвену равнотежу из
међу реалних могућности и пожељних домета женског образовања или у 
опортуном политичком понашању. Иако су неки од њих бранили основе 
на којима почива та школа, ипак су сматрали да је она установа за параду, 
која ће изнедрити госпође "несрећне, јер су се вишем навикле него што ће 
имати и уживати" .21 У основи, чини се да је то био страх од промена које су 
могле довести до губљења контроле над једним важним државним и дру
штвеним послом. 

Околности у свакодневној пракси су, наиме, претходиле и утицале на 

доношење законских решења. За пет година, до почетка седамдесетих, 

број учитељица је готово удвостручен, од 38, колико ихје било 1864, на 63 
- 1870. године. Те године донесена је уредба да "тамо где нема мушких 
кандидата, по варошима и варошицама могу се поставити женска лица са 

одговарајућим способностима за учитељке у првом разреду основних му

шких школа". Ова уредба је претворена у Закон 1872.22 Већ наредне, 1873, 
њих 17, од укупно 95, радило је у мушким школама.23 Крајем седамдесетих 
број се попео на 86 у мушким школама од укупно 190 учитељица у 1879. 
години. То кретање се наставило и било је последица потребе државе за 
учитељским кадром и чињенице да је све више ученица похађало Вишу 
женску школу, па је и завршавало.24 Посебно је нагли прилив остварен је 
у критичким годинама од 1877. до 1879.25 У деценији која је уследила, из
међу 1881. и 1891. у свим окрузима, осим у Крајинском, Црноречком, По
жаревачком, Врањском и Пиротском, број учитељица је растао много бр
же него број учитеља.26 Слична појава забележена је у неким европским 

21 Н. Крстић, Јавниживоiй, Архив САНУ, 7198, 1866. год; Д. Матић, Наука о васйи-
шању, IП део, Београд 1867, 70. 

" Зборник закона и уредаба, бр. 23, 1870; бр. 24, 1872. 
23 Државни календар Кнежевине Србије, 1873. 
24 Број ученица које су завршавале ВЖШ варирао је седамдесетих година од 29 (1871-

72) до 45 (1879). Не постоје прецизни подаци о томе колико ихје заузело учитељска места. 
Подаци су прецизнији после увођења полагања учитељског испита. ПедесеШоlодишњиЦа 

вжш, 127. 
25 Тада је у службу ступило 69 учитељица, међу којима се њих 57 први пут запост1-

ло (највише, разумљиво, 1879, 41 учитељица). Први пут је у учитељску службу тих година 
ступило 130 уtштеља. Б. Јовановић, Стање јавне наставе у Кнежевини Србији за 1877-78 
и 1878-79, Тhасник српског ученог друштва, 70, Београд 1889, 134. 

26 За десет година њих је било 55% више, а учитеља 27% више него pюrnje. У броје
вима, било је 306 учитељица и 241 учитељ више него у претходном периоду. Б. Јовановић, 
Нав. дело, 135. 
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земљама у којима се учитељице замениле учитеље на великом броју већ 
постојећих радних места. У Србији процес укључивања жена у службу ни
је ишао тим путем. Пораст броја школа, мушких и мање женских, условио 

је потребе за попуњавањем места у новим школама у Србији и ослобође
ним крајевима. Према расположивим подацима о броју учитеља који су 
напустили посао, не би могло рећи да су учитељице смениле учитеље. Пре 

је реч о увећаним потребама образовног система који је држава решавала 
како је могла. У Србији, дакле, у оквиру учитељског позива није дошло до 
замене расположивих места ( као у Француској нпр.) већ да је искоришћен 
сав постојећи потенцијал да се попуне постојећа празна и места у новоо
твореним школама. Ако бисмо даље трагали за правим узроцима ове по

јаве, показало би се да су, осим потребе државе, велики значај имале пред
ставе о предностима добијања места у чиновничкој хијерархији. Посма

трано са становишта досезања тог идеала, учитељски посао није баш бно 

међу онима за које су се мушки кандидати грабили. Док је за жене био 
једини поуздан пут за улазак у државну службу, они су имали далеко већи 

избор. Могли су да из просветне струке пређу у практиканте, писаре и 
царинике." Учитељи су у службу примани као свршени богослови и завр
шени ученици Учитељске школе. Богослови нису добијали звање сrалних 
учитеља и врло брзо би се, !цобивши парохију, запопили. 

Појава све ширег примања жена у службу у мушким и женеским основ
ним школама изазвала је пратеће реакције. Прва је уследила после доно

шења Закона о уређењу ВЖШ 1879, којим је школовање у њој продужено 
на пет година, уведена је настава из педагогије са методиком и практична 
обука у току последњег разреда. Тим законом требало је да се ВЖШ, у 
недостатку посебне женске учитељске школе (мушка је основна 1871 ), при
ближи том идеалу. Новина у закону било је увођење учитељског испита.28 

У освит доношења Закона о основним школама 1882, познато као Нова" 
ковићев закон, Главни просветни савет је расправљао о облику и каракте
ру, у ствари пожељној тежини учитељског испита у ВЖШ. Та расправа је 
показала да се у Вишој женској школи упркос реформи, спорио легити
митет. Одборски предлог је судећи према реакцијама чланова Главног про
светног савета, био веома строг. Постојала је и идеја да се учитељски ис

пит полаже у Учитељској школи, како би се изједначили услови за стица

ње учитељског звања за мушке и женске кандидате.29 Коначно, предлог је 

27 АС, МП с, Ф. XXXIV, 4134/82. 
28 Зборншс закона и уредаба Кнежевине Србије, 34, 1879; ПедесеШо'iодишњица 

ВЖШ,78. 
29 П~ема оцени Јосифа Пецића, Панте Срећковића и Јована Ђорђевића, предлог је 

био строжиЈи него за ученике Учитељске школе. Просветни гласник, св. VI, 1880, 215-216. 
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одбачен и одлучено је да се у целини поштују већ постојеће одредбе о 
испиту у Закону о ВЖШ. У Закону, који је уследио 1882. ученице су пола
гале учитељски испит према Закону о ВЖШ из 1879. Постављане су као 
учитељице у женским основним школама и у прва два разреда мушких 

основних школа, уколико постоји потреба.30 Уследила су у мају 1883. по
себна правила о полагању учитељског испита према одредбама Закона из 

1879. 
Све ово је изнесено зато што показује да су захваљујући специфичној 

ситуацији, када постоје велике потребе друштва и државе, учитељице би
ле у предности, јер су добијале посао са мање школе. Оне су ступале у 
сталну службу после навршених пет, касније шест разреда ВЖШ и поло
женог учитељског испита. Мушки кандидати су после 3, 4, или 5. разреда 
гимназије и 4 разреда учитељске школе, добијали посао, а богослови при 
том нису мог.ли ни бити стални учитељи. У пракси било је много учитељи

ца које су примане у службу и без потпуних школа, са накнадно положе

ним учитељским испитом. Тако је половином седамдесетих у целој Србији 
87 учитељица имало завршену целу или неки разред ВЖШ, а њих 59 само 
основну школу. Најобученије су биле учитељице у Шумадији и Западним 

окрузима. Најнешколованије су радиле у јужним окрузима.31 Занимљиво 
је да се у процени реалног стања решење увек тражило у оснивању жен

ске учитељске школе, којом би се превазишла та неравноправност. Број 
кандидаткиња је, међутим, растао таквом брзниом да су министри про
свете били у забуни. Крајем 19. века било је јасно да више не постоји по
треба за приспелим учитељицама. 

Мере које су биле предузете да би се ограничио пријем жена на посао 
- повећање година школовања и висока цена школе - нису биле дело

творне.32 Просветне власти су захтевале изједначавање у погледу струч
ности, броја година проведених у школи и подједнаке тежине учитељског 
испита. Они су зато и обустављени у ВЖШ 1898. године, тако да практич
но више није било нових учитељица из те установе све до отварања жен

ске учитељске школе 1900. Осим тога, главна идеја приликом оснивања 
девојачких школа као средњих школа била је да се смањи притисак на 
ВЖШ. Она је стално критикована да не даје довољно спремне учитељи

це.33 У тим расправама неспособност се често везивала не само за недо-

зо Чл. 47 и 51 Закона о основIШм школама, Зборник закона и уредаба, 38, 1883. 
31 Б. Јовановић, СШ.ање јавне насиi.аве у Кнежевини Србији за 1875; Просветни гла

сник, 4, 18, 14. 
32 Од 1879. до 1889. учитељски испит је положило 570 кандидаткиња, у следећој 

деценији тај број се попео на 1076. Педесешоiодишњица ВЖШ, 86. 
33 О предностима девојачких школа писала је Милица Големовиh:ка, Наша девојач

ка школа, Просветни гласник, 3, 1900, 214. 
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статак стручности већ и за брачни статус.34 Према Закону о девојачким 

школама из 1886. јасно је одређен услов за пријем учитељица у те школе: 
обавезно завршена ВЖШ и положен испит. Покушај са девојачким шко

лама јасна је потврда да се стално трагало за довољном, прихватљивом 

мером женског образовања. 

Поред тога, и током највеће потребе за учитељским кадром постоја

ла је јасна подела између учитеља и учитељица. Било је, гледано и очима 

савременика, сасвим нелогично да су учитељице биле довољно способне 

да обучавају женску децу у сва четири разреда основних женских школа, 

али зато само у прва два разреда мушких. То показује да су просветне 

власти биле далеко од потпуног изједначавања положаја свих учитеља. 

Оне су следиле замишљену дозвољену меру друштвено прихватљивог у 

погледу запошљавања учитељица. Стање је стално представљано као ну

жда, привремено и прелазно решење док не буде довољно учитеља за му

шке школе.35 Тај став је задржан и наредних година. Прва два разреда му
шких основних школа била су граница која се није прекорачила.36 Проши

рење делатног поља у оквирима учитељског позива и одређивање услова 

за добијање посла уследило је са Законом о основним школама из 1898.37 

Уведена је категорија забавиља ( са најмање завршеном девојачком шко
лом и курсом за забавиље ). Учитељице су и даље предавале у женским и 
прва два разреда мушке школе, у грађанским и девојачким школама шко

лама постављане су више учитељице са десет година рада, вишим учи

тељским испитом и оценом врло добар. 

Коначно преуређење Више женске школе, под чијим кровом је било 

предвиђено отварање и женске учитељске шкоке, извршено је крајем 19. 
"Т . у века.- ако Је читељска школа у Београду отворена 1900. године и при-

мала је ученице које су претходно завршиле четири разреда ВЖШ или 

гимназије.39 У Закону о основним школама, који је донет 1906, није било 
знатнијих измена у погледу услова за примање учитељица у службу. Било 

је предвиђено да оне раде у женским и у прва два разреда мешовитих му

шких школа.40 

34 ПросветЮI гласник, Х, 1883, 391 . . 
35 Извештај Љ. Протића, проф. Крагујевачке гимназије Мин. просвете, јун 1895, 

Пирот и срез Нишавски, III, приредио Илија Николић, Пирот 1982, док бр. 1257. 
36 Правила о 'iра!Јењу учитељско'i расйореда, Просветни г.ласник, V, 1904, 463-465. 
37 Зборник закона и уредаба, 1899. 
38 Закон о Вишој женској школи 1796. и Закон о женској учитељској школи 1897. 
" Од 1906. отварене су ВЖШ у Нишу, Смедереву, Пожаревцу и Зајечару. У Ужицу, 

Лесковцу и Неготину 1907, у Јагодини 1908. Оне су имале статус непотпуних приватних 
средњих школа. Зборник закона и уредаба, 61-63, 64, 1909-1910. 

40 Чл. 28 Закона о народним школама, Зборник закона и уредаба, 59, 1906. 
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Учитељ и власт (друштвени статус учитељског позива) 

Осим свих наведених одредаба које у законодавним актима изража

вају очекивања, одређују услове за обављање професије и дају током де
ценија легнтимнтет том позиву, постоји цео низ одредаба које такође од
сликавају друштвено пожељан професионалан идентитет за учитељски 

позив у целини. Основу њиховог друштвеног положаја чинио је статус у 
чиновничком апарату земље, односно чињеница да они и јесу и нису били 
чиновници. Сматрани су за државне службенике, али нису постављани ука

зом, као професори гимназија и Велике школе, него их је постављао ми
нистар просвете и црквених дела. Тиме је било одређено њихово место у 
службеној, просветној хијерархији и њихов друштвени положај. У пракси, 
то је, између осталог, значило делимично финансирање из општинских 

буџета и стварало додатне, психолошке, облике зависности од локалних 
власти. Тако је у многим тачкама професионални идентитет учитеља и 

учитељица у односу на власт био заједнички, јер се тицао општих услова 

живота и рада. Постојале су посебне одредбе, али и очекивања, која су 
понекад припадала групи тзв. неписаних правила. Управо те одредбе су 
чиниле положај учитеља и учитељица различитим, односно правиле су 

разлику унутар занимања. У исто време, оне су издвајале учитељице у 
односу на осталу већину жена, незапослених, удатих, мајки, претварајући 
њихов радни у посебан друштвени идентитет. Зато је, ради даље анализе, 
неопходно да се задржимо на карактеру и облицима надзора власти над 
учитељском професијом. Одредбе које регулишу материјалне, брачне и 

породичне услове такође представљају важне одреднице животног оки

вра за сваког појединца, припадника те професије. 
Анализа система надзора и контроле над учитељским позивом неми

новно покреће многа питања. Свако од њих тиче се, у суштини, питања о 

односу између прокламоване идеје о "завидном имену учитељском и све

тлом задатку" и стварног положаја учитеља у српском друштву. За учите

ље је постојао паралелни, двоструки систем надзора који је био организо

ван дуж линије професионалног, али и политички и грађански лојалног 
понашања. На једној страни је постојало стално процењивање стручних 

способности полугодишњим и годишњим оцењивањем њиховог рада, што 

су чинили посебно одређени изасланици Министарства просвете. Систем 

стручног надзора се годинама усложњавао и већ од половине осамдесетих 
све је мање непосредних учитељских извештаја о стању у школама. За 

комуникацију са највишим просветним властима постају надлежни школ

ски управитељи, општински и срески школски одбори, школски надзор
ници, повремени и стални. Дистанца између највише просветне власти и 
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учитеља постајала је· све већа. Већи број посредника умножавао је број 

исписаних листова хартије и често није доприносио разјашњењу поједи

них случајева. Извештаји школских изасланика, који су почетком осамде

сетих постали једнообразни и систематични, осим података о успеху учи

теља, о школама, упућују и на односе у хијерархији власти. Осим тога, 

извештаји пружају податке о односу власт - државни службеник. 
Инцијативу у процени учитељског доброг владања имали су представ

ници локалне власти, почевши од сеоског општинског кмета и писара, 

преко среских, до окружних начелника. Како је један од задатака школ

ских изасланика био да известе, прикупе изјаве свих учесника и сведока и, 

ако постоји сукоб, испитају све околности насталог спора, може се гово

рити о постојању модела у односима власт - учитељ. Са стручне стране 

учитељи су били у подређеном положају у односу на школске надзорнике 

- изасланике на годишњим испитима, који су оцењивали њихов рад на осно
ву ђачког знања. Ако се, на пример, оцена ученика на крају школске годи

не коју је дао учитељ није слагала са надзорниковом, већу тежину имали 

су надзорников утисак и његова оцена.41 Оцене које је учитељ добијао за 

свој рад од изасланика утицале су на могућност остварења права на пери

одску повишицу плате. 

У погледу односа са локалним властима ваља напоменути да су спо

рови, којн су често прерастали у отворене сукобе и непријатељства, изби

јали у суштини због отпора већине средина, посебно сеоских, да прихвате 

школу и учитеља. Ненаклоњени новој појави - школи и новим људима у 
свом окружењу, били су склони да, према оценама савременика, на све 

могуће начине подрију ту установу. Проблем нередовног доласка деце у 

школу често би означио почетак несугласица. Руковођени реалношћу да 

је било лакше "платити за три месеца изостанка три цванцика, него на
јамнику храну и три дуката", мештани су намерно удаљавали децу са на
ставе.42 Учитељи су писали жалбе окружним и среским начелницима, про
светне власти су прописале новчане казне за родитеље, али се дешавало 

да су управо локалне власти биле те које су штитиле своје суграђане и чак 

их откупљивале од казни или обавезе слања деце у школу. Осим већ по

менутог конкурентског односа између свештеника и учитеља, који је че-

41 Чл. 6 Правила о превођењу ученика из основних школа из млађих у стање разре
де, Зборник закона и уредаба, 40, 1884. 

42 Извештај Кузмана Паштровића министру просвете. Просветни гласIШк, 3, 1880, 
106. Нпр. Сељаци села Сухова и Јалботине су писали министру просвете да не желе да 
шаљу женску децу у школу и да им учитељка не треба: ,,Ми немамо ни обичај ни потребе 

школовати женску децу". Пирот и срез нишавски, IП, приредио Илија Николић, Пирот 
1982, ДОК. 1456, 1461, 
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сто као случај завршавао пред министром просвете, јер су свештеници 
тужили учитеље због неуредног доласка у цркву, неучествовања у поја
њу, литургији, други извор спора била су стална натезања са општинском 

влашћу око средстава за стан и огрев и извођење наставе. 43 У једном про
грамском напису о понашању учитеља стоји: ,,Особито учитељ морра да 

пази на своје понашање према среској и општинској власти. У срезу су 
практиканти и писари, па на жалост, често и капетани, млади људи, који 
место власти и закона хоће да потуре своју вољу, а нарочито у време избо
ра. У општини су опет прости људи, који су одвећ смешни и несносни, кад 
се осете сила, ... они хоће да покажу власт и криво им је кад се нађе ко их 
не верма ... Учитељу је дужност да ово избегава и прашта."44 У неким сре
динама учитељи су увек остајали странци.45 Њихови покушаји да одгово
ре истом мером, да путем тужби известе министарство, понекад су, упра-

. во зато што су задирали у интересе средина у којима су радили, сматрани 
за претеране.46 Интерес локалних средина био је да се сачувају добри од
носи унутар заједнице, без обзира на захтеве школа и њихових учитеља." 
Томе су умногоме доприносили несталност положаја учитеља и чести пре

мештаји. Ту се сусрећемо са трећим нивоом сукоба, који је политичке при
роде. Лични и политички интереси кметова и других представника локал

не власти имали су, све до доношења Закона о народним школама 1898, 
пресудан утицај на премештања учитеља.48 Осамдесетих година 19. века, 
у јеку разбуктавања партијских борби премештања учитеља попримила 

су обележје великих сеоба.49 Према неким оценама крајем осамдесетих и 

" АС, МПС, Ф. XIV, 1450, 1882; Ф XVIII, 2044, 1882. 
44 Учитељ ван школе, Просветни гласIШК, 1, 1898, 26. 
45 Љуба Ковачевић је то овако објаснио: .,Сељаци обично воле онога ко хоће са 

њима да се дружи по славама, свадбама, у механи, но човека раденог који гледа само свој 

посао ... " Просветни гласник, 1, 1898, 4. 
46 Школски надзорник А. Ћ. Пивљаковиh је у извештају министру просвете навео 

да учитељима треба најстроже забранити пискарање. Просветни гласник, 18, 1883,-738. 
47 У захтеву пожаревачких учитеља и учитељица окружном начелнику они су се 

жалили: ,,грађанин увек чува грађанина и вели увек: овај је мој комIIШја и зато што су 
учитељи сигурно (ту где јесу) увек им се може задржати плата." - Б. Перуничић, Град 
Пожаревац и његово уйравно йодручје, Београд 1977, док, 764, 1736-1739. У извештају 
Живана Живановића даје се права дијагноза стања: ,,Кмет више воли своје људе него учи
теља и школу. Вишој среској власти одговарају кметови који имају неку самоуправу због 
мира у кући". АС, МПс, Ф. XXXIV, 4113, 1882. 

48 У Закону је изостављена одредба о премештању "по потреби" већ само по молби 
или ако постоји упражњено место, или по казни. Зборник закона и уредаба Краљевине 

Србије, 1899. 
49 Дешавало се пред почетак школске године, па и током године, зими, премести по 

700-800 учитеља. Због тога 1891. није била ни могућа годишња ревизија школа. Просвет
ни гласник, 12, 1898. 
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почетком деведесетих ни 10 процената наставничких премештаја није учи
њено због школских потреба, већ због "виших" државних интереса, лич
них и приватних обрачуна.50 Наставници су, већином због партијских раз
лога, отпуштани телеграмом. Удаљеност крајева у које су слани зависила 

је од стварне или замишљене опасности коју су представљали за власт.s1 

Међу у~тељима је кружила прича о Златибору, Хомољу, па и Пирот
ском краЈу, као о учитељским Сибирима. Учитељице су Крајину сматрале 
за највећу казну. 

Већина наведених околности, осим политичког деловања, утицала је 
на идентитет целог позива и представљала је заједничко обележје поло

жар учитеља и учитељица. Шта ихје одвајало? Приликом дефинисања те 

гр~нице која уводи у разматрањем посебан ,,женски" идентитет појављује 
се Јасан методолошки проблем. Граница се најбоље може сагледати, осим 

увидом у наведене програмско-идеолошке текстове и школске извешта
• 52 
Је , анализом докумената насталих у процесу испитивања кривице поје-
диних учитељица који су стигли до просветних власти. Ослањање само на 
стварне или исконструисане грехове приспеле на сто Главног просветног 

савета, дакле на случајеве истргнуте из конекста, може навести на погре
шан пут приликом доношења закључака. У њима се, ипак, могу се читати 

кодови који су се подразумевали за све запослене жене у том позиву. 
Општи утисак је да су школски надзорници приликом оцењивања 

рада учитељица некако чешће него за учитеље узимали у обзир све те

~коће поз~ва као олакшавајуће околности. Известан број учитељица 
Је, на другоЈ страни, развио посебну стратегију, користећи чињеницу да 

Је родним идентитетом одређена подлога њиховог третмана у служби.sз 

Већина прописаниох пожељних понашања, став, а потом и одредбе O удаји 
или о платама говоре о сталном настојању да се одржавањем разлике 

обезбеди веза са традиционалним друштвеним идентитетом супруге и 
мазке, нли чак омогући повратак у њега. Један од типичних примера су 
недоумице школских власти око врста ручног рада којима су учитељице 

женског рада подучавале ученице. Дилема је разрешена препоруком про

светних власти да је погубно подучавање луксузним, чипканим радовима, 

50 Љубомир Стојановић Министру просвете, Просветни гласник, 7-8, 1895, 376. 
51 Просветни rласmш:, 10, 1895, 653. 
" п сводом испитивања кривице учитељице Даринке Петровићеве наглашена је 

посеб~а одговорност и деликатност посла учитеља женске деце, као оног дела подмлатка 
на ЧИЈУ _исправ~ост у понашању и деликатност у осећајима мора да се обрати посебна 

пажња, Јер ако Је "игде код чиновника оправдано водити озбиљног рачуна и владању, то је 
код учитељица женске деце". Просветни rласник, ХП, 1903, 11. 

53 То је навидљивије у молбама за добијање службе и за премештај које су подноси
ле Мюш:старству просвете и црквених дела. 
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него да се у интересу очувања домаће индустрије, школе врате обуци у 
ткању и предењу.54 

Кривице учитељица врло ретко су биле непосредно повезане са непо
слушношћу према просветним властима.55 Када су захтевале и истеривале 
правду са општином око ненамиривања обавеза према школи, обраћале су 

се властима у срезу илн начелству. Тhавни аргумент општине био је да је 

учитељица прека и недружељубива. У позадини, локална власт није желе
ла да јој се у послове меша виша инстанца, срез или начелство. Осим тога, 
она је често врло отворено показивала да радије жели да у свом окружењу 
види учитеља, него учитељицу.56 Најчешћи узрок тврдњама о неспособно
сти учитеља била је њихова политичка делатност. Учитељице су оптужива
не за неморално владање. Чак и онда када су постојали цруги, јаснији дока
зи њихове кривице, сенка неморалности често је додавана као потврда гре

хова. Отворене оптужбе о недозвољеном понашању тицале су се начина 
живота, који и није био увек "регуларан". Шездесетих година неке учите
љице су отпуштене, док се за цруге накнадним испитивањем, показало да 

су неправедно о цр њене, па су само премештене.57 Оптужбе за неспремност 

и нестручност у раду понекад су биле само повод да се изнесу врло детаљна 
сазнања о личном животу учитељице. Тако је било могуће да се у пријави 

неколицине грађана Пирота против учитељице Женске раденичке школе, 
она прогласи за нестручну. Реч је, у суштини, о сукобу интереса људи који 
су цржапи у рукама ћилимарску делатност у граду настојањем учитељице 
да ученице обучи за модерније технике шивења хаљина и веза. Према њи
ховим тврдњама, учитељица је имала и моћног заштитника, народног по
сланика Војина Ћирковића, са којим је ,,живела у недозвољеним односима, 
а да је тако ми смо утврдили, јер смо јој сваки корак пратили".58 Дешавало 
се да у спору управитеља н учитељице, чији је узрок била међусобна сурев

њивост, она буде оптужена за неморал. Иако је живела са мужем, њена 
трудноћа је проглашена за сумњиву, јер је муж из "политичкпх разлога" 
морао да бежи у Бугарску. Школски одбор стао на страну учитељице.59 у 

54 Просветни гласник, 7, 1883. 
55 с . . 

. . луча1еви као што Је прича Милице ЊЈколић, учитељице женске школе на Тера-
зијама КОЈ а Је говорила против наредбе министра просвете о полагању испита у продуже
ној школи и била је кажњена премештајуем из Београда, били су ретки, посебно у сео
ским срединама. АС, МПС, 1885, Ф XVI, 151, 1885. 

56 АС, МПс, Ф XXXIV, 4118, 1982. 
57 Тих година отпуштене су учитељице у Горњем Милановцу, Ћуприји, Књажевцу, 

Чачку, Пожаревцу, Неготину, а премештена је учитељица у Трстенику. В. Тешић, Морал
но васйишање, 324. 

58 ПироШ и срез ни~иавски, III, док. 1460, стр. 350-352. 
59 АС, МПС, Ф XXIII, 5, 1885. 
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већини оптужби о неподесном владању, које су против учитељица стизале 

са села, постоји осећање да се учитељица издваја из њихове средине тиме 

што одбија да гради присније односе са мештанима. У варошким средина

ма одлазак на чашу пива са осталим учитељима после завршеног реви

зорског испита такође је убрајан у грех, у чијој позадини је стајао лични 

сукоб.60 У том погледу приступ кривицама о којима је било речи више по

казује на које начине су све употребљаване представе о "природној" скло

ности жена ка неморалу. Чињеница да се један број учитељица заиста огре

шио о обрасце понашања који су се подразумевали не умањује важност 

претпоставке да је посебан, ,,женски" идентитет најчешће коришћен да 

би се доказала неспособност за посао. 

Законодавна и просветна политика највише је у погледу брака и удаје 

учитељица утицала на поделу у оквиру учитељског занимања. Последице 

брачне политике биле су за учитељице вишеструке. Општа несталност 

посла, условљена честим променама места живљења, која је била зајед

ничка за учитеље и учитељице, додатно је увећана. Својеврсна анатема 

удаје учинила је да су девојке које су ступале у службу доживљавале посао 

само као степеницу у животном циклусу, привремено решење до тренут

ка удаје и стварања сопоствене породице.61 Потом, брачни статус је ути

цао на формирање појединачних, личних идентитета удатих или неудатих 

жена у оквиру учитељског занимања. Учешће у раду учитељских удруже

ња, присуство у саветодавном телу Министарства просвете, били су тако

ђе ограничени схватањем и доживљавањем посла као привремене живот

не категорије. Удаја, која је за већину учитељица значила и напуштање 

посла, била је подстицајна и постојећем представама о неудатим девојка

ма - уседелицама. Позиција са.мих жена сматрана је ненормалном. Угле

дајући се на природу као врховни закон, њихов психолошки портрет бно 

је крајње туробан.62 Много пре доношења Закона о народним школама 

6
G Цео први, сеоски случај занимљив је јер подсећа на добру поделу улога у неком 

позоришном комаду из српске реалистичке књижевности: Марија Николићева, оптужена 

учитељица, одбија насртљивог механџију, газду куhе у којој је школа, али зато задржава 

право да има старе пријатеље, којије и посећују, писара нпр. Једне ноhи учитељица је напад
нута и тада се појављује капетан, иначе у пролазу, који јој прискаче у помоћ. После тога у 

мexallll следи тmшчна "војничка" прича да су само "шињелаши" у стању да донесу мир у 

кућу, односно село. АС, МПс, Ф XVIII, 102, 1881; Други документ односи се на Даринку 
Ђурковиhеву. Пироiй и срез нишавски, II, док. 869,105. 

61 Међу обичним људима владало је уверење да учитељице не треба да се удају. Ђ. 

П. Јовановић, Моје усйомене из дворскоl живоШа, АСАНУ 14206/2. 
62 "Неудате или без деце женске говорљивије су и поверљиве, али се у часу нађу и 

низашта увређене. Што је ко према њима учтивији, то су оне зазорљивије и одмах свашта 

тумаче на зло. Са њима владати се врло је мучно и тешко је уговети им." Жениtпба у 

йоlледу йсихичком, Српски летопис за годину 1866, Нови Сад, 1867, 127-135. 
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1898, истицано је да удаја, породица, муж н деца нису у сагласности са зах
тевима посла, јер удате жене не могу радити са таквим успехом као учите

љи. 63 Затражено је да се одмах после ступања у брак, отпусте.64 Коначно, у 
поменутом Закону стоји: ,,Учитељица кад се уда, престаје бити учитељи
ца, осим ако је удата за учитеља у селу и док је у селу. Ако је провела 

десет година у служби, она добива од државе надокнаду од 1000 динара, 
једанпут за свагда."65 На другој страни, сматрало .се да углед учитеља, по

себно у сеоским срединама умногоме зависи од примера који даје својим 
породичним животом. Они су подстицани да на!Ју себи ваљане жене и ство

ре породицу.66 

У припремама за нови закон о школама поновљени су ранији ставови 

да учитељица поред породичних дужности, које су подједнако тешке као и 

посао, не може успешно да ради. Објашњење и оправдање за оне које су и 
после удаје остале у служби прона!Јено је у чињеници да су удате за учите

ље, па тако могу добити помоћ од своЈих мужева у шкощжом раду.67 Убрзо 
се показало да Закон није довољно јасно одредио права оних учитељица 

које нису биле удате за учитеље или због потребе службе нису живели у 
истом месту. Реч је, пре свега, о плаћању трошкова за стан и огрев које је 
подмиривала општина. Касациони суд је 1901. донео одлуку да оне имају 
потпуно право на надокнаду. Следеће године Министарство просвете и 

црквених дела упутило је, позивајући се на исти члан Закона, школским 

надзорницима наре!Јење да се удатим учитељицама које живе одвојено од 

мужева ие издају квартарина и средстна за огрев од школских општина.68 

Политика просветних власти била је крајње неповољна и за учитељске 

брачне парове, јер није у потпуности уважавала чињеницу брачног стања 

приликом прављења распореда, него се наводно држала начела квалите

та.69 У пракси удате учитељице су и даље радиле, њихово питање је било 
често предмет расправе. И у већини других земаља постојала је слична 

политика. У Француској је забрана рада за удате важила од 1900. до 1944, 
али је 56% учитељица било удато. У Србији је, посебно после 1903, отпо
чео талас повратка у службу удатих учитељица. Предност су имале оне 

63 Просветни гласник, Џ, 1883. 
64 Просветни гласник, VIII, 1883. 
65 Чл. 51. Зборник закона и уредаба, 1898. 
66 Учитељи ван школе, Просветни гласник, 2, 1898, 79. 
67 Просветни гласник, 11, 1902. 
" Просветни гласник, 7, 1901, 804; 3, 1902, 376. 
69 Чл. 11. Ни у ком случају не може квалификација учитељева бити пресудна да 

добије службу са њим и ужитељима, његова жена са мањом квалификацијом од других 

наставника који су молили за то место. Правила о lра!Јењу учиШељско'i расйореда, Про

светни гласник, 5, 1904, 464. 
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које су мање од 10 година биле ван службе. То је показало још једном да су 
потребе државе однеле превагу над прописаним нормама и пожељним дру

штвеним идентитетом жена. Првенство су имале оне које су завршиле 

БЖШ пре оснивања учитељске школе, имале добар успех и владање.70 

Последњи критеријум којије упућивао на подвојеност у оквиру зани

мања биле су плате. Током целог посматраног раздобља плате учитељица 

биле су мање. Од 1859, када је донето решење да се учитељима основних 
школа дају месечне плате као чиновницима, односно решења из 1860. да 
све то важи и за учитељице, па до Закона о народним школама из 1906, 
стање је остало непромењено.71 Према Закону о основним школама 1863. 
сви учитељи су подељени у десет разреда. У првој класи могло је да буде 

највише 10 учитеља, који су имали годишњу плату 300 талира, а у најнижој 
класи добијали су 100 талира. Поменуто је и питање пензије, која се могла 
остварити после 10 година рада, алије то, у ствари, имало облик помоћи и 
издржавања. За пензију се није морало улагати од плата.72 Тек је 1881. 
донесен Закон о учишељским йлашама, према коме је почетна плата 800 
динара, али је разлика изме!Ју учитеља и учитељица уведена приликом 

остваривања прва на периодске повишице. Оне су биле могуће после че

тири (ако оцена њиховог рада није била мање од 4) или пет година рада, 
али је постојала разлика у суми увећања. Учитељи су добијали веће суме 

новца приликом стицања права на повишицу. Посматрано према класа

ма, учитељице су ретко достизале четврту класу, управо због привреме

ног обележја посла. Опште увећање плата остварено тим законом преве

ло је учитеље на више плате. Оцене рада имале су пресудан утицај прили

ком остваривања права на нову плату. Требало је да просечна оцена буде 

добар или да је рад оцењен једном одличном или врло добром оценом у 

последње две године. Тако на нову плату преведене 34 учитељице од њих 
153.73 Наредних деценија плате учитеља нису битно мењане. Оне су пове

ћане 1902. године. Било је покушаја да се изједначе, бар за оне учитељице 
које су завршиле Учитељску школу. Званично су финансијске неприлике 

биле препрека да се то оствари.74 Чињеница да се питање изједначавања 

70 Просветни гласлник, 1, 6, 1904, 23~24; 656. 
71 Зборник закона и уредаба, 12, 1859; 13, 1860. 
72 Чл. 20 Закона о устројству основних школа 1863, Зборник закона и уредаба, 16, 

1864. Према Закону о учитељским платама из 1881, пензија се кретала слично претходним 
одредбама; 1 О година службе доноси право на 40% плате, а свака следећа година дон0сила 
је још 2,4%. Овај проценат је увећан Законом из 1906. на 2,72%. 

" в . . ише учитељ1Ща Је, процентуално гледано, преведено на нову плату него учите-

ља. Најмање учитељица са новом платом било је у ослобођеним крајевима и источним 
окрузима. Просветни гласник, 9, 1883. 

74 Просветни гласник, 11, 1902. 
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зарада помиње као предлог, потврђује да се појавио проблем, који није био 

разрешен до Првог светског рата. Последњи закон о основним народним 

школама 1906. поново је подвукао разлику.75 Примања учитељица у сред
њим школама, класних и виших, у односу на наставнике и професоре сред

њих школа нису била изједначена. Наравно, сви наведени бројеви и процен
ти не дају одговор на питање зашто је тако било. Опште тумачење, које има 
важност у ширим, европским оквирима, је да је рад жена плаћан мање зато 

што је женска зарада била само део породичне економије.76 Како су, међу
тим, учитељице управо биле подстицане да после удаје напусте службу, то 

објашњење није могло да буде примењено на добар део њих. 
Рачунало се да је и онај број неудатих девојака који је обављао учитељ

ски посао и даље припадао родитељским породицама, па је њихова плата 

била додатак, допринос постојећим породичним буџетима. Неке девојке су 
заиста и волонтирале као учитељице у ВЖШ, јер су биле материјално обез

беђене.77 Ипак, за већину су ствари изгледале другачије. Обављање тог по
сла било од животне важности за многе девојке. Огварнн разлози који су 
руководили законодавца, односно просветне власти да не изједначе зараде 

лежали су у избегавању сучељавања са преовладавајућим мишљењем оних 

који су ратификовали законе, са Народном скупштином. Чак и они који су 
као предлагачи Закона заговарали изједначавање титула и плата средњо

школских наставника, одустали су од покушаја да наметну ту идеју." 

Лични идентитети као део посебног 

друштвеног идентитета жена учитељица 

Премда су путеви којима су обликовани лични, појединачни идентите
ти жена у оквиру учитељске професије разнолики и често неухватљиви, 

пажљивом анализом података из архивске грађе, написа у новинама, пред

става и перцепција сопственог живота изнесеним у мемоарској литерату-

75 Сг . ална учитељица Је почињала са 800 дин. Као и њен колега, прве две повшпице 
~обијала сваке пете године (по 250, следеће три по триста, а шесту 350). Учитељи су доби
Јали прву 250, другу ЗОО, трећу 350, четврту 400, а пету и шесту по 450 динара. Однос плата 
био је после 27 година службе 2550 за учитељице према 3000 за учитеље. 

76 L. А. Tilly, Ј. W. Schott, Wотеп work andfamily ... , 121. 
77 ПедесеШоiодишњица ВЖШ, 111. 
78 Приликом доношења Закона о средњим школама 1912. Љуба Јовановић мини

стар просвете је рекао Скерлићу: ,,Право да вам кажем и онде где сам и ја мислио д~ треба 
ићи даље него што сам ишао, ја IШСам пошао, да не бих упропастио и ово што ми се чини 
д~ сам могао постићи."~- Стојановић, Жене у "смислу разумевања нашеZ народа, случај 
сшручњака жена у србщи 1903-1912, Србија у модернизацијским процесима, 2· Београд 
1998, 247. . , 
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ри, могуће је сагледати и дефинисати њихове основне одлике. То су оне по

себности које заједно ипак потврђују главну полазну тезу о појави другачи

јег друштвеног идентитета жена у оквиру учитељског занимања. У том кре

тању од општег ка појединачном неопходно је установити приближан број 
учитељица, њихово социјално порекло и мотиве ступања у учитељску слу

жбу, те друштвени утицај који су оне неоспорно имале у различитим среди

нама. Пошто су раније наведене законске одредбе показале да се у оквири

ма учитељског позива у 19. веку не може говорити о сталешкој монолитно
сти, чини се важним да се укаже и на разлике међу учитељицама и на узроке 

те подељености. Унутрашња подела међу њима може се посматрати према 

месту у професионалној хијерархији (привремене, сталне, заступнице, кла
сне, више), образовању и годинама службе, према брачном стању, удате

неудате, према односу сеоских и градских, познатих и анонимних. 

Тачан број учитељица и наставница у основним и ВЖШ у том раздо

бљу, и поред врло бројних и развијених статистичких табеларних прегле

да, није тако једноставно утврдити. Почетком осамдесетих било их је ви
ше од 200, тачније 1881. у 219 основним и 30 учитељица у ВЖШ; 1890. тај 
број је износио 530 и 40 учитељица ВЖШ. Крајем 19. века, 1898/1899. било 
је 877 учитељица у основним школама и 37 у ВЖШ. 79 У првој деценији 20. 
века број учитеља уопште је стагнирао, тако су 1904. радиле 854 учитељи
це.80 Колико год проценат повећања изгледао велик, посебно осамдесетих 

и деведесетих, а коначан број у суштини мали у односу на целу популаци

ју, значај појаве све школованијих, обучених жена које су примале плату, 

радиле ван куће, превазилазио је наведено бројно стање. 

Сазнања о социјалном пореклу учитељица су посредна, посебно за 

време њиховог укључивања у учитељски посао седамдесетих година. Ако 

узмемо у обзир чињеницу да је почетком осамдесетих, више од половине 

учитељица ступало у службу са започетом или завршеном Вишом жен

ском школом,81 а остале са основном школом и ређе са завршеном Учи-

79 Уочљива је разлика у СйlаШисШици Краљевине Србије према којој их је било 801 
и у СШайlисШичком йоiледу јавних школа у Србији за 1898/1899 у коме се наводи 877 
учитељица. СШаШисйlика Краљевине Србије, Београд 1899; Просветни гласник, 6, 1900. У 
сваком случају, број је у односу на 1888, када је било 539. готово удвостручен. Док је 1888. 
било 655 учитеља, после 10 година било ихје 1118. Дакле, број учитељица се скоро при
ближио броју учитеља. Ciii.aiuuciuuкa насШаве У Краљевини Србији за йериод од 1895-
1898, Просветни гласник 8, 1902. 

80 Број учитељица у средњим школама је незнатно увећаван са: 45, 1904, на 72, 1906, 
односно на 73, 1910. године. Просветни г.ласник, 2, 1904; 6, 1906; 5, 1908; Подаци о учитељи
цама Виших женских школа потичу из статистичког прегледа у Педесеiйоiодишњици 

ВШЖ,130. 
81 Од 112 учитељица у женским основним школама, 62 су завршиле ВШЖ. Основне 

школе у Кнежевини Србији. Просветни гласник, 12, 1880, 496. 
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тељском школом у Сомбору, Митровици или у училишту у Русији, јасно је 
да се подаци морају потражити у статистикама ученица које су похађале и 
завршиле Вишу женску школу у Београду. Међу првим ученицама које су 
положиле учитељски испит 1879. било је највише чиновничке деце.82 У 
исто време породице из којих су долазиле, биле су задуто и најбројније 
породице које су уопште школовале женску децу после завршене основне 

школе. Највише ученица долазило је из чиновничких и трговачких кућа, 
потом занатлијских и наставничких. Свештеници, земљорадници и над

ничари су ређе школовали своје кћерке.83 Премда се ти подаци могу узети 
са резервом, посебно за седамдесете и осамдесете годние 19. века, јер ни
су све ученице ВШЖ завршиле школу, а још мањи број се упутио стазама 
учитељског позива, они су једини доступни. 

Мотивација приликом опредељивања за бављење учитељским послом 
вероватно је понајвише била повезана реалним животним околностима. 

Иако је извесно да је одређену улогу имала и амбиција цевојака, посебно 
оних које крајем 19. века завршавају Велику школу, ипак је пресудну уло
гу најчешће имала нужда. У случајевима "повратница" у службу после 
удаје и родитељства, посао је пружао изгледе да се помогне сада увећана 
породица. Чињеница да су се потребе државе подудариле са појединачним 
потребама жена чија је једина могућност да, ако су завршиле нешто шко

ле, обезбеде себи приход постајући учитељице, била је пресудна за пријем 
у службу. Осим оних са завршеном прописаном школом, пријављивале су 
се девојке или већ удате жене са недовршеном гимназијом, са школама 
завршеним у Аустроутарској, које су најчешће хтеле да постану учитељи
це женског рада. То занимање појавило се као алтернатива за оне канди

даткиње које нису имале довољну спрему за сталне учитељице. Крајем 19. 
века њих је било толико да је Љубомир Ковачевић, министар просвете, 
ограничио могућност полагања испита из рада само на ученице које су 
завршиле ВШЖ.84 Многе од њих су се накнадно пријављивале за полага
ње учитељског испита, без кога нису могле добити место сталне учитељи

це. Иако је, дакле, у многим случајевима изгледало да је бављење тим 
послом било ствар избора, тај избор се односио само на дилему да ли уоп

ште радити. Са нешто завршене школе, жене су још дуго посао, плату и 
пензију могле да зараде само као учитељице.85 У молбама којима су се 

82 ПедесеШодишњица ВШЖ, 88. 
83 Нпр. 1896. 246 чиновничких, 178 трговачких,-155 занатлијских и 52 наставничке 

кћерке похађале су школу; 1905. године 308 кћерки чинЬшrn:ка, 174 трговачке, 71 настав
ничке и 73 занатлијске кћерке. Просветни гласник, 12, 1896, 40; 11, 1905, 200. 

84 Просветни гласник, 5, 1896, 214 .. 
85 Крајем 19. века оне ступају и у поштанско-телеграфску службу. СШаШисШика 

Краљевине Србије, VIII, 1899. године. 
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будуће учитељке обраћале Министарству просвете исписане су њихове 
животне приче. Те кратке биографије најчешће сведоче о њиховом сиро
том стању, о њиховим мајкама удовицама и млађој браћи и сестрама које 
ваља школовати. Неке од њих су издржавале целу породицу, јер је муж 

био без посла. За неке је закон о обавезном знању мађарског, који је донет 
у Угарској 1879, био повод да крену пут Србије.86 Приликом прављења 
учитељског распореда 1898. било ихје које су изјављивале да "немају ниг
де ничега, да су све потрошиле само да сврше школу и зараде кору хлеба, 

те да исхране стару мајку, млађу браћу и сестре".87 

Важна особеност у грађењу посебног друштвеног идентитета учите
љица чинило је њихово брачно стање. Без обзира на то да ли су биле уда
те, да ли су посао обављале само до ступања у брак или су остале неудате, 
доспевале су у специфичан положај, по којем су се разликовале од већине 
осталих жена. Иако је тешко утврдити тачан однос удатих и неудатих учи

тељица, ипак је, према подацима из државних календара Кнежевние-Кра
љевине Србије јасно даје увек било више оних неудатих.88 Удате учитељи
це чешће су службовале у граду, односно вароши.89 Живот неудатих бит
но се разликовао од уобичајених животних токова њихових вршњакиња. 
Место запослења изван куће, чињеница да су зарађивале своје плате и 
живеле у ~ругачијем окружењу, увећавали су њихову аутономију. Биле су 
независниЈе од породичне или контроле заједнице него икада раније. Чак 

иако су живеле у родитељској кући, њихов однос према породици и место 
у кући били су вероватно промењени. Као неко ко зарађује, оне су својим 
платама доприносиле, понекад чак и издржавале породице. Вероватно су 

утицале на породичне одлуке и на расподелу новца, јер су њихове плате 

биле део кућних буџета.90 Друта страна независности била је рањивост. 
Губитак заштите породице или шире заједнице увећавао је њихову неси
гурност. У извештајима надзорника школа доста је примера који показују 
да су те девојке биле на удару гнева родитеља ученика и општинских вла-

86 АС, МПс, Ф XIX, 61, 1885, Ф XXIX, 109, 1885; Ф XVII, 2, 1885; Ф XVI, 71, 1890, 
Пирот и срез Нишавски, 1, док. 596, стр. 543; књ. III, док. 1239, 44. 

87 Просветни гласник, 12, 1898, 673. 
88 н .. 

а то указује Једино начин уписивања њихових презимена: презиме неудатих се 

завршавало на -ва, удатих на -ћка. 
89 Нпр.1872. био је 52 неудате, 28 удатих; 1877-91:60, 1879-132:84; 1882-120:114; 1890-

317:213. Државни календар Краљевине Србије, 1872-1890. 
9О Сл 'Ог . учаЈ ане Јовановићеве: Јавила се на конкурс за уч. место у Лесковцу, учите-

љица Је У Пирот~, али ~осле смр:и оца остале су три неудомљене (неудате) сестре, два 
брата за гимназију и маЈка. ПензИЈа оца порезника није била довољан, тако да је она издр
жавала се~моро. Задужена је била 800 динара после смрти оца и дуг је враћала. Молила је 
Лесковац Јер има гимназију за коју су јој дорасла браћа, и тад би сви били заједно. Пирот 
и срез Нишавски, III, док. 1637, 575. 
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91 '" • сти. , тисак КОЈИ су остављале у новим срединама, ненавиклим на нова 
лица, различита и по изгледу, одевању и по образовању, неретко је био 
поразан. Последица сукоба с таквим окружењем била је отуђеност. Ипак, 
њихов утицщ био Је у новом окружењу велики. Многе од њих су испуњава
ле праву просветитељску мисију, обучавајући жене на селу у шивењу и 
везењу, дщући им савете о нези деце и хигијени у кући. Ставом, држањем 
и стилом о~евања КОЈИ се тако разликовао од свега до тада виђеног на 
селу, постоЈале су промотери вредности удаљеног и непознатог града. Де
шавало се да оне најревносније буду проглашене да су, поред отварања 
дућана, главни кривци за уништавање заната и кућне радиности.92 Неке 
су, пак, својом озбиљношћу, скромношћу коју је наглашавала готово ре
довно дуга црна хаљина, и топлином, у главама амбициозних девојчица 
створиле идеалну слику о том позиву.93 

Када су се удавале, имале су већу самосталност у избору мужа него 
икада рани~е. Сличност у година~~ и у п~слу, ва ~ЈНе које су одабрале учи
теље, била Је пресудна и заменила Је раниЈе шире породичне интресе. Учи
тељски брачни парови су, и поред начелно расположених власти да им се 
изађе у с~срет у поглед~ заједничког живота и рада, често били раздвоје
ни. Било Је примера да Је учитељски пар био раздвојен свих девет година 
брака, и од венчања није живео у једном месту.94 Неки парови су се после 
дугогодишњег рада, обраћали Министарству с молбом за премештај и ко
начан заЈеднички живот због здравствених разлога. 

Заједничка одлика живота удатих учитељица била је тежа свакоднев
ница него оних жена које нису радиле. Рађање деце доносило је одсуство 
са по~ла од само петнаест дана.96 Често нису имале неког ко би се старао 

0 
малоЈ деци и тако су запостављале своје школске и ваншколске обавезе и 
обавезе према цркви.97 Током недеље нагомилане кућне обавезе, чекале 
су су?оту и недељу да би биле обављене. Радни дан им је почињао много 
раниЈе него осталим учитељицама, а дечије болести их одвлачиле од по-

91 
Ђуро Бошковић, проф. гимназије, наводи да је Христину Стојановић.еву, учите

љицу У Великом Поповић.у, напао отац једног детета које је казнила и закључио да би 
,,требало нарочито немоћне учитељице заштитити од оваквих насртаја" АС МП ф XVIП· 
42, 1881. · , с, , 

92 и _ звод из законског предлога за потпомагање индустрије домаће. В. Ђорђевић 
Усиомене, књ. 5., 120. ' 

;: М. Магазиновић, Мој живоЩ приредила Ј. Шантић, Београд 2000, 65-68. 

95 
Ка:арина и Миливоје Ђурl)евић, АС, МПс, Ф XXXIV, 4124, 1882. 
Војислава и Михаило Ризнић, који су 15 година радили у Рудној Тhави Бобови 

Салашу, Подгорцу, Куршумлији, Дубници, Прћиловици итд. АС, МПс, ф XVI 104 1890 ' 
96 АС, МПс, ФХП, 63, 1885. , , . 
97 АС, МПс, Ф XVIII, 2047, 1882. 
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сла и рада.98 То су, поред поменутог законског ограничења, најјачи разло
зи због којих је један број учитељица после удаје напуштао службу. Неке 

су успевале да, радећи 10 година, заслуже пензију. Њихова жеља да се вра
те на посао вероватно је делом била мотивисана чињеницом да су деца 

поодрасла и да се могу старати о себи. Највећи број тих повратница у слу

жбу био је у браку. 

Неудата учитељица је, заслугом вредносног друштвеног обрасца ко

ји је нашао израза у закону, и који је био преточен и у књижевност, поста

ла пожељан модел за жену која се бави тим послом. Вредноћа, скромност, 

преданост послу и ђацима према којима се исказује топлина и нежност 

мајке, главне су њене одлике. Свакодневница је то често потврђивала. Ако 

се погледају службени извештаји о пензионисаним учитељицама, имена 

неудатих су врло честа.99 Обично су живеле саме или са мајкама и добија
ле добре оцене за свој рад. 100 Према оценама и годинама службе, имале су 

право на премештаје у варош или град. Долазак у нову средину није мно

го утицао на промену њиховог усамљеничког живота. Неудате жене које 

су, поред учитељског посла, највише волеле да буду саме са својим књига

ма, нису одлазиле на балове и журеве, а у размишљањима о разлозима 

због којих нису имале своју породицу, неке су наводиле неспојивост кућ
них и школских обавеза.101 

Разлике у животним и радним условима између града или вароши и 

сеоских средина извршиле су можда најснажнији утицај на обликовање 

појединачних идентитета учитељица. Добијање посла у граду, односно ва
роши, било је за већину запослених крајњи циљ каријере. У молбама за 
премештај упућеним Министарству просвете већина учитељица је изра
жавала жељу и потребу да посао, најчешће због породичних разлога, на

стави у "каквој вароши, варошици или поред пруге". Шта је то град ну
дио? За неке повратак кући, у окружење у коме су одрасле, већу сигур

ност, питомије услове за живот, а за амбициозније могућност напредова
ња и, додуше врло контролисаног, јавног рада. Али, на другој страни, град 

је значио скупљи живот и оштрију конкуренцију, посебно у престоници. 
У граду је била постављена врло јасна хијерхија у професији, јер су у ње
му осим основних школа, постојале, од деведесетих година 19. века и у 
мањим градовима, девојачке школе и ВЖШ. Учитељевање у њима пред-

98 Исто; 'еганка Глишиhева, Моје усйомене, Београд 1908, 61. 
99 Нпр. 1899. од 10 пензионисаних учитељица, 4 су биле неудате; 1904 од 3, 2 су неу

дате. 

ню Катарина Ценићева и Александра Симићева. АС, МПс, Ф XXXIV, 2354, 1882. 
Неке су радиле у поодмаклим годинама. ПироШ и срез нишавски, I, док. 547, 501. 

101 С. Ђ. Тhишиhева, Моје усйомене, 60. 
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стављало је више од обичног посла, било је цењено и уживало је највећи 
углед у женском учитељском позиву. Оне су с временом преузимале пред

мете које су наставници, као хонорарни предавачи, предавали у школи. 

Већ 1877, професори су предавали само природне науке и дијететику. Ве
лика жеља за самоусавршавањем у предметима за које нису биле образо
ване током редовног школовања створила је специфичан такмичарски 
дух међу учитељицама. У почетку су класне учитељице постављане само 

са завршеном школом без испита. Осамдесетих година то су већ биле учи
тељице са положеним учитељским испитом и понека са завршеном шко

лом на страни или одслушаном Великом школом. Коначно, од 1891. у ВЖШ 
почињу да раде учитељице које су завршиле факултет, а неке су положи
ле и професорски испит ( од 1894. Круна Аћимовићка, Лепосава Петко
вићка 1897, Мага Магазиновић 1908, Косара Елезовићка 1909. и Касија 
Теодосијевићева 1913). Малобројне су се још осамдесетих упутиле на уса
вршавање у иностранство. Посао у тој школи био је једини који су могле 

да добију. Законом из 1898. уређено је да класне учитељице морају имати 
завршен факултет. Свесне предности свога образовања, оне су понекад 

имале потцењивачки однос према осталим учитељицама.102 Најобразова-· 
није учитељице покренуле су борбу за изједначавање женског и мушког 

школовања.103 

Град је доносио и разочарања због великог утицаја који је протекци
ја имала на стицање положаја у струци. Још током школовања била је 
видљива подела на "паланчанке" и "елитне" у ВЖШ.104 Учитељице чији су 
мужеви били чиновници, капетани, судије добијале су боља места и гледа

ло се да службују у варошима у којима су радили њихови супрузи.105 Неке 
су успевале да у Београду, због пресељења, добију место у школи која је 
ближа новој кући.1°6 Приликом напредовања или добијања стипендије за . 
усавршавање у иностранству понекад су предност имале "нечије" ћерке.1°7 

Ипак, град је пружао далеко више прилика за професионалну промоцију. 

102 С. Тhишићева, Моје усйомене, 35. 
103 У листу "Наставник" писале су Христина Ристићева и Иконија Симићева о потре

би сређивања прилика у женским школама. ПедесеШоZодишњица ВЖШ, 91. 
104 Мага Магазиновић, Мој живоЩ 130. 
105 Известилац за Пиротски округ Љ. Протић је то овако описао: ,,Њима је учитељ

ско место извор којим себи лакше набављају базаре, тоалете, оне мрзе своје другове и 
сироте другарице, које презиру и не сматрају за своје друштво. Нигде их нема на учитељ
ским зборовима да одрже неко огледно предавање. Требало би их сместити на гора места 
или да дају оставку. ПироШ и срез нишавски, III, док. 1257. 

106 Јелена Живановић, жена Живана Живановића, премештена из Дорћолске школе 
у школу на Западном Врачару. АС, МПс, Ф XXXII, 57, 1890. 

107 Мага Магазиновић, Мој живот, 129. 

Ана Столић, Друштвени иденШиШеШ учитељица у Србији у 19. веку 231 

Учитељице се појављују као сарадници струковних часописа, рецензенти 

уџбеника, 'обично из домаћинства и кућног рада, али се њихово мишљење 

уважавало на састанцима Главног просветног савета. Оне постају писци 

уџбеника. Многе су покушале да отворе приватна забавишта и школе. 

Највише успеха имала је Љубица Сладојевић, која је отворила Виши за

вод за васпитање девојака. Покушала је да 1902. њена школа добије ста
тус женске гимназије, али није успела.1°8 

Лична иницијатива није била тако ретка међу учитељицама, али је да 

би је прихватили они који су надгледали ту професију, било потребно вре
ме. Ако се упореде три учитељске приче из друге половине 19. века, могу 
се сагледати три различите животне перцепције. Амбиције сестара Нин

ковић биле су преурањене, Ставка Глишић је живот проживела потпуно у 

складу са пожељним моделом учитељице свога времена, док је Мага Ма

газиновић сама прокрчила пут ка приликама које су јој нудиле могућност 

избора сопственог живота. 

108 Просветни гласник, 12, 1902. 
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Summary 

Ana Stolic 

Social ldentity of Female Teachers in 19" Century Serbla 

Social status of female teachers in 19" century SerЬia was determined Ьу the system of 
concepts and expectations of this profession, Ьу the laws embodied with the ideas of makers 
of educational system in SerЬia, Ьу the place in bureaucratic aparatus of the state, which 
influenced the conditions of their work and life. Including women into this profession in the 
mid-19" century, and especcially the last decade marked for the first time women in the civil 
service, guaranteed рау and pension. These are the facts upon which the statement that spe
cial social identity was formed among female -teachers is based. At several points working 
identity ofmale and female teachers (it could Ье hardly spoken about the professional опе) 
had common characteristics. The differences were estaЫished and regulated Ьу law accord
ing to the gender roles. They considered places in the professional hierarchy, maпiage and 
payment decrees. In the relationship between authorities and the civil servants, these differ
ences served as а support to the older, traditional identities of housewife and mother. In the 
course of time more prepared and more educated teachers influenced their local communi
ties, while personal identities of most of them originated from their profession. 

ИЗ ИСТРАЖИВАЊА 
RESEARCНES 

Милиh Милиhевиh УДК 355.23:358.4( 497.11)"1901-1918" 

Обука првих српских 
ваздухопловаца 

Айсшракш: У освиш 20. века домаће ваздухойловсшво налазило 
се шек у замешку. Међушим, у йрвој а још више у ње'iовој дру'iој 

деценији Србија чини йокушаје у сшварању своје сойсшвене вазду
шне флаше. У шим насшојањима обука особља йредсшављала је нај
значајнији чинилац, а њеiов ослонац, услед йолиiйичких, Шехнич
ких и војних йрилика, налазио се у земљи савезници - Француској. 

Крајем 18. и током 19. века ваздухоплови лакши од ваздуха постајали 
су у многобројним ратовима све бројнији учесници. Армнје, поготово вели
ких сила, увелико су користиле аеростате за извиђање, коректуру артиље

рије и везу. Трка за све боље летилице и њихово особље попримала је све 
веће размере. Неминовност праћења тих војнотехничких процеса, иако при
лично касно, осећала се и у војсци Краљевине QЈбије. Чланци о ваздухо
пловству све чешће су испуњавали домаће војне листове. Ипак, иако се пр
ва теоријска расправа, коју је о тој теми написао Матија Бан, појавила још 
1844. године, до доласка првог српског летача, проћи ће више од пола века.1 

Постепено сазревање идеје да се домаћа војска мора позабавити и ва
здухопловством, нагнала је Министарство војно да за то, потражи и обез

беди бар једног стручњака. Зато је средином новембра 1900. у време када 
је министарски портфељ носио пуковник Милош Васић, расписан кон
курс за слање десет питомаца у Русију. Уз кандидате за коњицу, артиље

рију и друге родове, тражен је и официр, будући питомац вазцухопловне 
струке. На тај део конкурса одзив кандидата био је најмањи, свега пет, а 
до пријемног испита, одржаног у јануару 1901, круг се додатно смањио. 2 

Чланак Матије Бана "Ваздухойловсйlво" објављен на насловној страни Србских 
1-ювина од 20. 11. 1844., бр. 76 сматра се једним од најранијих из домена ваздухошrовне 
мисли. Група аутора, Срйска авијашика 1912-1918, Београд 1993, стр. 166-167. 

2 По наводу Саве Микића, на поменутом испиту била су укупно три кандидата чија 
имена у тексту он не наводи. Новија историографска казивања наводе пак четворицу: 

капетана Косту Милетића и Љубомира Недељковића, и потпоручнике Косту Пантића и 
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Под врло строгим условима полаган је руски језик, математичка геогра

фија, хемија и физика. 3 Како се између полагача најбоље показао Коста 

Милетић, комисија је одлучила да се тај инжењеријски капетан, родом из 
Аранђеловца пошаље у Русију. Пут Русије Милетић је кренуо у јануару 

1901. године. 
У Техиичко-аеронаутичкој школи у Волковом пољу код Петрограда 

Милетић је боравио од фебруара 1901. до новембра следеће године, стекав
ши многа знања из области ваздухопловства. У школи су се изучавале из

рада, конструкција и летење балоном, слободним или привезаним, те њего

во коришћење за метеоролошке сврхе. При школи је постојала и голубија 
станица, на чијим је курсевима Милетић провео шест месеци, стичући знања 

о пословима голубије поште. Милетићев успех у аеронаутичкој обуци осве

дочио је и лет на маневрима код Курска, у септембру 1902, када је на виси
нама и већим од 1100 метара, прелетео 180 километара, и диплома школе 
коју је стекао као други у рангу.4 Француска стручна штампа, посредством 

његовог школовања, уврстила је и Краљевину Србију у ред земаља које 

настоје да организују сопствено војно ваздухопловство.5 

Сва сазнања српских официра стечена у иностранству, по правилу, 

преносила су се и на домаће тле. Но, због много разлога, понајвише мате
ријалних, али и конзервативизма, тај процес текао је споро, а настојања 

Косте Милетића била су један од таквих примера. Одмах после повратка 

Милетић је Главном генералштабу предао извешће о свом боравку у Ру
сији, а уз њега и пројект за организовање балонске службе у нашој војсци. 

Но, примљени пројекат завршио је у архиви, а његов творац у априлу 1903. 
у Нишу, као командир 3. инжењеријске чете.Хако је убрзо дошло до Мај
ског преврата, тај догађај и његове последице учиниле су Милетићево за

лагање маргиналним. Његово ваздухопловно знање почело је наликовати 

на симбол јаловог утрошка државног новца. На срећу, у јануару 1904. ка
петан Милетић постао је ордонанс краља Петра, чиме је стекао могућ
ност додира и са тадашњим војним министром Радомиром Путником. За

интересовавши будућег војводу за проблеме ваздухопловства, успео је да 

га приволи на премештај у Саобраћајни одсек Главног генералштаба. Ми

летићев рад у Одсеку показао се плодан, понајвише у изради пројекта за 

организацију, тј. ,,Правила голубије йошше". 6 

Павла Павловића. Уп. С. Микиh, Иciliopuja Јуiословенскоi ваздухойловсiива, Београд 
1932, стр. 331; Срйска авијашика, стр 169. 

3 Срйска авијашика, стр. 168-169. 
4 С. Микић, нав. дело, стр. 332-333; Срйска авијашика, стр. 150. 
5 Факсимил насловне стране и чланак Технолошког. билillена од септембра 1902, 

стр.1193, објављен у Срйска авијашика, стр. 168-169. 
6 Срйска авијашика, стр. 150, 180-182. 
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Као и раинји, и тај пројект би вероватно само скупљао прашину 
м ћ . . ћ ,а 

резигнирани илети .' КОЈИ Је ве дао оставку, отишао у пензију да није 

дошло до ~иректн_е ВОЈНе опасности изазване Анексионом кризом. Ипак, 

управо таЈ догаi)аЈ пресудио Је Милетићевој каријери и коначно његово 
знање уч~нио корисним. Први корак био је организација голубије поште. 
Наиме, у Ј~~ен 1908. у Обреновцу је откривен аустријски шпијун са кор
пом у КОЈОЈ Је ?ило 17 голубова дресираних за пренос тајних порука. Ми
нистарств~ ВОЈНО одмах се досетило Милетића. Позван је да птице прегле

да и да своЈе мишљење. Како се испоставило да је реч голубовима војних 
станица Петроварадина, Коморана и Пеште, било их је могуће искори
стити. Већ заборављени Милетићев Пројекат извађен је из архива, а он 
упућен У Ниш са задатком да за војску организује голубију пошту. Захва
љу~ући т~ме, у ~едошев~ крј -~иша настала је у октобру 1908. ,,Прва 
~риска сшаница zолубще иошше . На истом месту касније, опет захваљу
Јући Милетићу, никла и прва водонична станица за пуњење балона.1 

Пошто Је руковање б_алоном била највиша специјалност првог срп
ског ваздухоп:71овца, било Је логично да њихова набавка буде његов зада
так. Зато краЈ 1908. и почетак 1909. Коста Милетић са Миланом Туцако
вићем борави у Аугзбургу. Тамо надгледа израду и испробава два прва 
српска ВОЈНа балона КОЈИ су у мају 1909. железницом приспели у Београд s 

Од првих дана Милетић је учесник балканских ратова, али у почет~у 
не ка? ваздухопловац. Распоредом је одређен за команданта првог инже
њеријског полубатаљона Моравске дивизије првог позива, на чијем челу 
учествуЈе у Кумановској бици. На ТОЈ дужности не остаје дуго. Почетком 
децембра позван Је у Скопље, где му је наређено да у Нишу и формира 
Ваздухопловну команду. Та команда је у свом саставу имала Аеропланску 
групу, Голубију пошту, Балонску чету и Водоничну станицу. Команда је 
?снована 24. децембра 1912, а њен први командант постаје, сада као ма
ЈОР, Коста Милетић. Вероватно тек тада Милетић стиче личну сатисфак
циЈу. Савремена штампа писала је о њему као признатом ваздухоплови . . . ом 
стручња_ку, оном ~ОЈИ Је СВОЈУ официрску каријеру посветио настојањима 
да Србија образуЈе сопствену ваздушну флоту.9 На тој дужности Миле
тић Је дочекао и Први светски рат. Остао је на положају команданта Ва
здухопловне команде, а после реорганизације, и Аеройланске ескадре до 

МаЈа 1916, када га је због нарушеног здравља и одласка на лечење, заме
нио млаi)и, капетан Јован Југовић.10 Кад се завршио рат Милетић, у чину 

7 С. Микић, нав. дело, стр. 331. 
8 Срйска авијаiйика, стр. 172. 
9 Балканс_ю~ райl у слици и речи, 3.2.1913, бр. З, стр. 39. 
10 В. Д. ВоЈиновић, Срйско ваздухойловсШво 1916-1917, йрема Књизи дейеша No 1 

Београд 1996, стр. 54. ' 
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пуковника, одлази у пензију, Његов, у младости плодан живот трајао је 
још дуго, Умро је 1953, у својој седамдесет петој години,11 

Коста Милетић био је не само први, него и читаву деценију, једини 
стручни познавалац ваздушне војне технике, Прва сазнања и рад српске 

војске о том роду, подстакнути су углавном његовом заслугом, па се због 
тога слободно може сматрати утемељитељем српског ваздухопловства, 

Балон као цивилно, још више војно средство, добиће у 20. веку над
моћнијег супарника. У децембру 1903. на Китихоуку, браћа Орвил и Вил
бур Рајт доказала су да летелице са крилима и мотором могу бити и теже 
од ваздуха. Није прошла ни деценија до рата у Киранаици и присећања на 
старо правило да се неки мирнодопски изум може врло лако, применити и 

за војне сврхе. 
То сазнање поспешивало је и искуство не само сила које су крупним 

корацима грабиле небу, него и војноваздухопловна активност земаља су

седа. Средином 1911. румунски пилоти увелико су изводили тренажне ле
тове у околини Букурешта, а потенцијални противник Турска, искусивши 

рат у Либији, већ је почетком 1912. послала групу пилота на школовање у 
Француску, где је купила и прве аероплане. Слична дешавања примећи
вала су се у Бугарској и Грчкој. 12 

Не само војно окружење, него и домаћа јавност, највише београд
ска, приморавали су војне кругове да се позабаве проблемом авијације. 
У годинама, тик пред Балкански рат, на небу Београда стално су се сме

њивале тадашње летачке звезде. Први од њих Рудолф Симон побудио је 
велико интересовање, нарочито код омладинаца. Тај чешки авијатичар 
је током септембра 1910. изводио летове изнад Бањице, све до тренутка 
када се приликом једног срушио, уништивши апарат и при том сломив

ши ногу. Пад чешког авијатичара изазвао је мучнину код публике, алије 
код неких ентузијаста изродио идеју да би се једна таква летелица могла 

начинити и за нас. После Симона на небу Београда појавио се Маслени
ков, са којим су се одважили да лете и принц Ђорђе, и тадашњи начел

ник Генералштаба Петар Бојовић. Потом је дошло до трагичног лета 
Словенца Едварда Русијана. Његова сахрана претворила се међу Бео
грађанима у праву свесловенску оду жалости. Са балкона хотела Мо
сква, пред масом света, Бранислав Нушић му је одржао опроштајни го
вор. 13 Ипак, летови изнад Београда нису престајали, а настављачи су 

били Јан Чермак и Ђани Видмар. 

11 Срйска авијаШика, стр. 150. 
12 Срйска авијайlика, стр. 16. 
13 А. Дероко, А ондак је леШијо јеройлан над Беоiрадо.лt ( даље. Јеройлан ), Бео

град 1984, (2. изд.), стр. 58-64. 
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Интересовање за авион нагло се ширило, па је у појединим местима 
дошло до покушаја организовања удружења, тј. Одбора за срйску вазду

шну флашу. Међу ученицима као што су Александар и Јо вица Дероко, Љу
биша Глишић, Ђорђе Рош, Константин Петровић и Страхиња Нушић вла
дала је права помама за ваздухопловством. Зачињу се идеје о стварању пр
вог аероклуба, а стварају се и стотине макета разноразних типова летели
ца. У почетку су то били мањи модели, због којих су према речима савреме

ника, пострадали многи прахери од шпанске трске и мидери мајки и сеста

ра, чији је ластиш добро послужио за погон. Један каснији, већи модел до
био је и путника, једну мачку, која се срећом добро спустила иза Вајферто
ве пиваре. Коначно, браћа Дероко, у тајности од супарничке групе направи

ла су 1912. један прави велики планер који су намеравали да испробају јед
ноставним скоком са литице код Прокопа. Рат је омео тај лет, за којије сам 

конструктор касније тврдио да би му вероватно био последњи. 14 На срећу 
није. Александар Дероко и други заљубљеници авијације, као Ђорђе Рош и 
Синиша Стефановић, касније ће и заиста постати пилоти. 

Неки заљубљеници у аероплане нису се зауставили на макетама, него 
се посегнули за правом летелицом. Хаварију Симоновог авиона прежи

вео је мотор Лицани (Anzani) јачине 30 коњских снага, који се после њего
вог одласка из Србије нашао у рукама неког шпедитера по имену Руби
чек, намерног да га прода. У међувремену, у пратњи злосрећног Русијана, 

у Београду се нашао и конструктор његовог авиона загрепчанин Михаи
ло Мерћеп. Његово присуство у престоници понешто је побудило интере
се војске, али још више комита који су се у то доба редовно окупљали у 
хотелу Балкан. Ту је између Воје Танкосића, Војина Поповића и многих 
других војвода био је и велики љубитељ аероплана, ђак, такође комита 
Драгиша Стојадиновић, са чврстом намером да створи праву летелицу и 
искористи је у комитским акцијама. Више од шале, приступило се акцији. 
~обровољним прилозима, а нешто и од рулета из Балкана, Стојадиновић 
Је успео да прибави 1200 динара намењених за откуп мотора, који је ради 
оправке послат у Беч. Потом је отишао у Загреб, где је са Мерћепом, за 

600_0 динара, уговорио израду трупа, типа "блер ио". За шест месеци, коли
ко Је било предвиђено, да се апарат заврши, на Бањици је добровољним 
радом омладинаца, али и уз помоћ војске, подигнут хангар. Након натеза

ња са домаћом царинском службом, која летелицу, услед недостатка та
кве_ ставке, приликом царињења није знала да наплати, Мерhеп је са још 

ДВОЈИЦОМ механичара дошао на Бањичко поље, где је одмах установио да 

14 А. Дероко, Манiуйлуци око Калимеiдана, ( даље. Манiуйлуци), Београд 1987, 
стр. 61-63; Исти, Јеройлан, стр. 65-66. 
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је оно крајње непогодно за узлетање. И поред силног убеђивања, одбијао 
је да лети, а како није било никог другог, за командама се нашао Драгиша 

Стојадиновић. Невешт за летење брзо је докончао век онога за шта се 

толико залагао. Пренапрегнувши машину, залетео са ка сниматељу кога 

умало није убио. Пуким случајем успео је да га избегне, појуривши ка обли

жњем багремару. И њега је окретом промашио, али се онда устремио на 

хангар око кога се све разбежало. У последњем тренутку угасио је мотор 

и спасао посетиоце и хангар, али не и авион. Срушио се у поток, на нетом 

месту где и раније Симон. 
Први аероплан намењен комитама доживео је брз и неславан крај и 

тешко да би под тим утиском ико поверовао да ће баш комитске војводе 

Коста Пећанац и Василије Трбић једног дана тим средством тајно крену

ти у окупирану Србију. 15 У самом том тренутку, ако ништа друго, показа

ло се да нова техника, тражи н обучене људе. На то је упозоравала и тада

шња штампа. Лист "Полишика" сугерисао је још у децембру 1910. да се 
авијатичари: ,,не .могу cillвopuillu за неколико дана ниши наручиши у фа

брици".16 

Судбина саме летелице била је помало тужиа. Скрхана остала је у 

хангару, до зиме 1912, када је почела да се "користи". Њено повоштено 
платно показало се корисно за обојке, а даске хангара у коме је била за 

огрев. Мотор је у првом тренутку нешто боље искоришћен, као показно 

средство за обуку пилотских кандидата, за слање у Француску. Каријеру 

је завршио као машина за стругање дрва у једној београдској дрвари. 17 

И поред свих тих знаменитих догађаја на небу Србије, великог инте

ресовања домаће омладине, па и комитског круга и чињенице да су принц 

Ђорђе и начелник Генералштаба Бојовић, већ били у ваздуху, реаговања 

Министарства војног, изузимајући површне контакте са Михаилом Мер

ћепом, било је доста споро. Тек у лето 1911. израђен је програм за набав
ку авиона и школовање пилота, али се од слања првог питомца на обуку у 

Француску одмах одустало. Разлог је био личан и прилично оправдан. По

ручник Ђорђе Благојевић тражио је од Министарства, на шта оно није 

пристало, животно осигурање за случај удеса. Захваљујући томе, до ње
говог одашиљања у иностранство и пилотске обуке није дошло.18 

Препрека за школовање првих пилота био је и сам министар, гене

рал Степа Степановић. Тек под притиском краља Петра и под утицајем 

15 Дневник. КосШе Миловановиhа Пеhанца 1916-1918, (пр. Б. Младеновић), Бео-
град. 1998; С. Микић, нав дело, стр. 188-193; В. Д. Војиновић, пав дело, стр.113-114. 

16 Политика, 30.12.1910, бр. 2496, стр. 1 
11 С. Микиh., нав. дело, стр. 25. 
18 Срйска авијаШика, стр. 16. 
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чињенице да је Балкански савез већ створен, коначно се одлучно да се 
питомци пилоти отпошљу и иностранство.19 Разлог министровог проти

вљења био је вероватно н материјалне природе, јер се показало да ће са
мо за њихово слање, бити потребно читавих ЗО ООО динара, касније обез

беђених аконто ванредног креднта.2° 

У фебруару 1912. расписан је конкурс, а одзив на њега нису предвиде
ли ни највећи оптимисти у Главном генералштабу. Пријавио се чак 171 
кандидат, од којих су након три лекарска прегледа и једног строгог испи

та, изабрана шесторица: официри Јован Југовић, Милош Илић и Живо
јин Станковић, те подофицири Михаило Петровић, Војислав Новчић и 
Миодраг Томић.21 Тако велики број конкурената најбоље је показивао ко
лико се за само неколико година однос, према оном новом, оличеном у 

авијацији, почео мењати. Док је раније, вероватно не без страха, за звање 
ваздухопловца, пријављивало само неколико људи, сада, у другој деценији 

20. века, конкурената је било на стотине. Историјска хронологија, још је 
више одсликавала ову промену. Док је од балона, до његовог првог срп

ског заповедника прошао век и по, за командама аероплана српски мла

дићи нашли су се за мање од деценије. Стремљење ка националном, пу
тем новог, заиста се уздигло до неба. 

Прва класа питомаца авијатичара, преко Загреба, Ријеке, Венеције, 
Милана и Женеве, кренула је крајем априла 1912. пут француске престо
нице. Средином маја, у Паризу, пријавили су се нашем посланику Ми

ленку Весннћу који их је у пратњи секретара посланства Стеве Павло
вића испратио у Етамп.22 То месташце шездесетак километара од Пари
за било је у то доба светски ваздухопловни центар, стециште две вазду
хопловне школе; једне Луја Блериоа и друге Мориса Фармана. У тре

нутку доласка наших питомаца у првој је било већ око шездесет офици

ра из разних држава, од којих три бугарска и исто толико грчких. Школа 

Фарман такође је била преплављена странцима, укључујући и шест тур
ских официра. И Бугари су ту имали своје људство: два инжењера и два
наест подофицира на обуци за механичаре. 23 Било је приметно да је 

19 Д. Живојюювић, Краљ ПеСйар 1, живот. и дело у отаџбини 1903-1914, Београд 
1990, стр. 415. 

20 Политика, 18.4.1912, бр 2963 стр. 3 
21 Инжењеријски поручник Јован Југовић изабран је накнадно, уместо поручника 

Д. Даниловића. Раније изабрани поручник Ђорђе Благојевић такође је учествовао у избо
ру, али је због вероватно истих разлога, као и раније, поново одустао. С. Микић, нав дело 
стр. 171. 

22 С. Микић, нав дело, стр. 64-65. 
23 С. Микић, нав. дело, стр. 65. 
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такав профил особља Србија пропустила да пошаље, и то да се Балканци 

својски труде да историја ваздухопловства не прође без њиховог учешћа. 
Већ 21. маја започела је започела је обука. Пошто је у Етампу било 

школе, сачињене су две групе. У школи Блерио били су Илић, Станковић 
и Томић, а код Фармава остала тројица. У првој школи обука је била зах
тевнија јер се летело на једнокрилним једноседима, док се у Фарману ле

тело са наставником тј. у двокрилном двоседу којије имао удвојене коман
де. Стога, у првим фазама обуке у Блериоу, није се испрва летело на пра

вом авиону, већ на йин'iвину, летелици са скраћеним крилима, чиме је 
пилоту почетнику било онемогућено да се сувише дигне у ваздух. Први 
српски пилоти аероплана показали су се добри ученици. Након само два 

месеца обуке, 23. јула Михајло Петровић стекао је диплому Међународне 
ваздухопловне федерације, под бројем 979. У августу и септембру и оста
ла петорица стекла су летачке дозволе. Тадашњи услов за летачки испит 

подразумевао је летење на висини од 1 ОО метара, затим лет у виду осмице, 
те слетање без мотора, у кругу полупречника 100 метара. Уз то, а по зах
теву наше војске, кандидат је морао да буде оспособљен и за један сат 
непрекидног летења на висини већој од 100 метара. 24 Критеријум потреб
ног летачког умећа нису дизале само српске војне власти, већ су њиховом 
унапређењу тежили и сами питомци. Још у току школовања, тражили од 

Министарства војног продужење обуке ради овладавања не само цивил

ним него и војним пилотирањем, односно оним на висини већој од 1000 
метара. Приближавање рата на Балкану онемогућило је њихове намере. 
У лето 1912. били су принуђени да се врате у земљу. 25 

Материјални трошкови за слање будућих српских пилота у Францу

ску били су главни разлог због кога се генерал Степановић томе проти
вио. Да је знао на почетку, колико ће то коштати српску државу, вероват

но би био још одлучнији противник. Фарман и Блерио биле су приватне 
установе, а њих је требало плаћати и преплаhивати. Цена обуке једног 
питомца износила је 27000 франака, а уз то, требало је депоновати још 
20000, колико је износило осигурање за евентуалну штету, причињену то
ком школовања. Ни то није било све. За Фарманова потраживања за оште

ћења летелица за време обуке исплаћено је 13000 франака, а Блериоу чак 
225000.26 Судећи по тим, крајње нереалним сумама, с обзиром на цену та

дашњих апарата, излази да су српски питомци уништили дупло већи број 

летелица од оних на којима су летели. 

24 С. Микић, нав дело, стр. 65-66. 
25 Срйска авијаШика, стр.17-18. 
26 С. Микић, нав дело, стр. 66. 
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Каријера првих домаћих ваздухопловаца била је плодна, али за неке 
врло кратка. Први пилот са дипломом авиолетача, био је и прва жртва на
шег ваздухопловства. Михајло Петровић погинуо је у удесу приликом изви

ђања Скадра 7. марта 1913. године. Вршећи задатак, на висини од око 1000 
метара, због никад утврђених разлога испао је из авиона и ударио у земљу. 
Тога дана, у 9 сати и 45 минута, међу српским пилотима отишао је први 
см - џ,21 Н б . " ели крилашип . ажалост, он не еше и Једн:ии. Три године касније, у 

болници У Бизерти, од маларије је умро Војислав Ј овичиh, а почетком 1918. 
у енглеској болници у Ветеркопу нестало је и Живојина Станковиhа.28 

Слабљење српске војне, па и ваздухопловне моћи током Првог свет
ског рата натерало је Врховну команду да се усредсреди на обуку нових 
пилота. И мада су они по правилу обучавани у Француској, не може се 
рећи да није било покушаја да се то изведе и у земљи. Највећи заговорник 
тога био је командир аеропланске ескадриле капетан Милош Илић. Пре
ма његовом гледишту, школовање пилота у Француској имало је доста 

предности. Авио-парк за обуку био је тамо већи, механичара за отклања
ње ломова, неминовно насталих током обуке, било је више, па је и школо

вање било краће. Ипак све те предности биле су у сенци једног големог 
недостатка; коштања обуке. По Илићевом наводу, за двеста до триста хи
љада динара, колико би се за обуку двадесетак пилота у Француској мора
ло дати, у домаћим условима та свота би задовољавала четири пута већи 
број. Уз то, стална могућност контроле у домаћим условима, омогућила 
би бољи одабир још током течаја.29 

То и слична мишљења, те претходно искуство са ценом школовања 
прве генерације авијатичара, однели су превагу. Крајем јануара 1915. на 
Бањици одабрани су питомци који су затим пребачени на аеродром у Пожа
ревац. Ту су стекли знања о елементима пилотирања и авио механике, да 
би се потом нашли у кабинама йин'iвина. Век та два апарата а с њима и 
обука, трајали су само двадесетак дана. Током вежбања пито~и су их то
лико оштетили да их је у Србији више било немогуће оправити, а млади 
почетнн:ци, Александар Дероко и Драгиша Вујић, својим ломовима, задали 
су им кон~ч~е ударце. 30 На судбину тих тренажн:их летелица утицало је и 
време, коЈе Је у пролећа те године за летење било изразито неповољно. 31 

27 Тренутак Петровићеве смрти познат је према његовом сачуваном сату који брат 
~ан са о~т~лим стварима, предао Музеју југословенског ваздухопловства 1959. године. 
Сриска авщашика, стр. 218-219; Балкански раш у слици и речи, 21. 7. 1913, бр. 24, стр. 379. 

28 Срйска авијаШика, стр. 150-155. 
29 С. Микић, нав. дело, стр. 100-102. 
'° А. Дероко, Манiуйлуци, стр. 66; Јеройлан, стр. 71. 

. : С. А. Ђорђевић, ( С. А. Ђ. ) Кроз раШне вихоре. Први свеiйски раш и срйска 
авщашика, Београд, 1967, стр. 48. 
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Ипак, обука је настављена, али у нешто другач~јим околностима. Неки 
питомци су уписани у извиђаче, па су са искуснИЈИМ пилотима Оганкови
ћем и Томићем упућени на осматрање и израду карата аустријских поло

жаја на Дунаву. 32 Ту дужност вршили су до јула 1915, када ј~ извршен 
коначни одабир и особље послато на обуку у Француску. Групу Је сачиња

вало 12 будућих летача и 4 механичара, од којих ће један, Синиша Стефа: 
новић и сам једном постати пилот. Обука се одржавала у Шартру кра] 

Париза и после њеног окончања, у року од два ~есеца, особље је требало 
да се врати у Србију. Но због промене ситуациЈе на фронту и повлачења 
српске војске, то им је било онемогућено. Зато су пилоти и механичари 

пристигли у Солун, прекомандовани најпре у француску, а потом српско-
б . зз француску ескадрилу где су неки остали све до про ОЈ а. 

у марту 1916, на иницијативу пуковника Божидара Терзића, изабра
на је конкурсом нова група питомаца. Као претходна, и та се обучавала у 
Шартру, од почетка априла, односно маја, а обука је трајала нешто краће 
од два месеца. После завршетка школе у Шартру, неки од њених припад

ника и даље су се усавршавали; на летењу хидроавионом у Аркашону, у 

школи ваздушног гађања на језеру Казоу и у школи акробатике у Поу. 34 

Током обуке ученика пилота њима се у .Шартру, придружила и група од 

десет будућих авиомеханичара. Пробрани на брзу руку, показали су се 
доста слабо. Њихов вођа, капетан Бранко Вукосављевић, преко послан
ства у Паризу, извештавао је министра војног да, ,,йаслаши йадафицири 

за механичаре и авијацију несйасабни су ... "35 

у марту 1917. расписан је конкурс, а крајем јуна у Француску је _УПУ
ћена четврта група будућпх пилота. По споразуму са савезничким ВОЈНИМ 

властима, питомци су распоређени у три групе; у школу Фарман, Кодро и 

Воазен. У првој их је било 12, а у друге две по четири. 36 Већ прво_г дана 
после доласка у Амберије (школа Воазен), будуће пилоте чекало Је неу
годно изненађење. Један двосед срушио и у његовом пламену, нестали су 

и инструктор и ученик. ,,Така сма йрваz дана, умесша йрваz леша, ишли 
на йоzреб йаzинулих авијашичара" - закључује један од наших будућих 

ваздухопловаца. 37 
• • 

Обука, тих ратних година била је много захтевнија него раНИЈе. Пи

лоти из школе Воазен, да би стекли летачки дозволу, морали су да се по

ред осталог, за најкраће време успну на висину од 2000 метара, да слете са 

" А. Дероко, Јеройлан, стр. 88. 
зз Срйска авијаШика, стр. 56., С.А. Ђ, нав. дело, стр. 48; МанZуйлуци, стр. 72-74. 
з4 В. д. Војиновић, нав дело, стр. 30-34. 
35 В. Д. Војиновић, нав дело, стр. 34. . 
зб С. Микић, нав. дело, стр. 242-246; Срйска авија-тика, стр. 119-120. 
37 С. А. Ђ, нав дело, стр. 184. , 
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угашеним мотором са висине од 500 метара и коначно, да за један дан са 
слетањима, прелете у правој линији троугао Амберије - Дижон - Лион. 

Било је то много више него што се од ранијих почетника тражило, али су 
и они, нарочито на Западном фронту, имали век често не дужи од три 
недеље. 38 

Тачно годину дана после конкурса за четврту, расписан је и конкурс 

за несуђену пету групу авијатичара. Током јуна изабрано је 13 искусних 
војника, оних који су већ били у прилици да раније служе у "Аероплан
ском депоу Српске војске". Но, питомце пристигле у Седес затекла је у 
септембру Солунска офанзива и због ње, нови ратни распоред. После за
вршетка рата, 1919. на аеродрому Новом Саду требало је да наставе шко
ловање, али су то учинили и пилотско одличије стекли само наредници 
Љубомир Ђурић и Алекса Маринковић. 39 

Без обзира на све недостатке у обуци, развој ратног ваздухопловства 
неминовно је водио повећању особља дораслог његовој употреби. Нара
стање потреба за кадром примећивало се и у бројности питомапа. Док их 
је први пут у Француску послато шест, у другој групи ихје било већ двана
ест, односно тринаест, у трећој и четвртој по двадесет. Тај низ се током 

рата и даље повећавао, тако да се на списку особља у српској авијацији, до 
1918. нашло укупно 179 имена, пилота, извиђача и механичара.40 Захва
љујућп њима и војска једне заостале земље могла се похвалити да йешим 
радом оружја, такође зна да се служи. 

Многи од наших пилота доказали су своје умеће на небу Балкана, а 
доста њих и на још суровијем небу Западне Европе. Потомак Мише Ана
стасијевића и унук Јована Мариновића, Петар - Пјер Мариновић, бцо је 
летач прослављене 94. ескадриле ,,Гасйадарица смрш ". На земљу је послао 
21 (22) противника, чиме је доспео на дванаесто место међу званичним фран
цускцм асовима.41 У победе му је уброј ен Шломер, припадник ЈАШТА 5 
(JASTA) и још чувенији "ас" принц фон Билов. Међу француском ловачком 
елитом, уз Ги:немера и Фонка, летео је и Тадија Сондермајер. Његова "Ло
вачка група 12" (,,Рада"), на немалом броју задатака, често је укрштала 
копља, са прослављеним ловцима Ритхофеновог ,Диркуса".42 

Као и остале војне категорије, и припадници тог новог рода оружја 
морали су имати неке своје заједничке одлуке. Неке од њих биле су доста 

" С. А. Ђ, нав, дело. стр. 189-190. 
39 С. Микић, нав. дело, стр. 255-256; Срйска авијаШика, стр. 119-120, С. А. Ђ, нав. 

дело, стр. 350-352. 
40 Срйска авијаШика, стр. 250-251. 
41 The enciclopedia ој air-warfare. London, стр. 38. 
42 Срйска авијайlика, стр. 158-164. 
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сличне са официрским или подофицирским кадром, из кога су ваздухо

пловци делимично и проистекли, али је у неким елементима посебност, 

била много израженија. 
У домену урбаног порекла, ваздухопловно особље Српске војске по

казивало је потпуну истоветност са официрским кором, јер ихје три пута 
било више из градова него оних из сеоске средине. Највећи градови у Ср
бији Београд и Ниш у томе су предњачили, с тим што је у случају престо
нице то било и екстремно. Сваки пети припадник ,,Авијашике" или сваки 
трећи пилот био је из Београда. Истина, било је и неких мањих урбаних 
средина, као Смедерево, која су дала три летача. Уопште, у авијацији, на 
разним ду)!tностима, били су људи из развијенијих градских средина, мада 
не увек и великих. Из тог правила доста чудан изузетак био је Крагујевац, 
за кога би се могло очекивати, да буде прави расадник пилота, а механи

чара још и више. Уместо тога, од педесетак авиомеханичара, од бивших 

мајстора Завода, био је свега један. 
Битна одлика Српске војске били су вазда присутни странци, а такође 

и доста велики број недомородаца. У авијацији, не мислећи при том на 
прекомандоване, углавном Французе, било их је, по свим показатељима, 
знатно изнад просека. Иза презимена Рот или Рош сигурно се нису крили 

Срби, већ прилично посрбљени Београђани. Кућа Сондермајерових у то

ме је предњачила. Дала је Српској војсци два пилота, Тадију и Владислава, 
синове познатог доктора и начелника српског санитета Романа Сондер
мајера, а по женској линији, унуке - генерала Димитрија Ђурића.43 У срп
ској авијацији било је и Хрвата, као Марсел Сркуљ, сина дугогодишњег 

градоначелника Загреба, у новој држави и министра грађевина, Стјепана 
Ср куља. 44 Међу домаћим ваздухопловцима нашао се и Али Хусеин, родом 

из Кроје. Тог првог албанског авијатичара, по наговору председника ал

банске владе Есад-паше, послао је у Шартр, министар војни Божидар Тер

зић. Уз много мука са француским и са скромним летачким талентом, због 
којег га Французи "шкаршираше" Хусеин је на крају ипак постао пилот, 
али тек у новом, Југословенском ваздухопловству. 45 Тако је, уз доста Фран
цуза и понеког Руса, Српска војска имала своје домаће, мада, интернацио

нално ваздухопловство, исто као што су и српски пилоти, неретко летели 

уз француске. 
, Уз доста, страних и домаћих странаца, око петине састава домаће ави

јације, чинили су младићи рођени ван Србије. Мада ихје било из практич

но свих српских, и из понеке несрпске земље, превагу су односили Црно-

" С. Микић, нав дело, стр. 473-478, 507-509. 
" С. Микић, нав. дело, стр. 547-548. 
" С. А. Ђ. нав. дело, стр. 194. 
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горци. Скоро половина њих била је рођена или пореклом из друге српске 
државе, и врло успешно заменила јатаган летачком ручком и митраље

зом. Тежак рад на поправци ваздухоплова био је нешто сасвим друго, па 
их зато међу механичарима није ни било. 

Авијација, без обзира на оновремене техничке могућности, била је 
најнапреднији род, а као таква захтевала је и образовање. Младим, шко
лованим људима, који до рата нису били војници, а волели ваздухоплов
ство, или се бар нису плашили висние, српска авијација је широко отвори
ло капију. Историјат овог рода, сведочио је да су само припадници прве 
класе пилота, тј. оне школоване у миру били војници, професионалци са 
завршеном Академијом или бар подофицирском школом. Све остале кла
се, у више од пола, па и више случајева, имале су у свом саставу мобилиса

не цивиле. То су по правилу, били свршени гимназијалци, доста често из 

тзв. Ђачке чете у Скопљу, а било је и доста оних са завршеним вишим 
школама у земљи или у иностранству. Структура знања била је поглавито 

техничка, зато најчешће стечена у Немачкој, потом Бриселу или Прагу, а 
најређе, у земљи где су питомци слати, у Француској. Уз те са техничким 
знањем, било је и немало зналаца из области трговине, банкарства и пра
ва. Механичарско особље, знање је стекло у домаћој средини, али и поне
ко у Немачкој и Белгији. Управо таква образовна и као последица профе
сионална структура, била је најуочљивија одлика српске авијације, чине

ћи је најелитнијим, а истовремено и најцивилнијим родом Српске војске. 
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Summary 

Milic Milicevic 

Тraining of the First Sнblan Pilots 

In the developed western countries, especially in the Balkans, motor aviation repre
sented entire technical novelty, which, as any other one, required special staff. А significaut 
role in its foundation was played Ьу the enthusiasm of the educated youth, as well as puЫic 
opinion, mostly that ofBelgrade, which understood the airplane and pilots as representations 
of а шodern national aim. However, the first real steps towards foпnation ofthe aircraft staff 
were undertaken Ьу the army. Between 1912 and 1918 nearly 200 members of this new 
fonnation were educated, mostly in France. 

This formation was specific in certain ways. There were mostly Serbs from SerЬia, 
then Serbs пош other parts of the country, but also other Yugoslav nations. А certain number 
of the French, as well as Russians, who served together with the Serhian pilots and techni
cians, adds intemational colors to the staff of "Serhian Air Fleet". It was strengthened Ьу the 
fact that Serhian staff also took part in the battles in the West. 

А strncture of the staff is also specific. Although active during the war and for the aims of 
war, it did not originate from circles ofthe professional soldiers. Its core was formed oftechni
cally literate civilians, аЫе to accept this new skill on the basis of their previous lmowledge. 

Милан Терзиh УДК 341.384( 497.1)"1941/1945" 

Потрага за златом 
( фрагменти о југословенском злату током Другог 

светског рата н питање његове реституције) 

Айсшракш: У раду се, на основу 'ipa!Je Архива Ју'iославије, Архи
ва Војноисшоријско'i инсшишуша, Архива Ј.Б. Тиша и лишерашуре, 

утсазује на йојединосши о ју'iословенстсом злашу однешом шокомДру

iоi свеШс1соi раша, найорима "нове" јуiословенске власти да ia йо
враши, ше на уло'iу Маше Toйufta у ресшишуцији шо'i злаша. 

Југословенска влада се у Априлском рату 1941. повлачила из Бео
града, преко Ужица, Сарајева и Никшића и евакуисала злато Народне 

банке Југославије. Део тог "златног товара" однела је југословенска вла

да авионима, преко Грчке, у Египат, а од дела који је остао у Југославији 

већину су однели Италијани, а оно што је склоњено у манастир Острог 

однели су Немци. Посебно питање је злато које су касније однели из Југо
славије Немци н усташе.' 

Никола Живковић, Ратна штета коју је Немачка учинцла Јуlославији у Друlом 

светском раШу, Београд 1975, стр. 473-487; Никола Живковић, Ратна штета коју је Иilla
лuja учинила Ју'iославији у Друlом свеillском раiйу, Београд 1991, стр. 155:-156; Никола 
Живковић, Пљачка злайlа и кулшурних добара у Јуzославији 1941-1945, Београд 1994, 
стр. 43-53, 58-63; Живковић је користио и грађу Архива Савезног министарства унутра
шњих послова (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945) и Архива Народне банке 
Југославије (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945); Јере Јареб, Злато и новац 
Независне државе Хрватске изнесени у иносШрансiйво 1944. и 1945. -документарни йри
каз, Загреб, 1997; Никол& Жутић, Повратак ойљачканоi злата, фељтон у листу "Ново
сй1и", 22-28. марта 1993. Никола Жутић, РесйlиШуција зл_ай1а Краљевине Јуiославије 1945-
1958, ЈИЧ бр. 1-2/1999, стр. 201-214. Жутић користи део донедавно недоступне документа
ције Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству и Репа рацио не комисије при 

Влади ФНРЈ која је била издвојена из фондова. По Жутић.у, злато је било српско наслеђе, 

с обзиром на количину коју је однела краљевска влада није реч о "пљачкашком потезу" 

како је то представљалајугословенс:К.а власт након Другог светског рата и успешан повра

ћај злата види у југословенском политичком заокрету 1948. године. У даљем тексту: Н. 
Жутић, н.д. , 
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1. Злато које је однела краљевска влада 

Када је реч о делу злата које је однела југословенска краљевска вла
да, југословенски посланик Аџемовић писао је из Каира, 30, априла 1941. 
министру Нинчићу: ,,Влада донела одлуку о депоновању 300. кг. злата код 
енглеске Амбасаде и да се то прода за енглеске фунте код Барклеус банке 

у Јерусалиму."2 Након тога, 8. маја 1941, Аџемовић је послао други теле
грам из Каира, такође упућен југословенском министру иностраних по

слова Нинчићу да треба примити два сандука злата који се налазе код ге

нерала Мирковића.' 
Касније појединости указују на то шта се дешавало са златом које је 

однето у Египат и на Блиски исток. Реч је о изјавама официра који су 

носили злато из земље приликом повлачења са никшићког аеродрома. Њи

хова изјашњења била су последица нерашчишћених околности, па је тра

жено да у изјавама укажу на појединости у вези са тим. У Аману је 5. авгу
ста 1941. изјаву дао југословенски ваздухопловни поручник Момчило В. 
Видојковић команданту ваздухопловства о доласку у Никшић и одласку у 

Атину, те о појединостима везаним за ношење злата,' Другу изјаву, тако
ђе 5. августа 1941. у Аману, дао је капетан II класе пилот Иван Доминика 
команданту југословенског ваздухопловства и у њој су наведени подаци о 

АЈ, 103-89-340. 
Исто. 
"На дан 16-IV- око 6 часова неки мени непознати офщири поставили су сто у 

кругу школе и почели да деле новац. Новац је вађен из џакова и дељен немилице. Око 

стола је била гужва официра, подофицира, редова, па чак и сељака. Контрола ко је при

мио, а ко не није вођена, веh је бюю довољно, предати признаницу на осмини табака хар

тије, па да се изда тражена сума. Покварењаци су могли узети по десет пута, па да их нико 

не примети да су једном већ изузели следујућу суму. У истом кругу школе били су и санду
ци злата Народне банке, које је чувао стражар. Поручникг. Петровић Александар, који је 

био у комисији за пријем тога злата, изјавио је једном приликом, да је од благајника На
родне банке кшшсијски примљено 204 сандука. Од тог броја око 180 сандука, требало је 
да се пребаци авионима и издавана је појединим поверљивим официрима. Детаљније по

датке о овоме може дати поручник г. Петровић. Приликом деобе, за пребацивање авиони

ма, био сЗм присутан када је капетан г. Стеберњак предао ове реверсе: један сандук капе
тану г. Новаковић Видоју, који са својим авионом није успео да из земље избегне, и капе

тану г. Милојевић Душану ЗА сандука, тачног броја се не сећам. Детаљније податке коме 

је и колико издавана може изнети капетан г. Сгеберњак, који са тим златом располагао. 
При прелету за Гр(1ку у моме авиону били су: ађутант Њ. В. Краља капетан Тошковић и 

п.поручник Панић. Они су собом носили сваки по један џак од око 50 кг и известан број 
ручних кофера. Упитани шта у тим коферима има, одговорили су: 'Да су то акције Њ.В .Кра

ља'. П.поручник Панић може навести тачан број џакова и кофера, јер је скоро увек наве
дене ствари он чувао. Са горе именованима растао сам се у Грчкој у Агрињиону и они су 

ствари са собом однели", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 
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новцу и злату на путу из земље у избеглиштво.' Изјаву је дао и ваздухо

пловни поручник пилот Звонимир Вељковић, али је говорио новцу и ак

цијама - није помињао злато.6 

,,16 априла т.г. при доласку у Никшић примио сам од команданта Ваздухоплов
ства војске .ђенерала г. Мирковића 100.000 динара 20.000 сам потрошио за себе, ЗО.ООО 
уложио, а 50.000 имам код себе. У авиону су унета (3) три сандука злата. Мајор г. Бабић 
дао ми је да му понесем један милион динара, јер није имао куда да га стави. Тај сам му 
м:илион вратио при доласку у Атину. После краксе у с. Палеросу, капетан Стеберњак 

тражио је да му из авиона донесем његове шасоне, у којима је било по један милион у 
сваком. Нашли смо му шасоне са укупно 2.000.000 динара, које је узео и сам се даље о 

, њима старао. Шта је са тим новцем урадио није ми познато. У авиону је била већа количи
на акција Народне банке. Те акције је са собом понела група којаје даље пратила рањеног 
ђенерала Мирковића (п.пуковник г. Радојчић, Банковић, мајори г. Вохоска, Бабић и Ла
зић, капетан г. Сгеберњак, п.пуковник г. Лазић ип.поручник Јовановић В.). Капетан Ву
лић, ја и мајстор механичар Интихар остали смо да сахранимо пок. министра Даковића, 
као и да пренесемо један сандук злата, који није био понет још са места удеса у селу. 
С::астали смо се у Атини. Ту смо предали у болници тај сандук злата и онај милион динара 

мајору Бабићу. Другог дана по доласку у Атину (20. IV) чуо сам да се говори да је ђенерал 
г. Мирковић рекао да ће се један сандук отворити и злато из њега поделити ме.ђу нас. 
Наводно даје сандук био напрсао. Не сећам се више ко је то говорио. Дан у очи поласка п. 
пуковник Радојчић звао је мене и капетана Вулића у болницу и предао нам по једну кесу 
златIШКа од око 4,5-5 кг. и рекао да о томе IШкоме не говоримо и да ћемо то вратити кад се 
нареди. Мајстор Интихар причао ми је да је у селу Палерос у соби у којој смо ноћили 
видео у коферу мајора Лазића, када га је овај замолио да му нешто на.ђе, готово до пола 
кофера наслагане новчанице. Мајор Лозиh. мије тада дао неку суму новца. По доласку из 
Атине чуо сам да је мајор г. Лозиh причао да је у нашем Посланству у Атини пиштољем 
принудио благајника да му промени 50.000 у драхме. Шта је са тим драхмама урадио не 
знам. Знам само да му је у Александрији рез. кап. г. Крстић мењао неки новац у фунте. По 
доласку у Аман чуо сам да се мајор Лазић коцка и да губи веома велике суме новца. С ким 
се коцкао и колико је губио није ми познато, јер тим партијама никада нисам присуство
вао. Сав новац који сам ја добио нисам предао,јер сам сматрао да сам га лично од генерала 
Мирковића добио и да ћу њему о том новцу положити рачун, када га он затражи, а и за то 
јер сам видео да су остали који су примили велике суме у односу на моју предавали по 
ЗО.ООО динара. Да сам ову суму новаца примио у Никшићу знали су сви који су са мном 
путовали", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 

6 "На дан 16 априла 1941. године на летилишту у Никпmћу донето је код авиона 
Капрони Бр. 1, којим сам требао да прелетим за Грчку, један руксаг са папирним новцем и 
један пакет акција које су биле слабо упаковане. Новац и акције су предане капетану г. 
Тошковићу, ордонанс официру Њ.В.Краља. По његовој изјави у рук.сагу је било 8-10 ми
лиона динара и да су акције и тај новац својина Њ.В.Краља. Пре него што смо полетели са 
летилишта Никшић дошао је један од ађутаната Њ.В.Краља, чије име не знам и однео 
акције и новац, да се пренесу са другим авионом којим ће он ићи. Мислим да је то био 
авион Савоја Маркети са којим је дошао ђенерал г. Бора Мирковић. Доцније је у Грчкој 
сам био у групи у којој су били сви офщири из војне куће Њ.В.Краља, али нисам видео 
пакет обвезница нити руксаг са новцем. Капетан г. Тошковић је рекао једном приликом да 
је тај новац стигао у Грчку. Доцније у возу из Атине за Мегалополис мајор г. Крста Лазић 
је причао како је пресрео једног Јеврејина за време повлачења његове групе негде у Југо
славији и пошто му се је учинио сумњив претресао га је и одузео му око милион динара. 
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Након тих изјава, официри чија су имена у њима поменута давали су 

новембру 1941.,,рапорте" које је 14. новембра 1941. у Каиру, иследник ма
јор Миодраг Благојевић из Команде ваздухопловства, доставио потпуков

нику Миодрагу Лозићу. Реч је о рапортима мајора Миливоја Мишовића, 
капетана Светозара Лолића и др Светолика Милишића и поручника Бог
дана Јовановића. После тога од Лозића је тражено да на те рапорте одго

вори.7 
у првом рапорту, од 1. септембра 1942. мајор Миливоје Мишовић 

(Стр. Пов. В. А. Ђ. Бр. 311) изјавио је да је 15. априла отишао у Штаб 
ваздухопловства генералу Мирковићу ради информација о одласку у Грч
ку. Код Мирковића је нашао потпуковнике Лозића и Радојчића, мајоре 
Крсту Лозића и Михаила Февра и још неке официре чијих се имена није 
сећао. После тога је ушао капетан П класе Иван Доминико, који је тада 
долетео из Грчке преко Подгорице, и изјавио да може да лети с извесним 

тешкоћама. Потом је Мишовић говорио о подели новца.8 

Рапорт ваздухопловног капетана И класе Светозара Лозића (Стр. 
Пов. В.А.Ђ.Бр. 249), од 2. септембра 1941, указује на то да су пре одласка 
из Никшића ваздухопловни потпуковник Миодраг Лозић и ваздухоплов
ни мајор Крста Лозић делили меl)усобно државни новац у папирној моне

ти, да је изгледало бедно ношење тог новца по шињелима и мантилима, да 

Код њега сам видео велику количину грчког новца, а знам да је за време боравка у Атини 
исти потрошио доста, јер је куповао доста ствари, међу којима и један фотографски апа
рат 'Ретина', чија је вредност износила бар 15.000 драхми. То ми је пало у очи јер се тих 
дана није могло променити више од 5.000 динара у Грчкој народној банци. То је све што ьm 
је познато по тој ствари. На горе изнето могу се заклети", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 

' А VII, ЕВ, к.110, рег. бр.11/2, Пов. О. В. Бр. 323. (не поседујемо рапорт др Свето
лика Милишића). 

8 "Ђенерал Мирковић донео је одлуку да се крене, а затим се обратIЈО мени, изда
вајући ми последње инструкције. У том моменту видео сам како је п.пуковник г. Лозиh 
Миодраг из једне вреће која је стајала у углу собе, почео да дели осталим присутним лици

ма пакете од по милион динара. Новчанице су биле од по хиљаду динара. Колико је ко од 
присутних примио пакета незнам, али сам видео да је капетан г. Доминика није примио 
цео пакет, него само један део. Капетан г. Доминика је ппуковника г. Лазића зашто му се 
ово даје, нашта је овај одговорио:'За награду"'. Даље се у изјави каже да је потпуковн_ик 
Лозиh рекао мајору Февру да преостали новац раздели, наглашавајући:'Дали је ппуков
ник г. Лозиh имао овлашћење за поделу овог новца, није ми познато. Да ли су ова лица 
која су овај новац примила, вратила држави, такође ми није познато", А VII, ЕВ, к. 110, 
рег. бр. 9/2. Потпуковник Миодраг Лозићје на то одговорио 10. јануара 1942. команданту 
ваздухопловства да је генерал Мирковић наредио да неколицина официра, међу којима и 
он (Лозиh), узму по милион динара, и даје, након удеса у Грчкој, сакупио из авиона 3.000.000 
динара од чега је ЗОО.ООО предао југословенској батерији у Грчкој по наређењу Мирковића 
а 2.700.000 предао је државној благајни, негирајући да је било икаквих махинација: ,,Овде 
се пре огледа слаб карактер мајора г. Мишовића који је вероватно мислио да су овакви 
поводи повољнији по ђенерала г. Мирковића", Исто. 
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се за новац нису давале признанице, да су га браћа Лозићи немилице тро

шили, да су приликом доласка у војни логор на Средњем истоку браћа 

Лозић имали нове кофере, веш итд., да је мајор Лозић под братовом за

штитом, почео да се коцка и, на крају, Лолић је признао да се коцкао са 

мајором Лозићем.9 Потпуковник Лозић је на ту изјаву капетана Лолића 

одговорио команданту ваздухопловства 10. јануара 1942. у Каиру и све не
гирао. Рекао је да су наводи нетачни због намере да се оклеветају он и 

његов брат, да су по одобрењу Мирковићевом он и још неки официри узе

ли по милион динара, остатак новца је предао мајору Февру, да је део нов

ца, по налогу министра Даковића, подељен никшићкој сиротињи уз при

знанице, да му је након удеса авиона у Грчкој предато 2.000.000 динара и 
три сандука злата, да је у Атини југословенској батерији предао ЗОО.ООО 

динара, а један сандук злата је комисијски отворен и врећице са златом су 

предате појединим официрима, да је све у свему било 15 врећица злата, 
које су у Палестини предате Влади, да је он (Лозић) у Аман донео 2.000.000 
динара, два сандука злата и једну врећицу злата, да је новац предао држав

ној благајни, а злато лично председнику Владе и да се из свега види да није 

имао никакве користи од државног новца. У делу изјаве који се односи на 

злато, Лозићје још рекао:,,Било је нареl)ено да сваки авион понесе за Грч

ку, што више може сандука са златом. По моме доласку у Никшић наре

l)ено ми је да преостале сандуке са златом и вреће са новчаницама предам 
Бановини и Маршалу двора. У вези овог нареl)ења Маршалу двора сам 

предао 10 сандука злата и мислим 15 врећа по 25.000.000 дниара у новча
ницама, који је ове новце са с проводницама однео у Манастир Острог код 
Њ. Св. Патријарха. Колико се сећам l)енерал г. Мирковић је Маршалу 

двора рекао, да би ове новце требало сакрити односно спалити, у колико 

не би били употребљени за националну акцију. Остатак злата које није 

могло бити пренето у Грчку натоварен је на камионе и упућено под стра
жом наших официра Бану на Цетињу. Пре упућивања овог злата лично 

сам телефонски разговарао са помоћником бана и захтевао да пошаље 

људе који ће ово злато примити па када ми је он одговорио да нема људи 
ни аутомобила, ја сам одредио наше људе и аутомобил који су ово злато 
пренели на Цетиње."10 Потпуковник Лозићје 10. јануара 1942. поднео зах
тев за тужбу против ваздухопловног капетана Светозара Лолића. Захтев 
је упућен команданту ваздухопловства због клевета и критике његовог 
рада у претходном рапорту." 

9 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 12/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
10 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 11/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
11 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 29/1. 
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у рапорту од 7. августа 1941. ваздухопловни потпоручник Богдан Јо
вановић (Сгр. Пов. В. Ђ. Бр. 223) дао је изјаву о ношењу новца и злата.12 
На ту изјаву потпуковник Миодраг Лози!i одговорио је 4. јануара 1942. 
команданту ваздухопловства како су тачни наводи да се у падобранској 

торби налазио део новца, да је новац који су носили брат и он био државни 

новац узет у Никшићу и да су се у авиону који је долетео до Грчке налази
ла три сандука злата. У наставку је додао: ,,По доласку у Атину нареi)ено 

је да се један сандук комисијски отвори, те да се новац раздели свим офи

цирима из наше групе да га пренесу даље. Ово је учињено у присуству 

п.пуковника Радојчића, Бошковића и моме, те је наi)ено у свему 15 врећи
ца, које су раздељене официрима. По доласку у Аман о овом сам обаве

стио Председника владе, коме сам предао и остала два сандука злата које 
сам до Амана донео. Од три милиона папирнатог новца, које сам после 

удеса нашег авиона код себе имао, ЗОО.ООО сам предао нашој батерији у 

Грчкој, по нареi)ењу i)енерала г. Мирковића; а 2.700.000 предао сам нашој 
државној благајни у Палестини. "13 

На основу изјаве капетана Ивана Доминика, 20. новембра 1941. дао 
је извештај иследнику ваздухопловном мајору Миодрагу Благојевићу, i)е
нералштабни мајор војни пилот Душан К. Бабић, у вези с новцем и зла

том однетим из Југославије. У извештају пише да је у Никшићу добио 
пакет од милион динара и да гаје у авиону, пошто је имао торбу, дао капе

тану Ивану Доминику; да га је у Атини преузео и да су новац даље чувала 

браћа Лозиh, а новац је, потом, пренет у Аман и предат благајнику; да је 
касније део новца подељен људству које га није примило пре евакуације и 

12 "По доласку у болницу у Атини видео сам у једној торби за падобран 'Ирвин' Југо
словенског папирног новца у хиљадаркама, стотинаркама и десетицама. Торба је бШiа ско

ро пуна. Новца је било још по куферима и ташнама. Незнам тачно који и чији је био новац, 
алије мајор г. Лозиh. рекао,једном да је неки новац подигао из касе једне поште пред улазак 
Немаца. Нез нам која је то пошта била. По његовом причању приморао је поштанску чинов
ющу да му изда новац. Мајор г. Вохоска, такође је носио неки новац, за који је '!Ћрдио да је 

својина Њ.В. КРАЉА. После неколико дана, проведених у болmпЏI, у присуству ппуковни
ка г. Лозића отворен је један сандук злата и раздељен међу свим официрима, тако да је 
сваки официр добио извесну количину и то: Ппуковници г. Лозић, Банковић и Радојчић, 
мајор.(и) Остојић, Бабић, :Кнежевић и Лозић, капетана Огеберњака, Домшmка и Вулића. И 
ја сам добио кесу злата тежина 4.400 грама запечаћену оловном блонбом и жигом Народне 
банке. Кесу сам неотворену предао по доласку у логор у Аману комисији у којој је поред 
осталих био и мајор г. Софиљ Душан. Ппуковник г. Лозић објаснио је даје сандук отворен 
по одобрењу ђенерала г. Мирковића и да нико песме овај новац да троши пошто ће се по 
доласку где треба предати. Знам да је злато исти дан предао капетан г. Доминико и капетан 

г. Вулић. Незнам тачно колико је папирног новца било, али ценим да је била у питању сума 
од 3-6 милиона динара. О овоме може боље податке дати капетан г. Доминm.:о Иван", А 
ВИИ, ЕВ, к. 110, рег. бр. 10/2, Пов. O.В.Бр. 323. 

13 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 10/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
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да о томе постоје спискови (писани докази). Бабиhје у наставку, у вези са 
изјавом потпоручника Богдана Јовановића, рекао да је приликом слета

ња авиона "Савоја Маркеш" у Грчку дошло до удеса, при чему је пукао 

један од три сандука злата, па је комисијски прегледан, у њему је било 15 
кесица, од по четири килограма, које су подељене ради даљег ношења и 

предате после доласка у Аман.14 

О "никшићком" новцу и злату шеф војног кабинета председника Вла
де i)енералштабни мајор Живан Л. Кнежевић, 30. марта 1942. написао је 
реферат за Слободана Јовановића у којем каже: да је приликом одласка 

из Никшића, 16. априла 1941. генерал Бора Мирковић распоредио по ави
онима један сандук државног злата од 60 кг, са по 15 пломбираних кеса, у 
којима је било по 500 великих или 1.000 малих дуката; да је један такав 
сандук добио мајор Мишовић за авион у којем су били генерал Мирковић 

са женом и сином, бивши министар Константиновић, редов Благо Ђука

новић, мајор Мишовић, i)енералштабни мајор Захарије Остојић, мајор Жи
ван Кнежевић и редов механичар; да је од Крфа он (Живан Кнежевић) 

носио сандук мајора Мишовића са краљевим стварима, да је то био сан

дук бр. 413 и да га је у Јерусалиму предао тадашњем управнику двора ге
нералу Мирковићу, о чему има писану потврду; да је у Атини i)енерал Бо

ра Мирковић распаковао један сандук, у којем је било 15 кеса, ради лак
шег преноса и да би имали новца, да је кесе добило 15 официра и i)енера
ли Бора Мирковић и Драган Мирковић, пуковник Тоза Димитријевић, пот

пуковници Жика Радојчић, Миодраг Лозиh, Милош Банковић, мајори Ду

шан Бабић, Крста Лозиh, Живан Л. Кнежевић, Светислав Вохоска, капе

тани Жика Крстић, Славко Сгебернак, Доминика Вулић и потпоручник 

Богдан Јовановић; да су после доласка у Јерусалим кесе предали мајори 

Вохоска и Кнежевић, а генерал Мирковић је дао отворену и начету кесу, 

што је морао надокнадити фунтама, те да је он (Живан Кнежевић) о оста
лим кесама предао писмени реферат председнику Министарског савета и 

тражио да се те кесе предају Министарству финансија; да је потпуковник 
Лозиh носио целим путем два сандука злата и предао их Министарству 
војске и да је тадашњи министар војске генерал Илић рекао да су сви пре
дали кесе осим генерала Мирковића, пуковника Димитријевића и капета

на Жике Крстића и Славка Стеберњака, који су били у Каиру; да се за 

злато није нитересовао до доласка из Анкаре у Каиро Божина Симића, 

који је рекао да се по Анкари прича да су ваздухопловци узели државно 
злато; да је он (Кнежевић) у октобру 1941. питао министра Илића шта је 
са кесама генерала Мирковића и добио одговор да не зна; да је о томе 

причао са председником генералом Симовићем, који му је рекао да је о 

14 А VII, ЕВ, к. 106, рег. бр. 25/1. 
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томе писао Мирковићу и да му је генерал Илнћ рекао да се по Каиру при
ча O некаквим кесама са златом; да су након сукоба у Каиру (,,каирска 
афера") генерали Илић и Мирковић оптужили потпуковника Лозића за 
проневеру злата и новца, што је био аргумент против Лозићевог ~оста
вљења у Каиру; да је, потом, Кнежевић од МинистарствасфинансиЈа тра

жио извештај и добио одговор за три сандука и 11 врећица, из чега произ
лази да још нису предате четири кесе. Све су то били разлози да мајор 

Живан Кнежевић тражи од Слободана Јовановића да се спроведе истра

га, да се пошаље депеша пуковнику Ракићу у Каиру да види ко није предао 

злато и да се, након тога, обавесте Форин офис и британска врховна ко

манда да ли је потпуковник Лозић присвојио злато, како тврде генерали 

Илић и Мирковић, или неко други. Све је то било потребно да би откло-
1s нила свака сумња и да би се исправно поступило са државним златом. 

Потом је Живан Кнежевић, 31. марта 1942, тај реферат упутио начелнику 
Штаба Врховне команде у Каиру.16 

Нерашчишћено питање у вези са златом нашло је "употребу" у "ка

ирској афери" када је на чело југословенског војног контингента у Каиру 

постављен пуковник Ракић, а уклоњени су генерали Богољуб Илић и Бо

ра Мирковић. О злату је 7. априла 1942. писао Слободан Јовановић (про
следио Нинчић стр. пов. бр.166) пуковнику Ракићу у Каиро и навео имена 
официра који су добили кесе са златом, тражећи да се на основу извештаја 

Министарства финансија види мањак, јер је предато само 11 кеса: ,,Нај
хитније уверите се лично која су од споменутих лица, која су (две групе 

нејасне): предају кесе (видети потврде), а која то нису учинила."17 Пуков
ник Ракић је одговорио преко југословенског посланика у Каиру 9. апри
ла 1942: ,,Пуковник Живковић изјавио ми је да је примио злато и то: два 
сандука и једну кесу од потпуковника Лозића, по једну кесу од Радојчића, 

Бабића и мајора Лозића, капетана Доминика и Вулића, потпоручника Јо

вановнћа. За једне кесу не сећа се од кога је примио. Даље је Живковић 

изјавио да је 22 или 23 априла прошле године примио од капетана Милоје
вића пет сандука злата и да је ове сандуке у присуству саветника послан

с.тва предао у енглеску Амбасаду у Каиру."18 Потом је Слободан Јовано

вић писао посланику у Каиру, током априла 1942, да оптужбе на рачун 
потпуковника Лазића, који је наименован за начелника Штаба Врховне 

команде, како је присвојио извесну количину злата, нису тачне, јер је пу

ковник Ракић утврдио да је Лозић два сандука злата (120 кг) предао пу-

15 А VII, ЕВ, к. 24, рег. бр. 4/1. 
16 А VII, ЕВ, к. 39, рег. бр. 1/1, В.К.Бр. 252. 
17 А VII, ЕВ, к. 29Ф, рег. бр. 26/2, В.К.Стр. Пов. Бр. 271. 
1' А VII, ЕВ, к. 163, рег. бр. 35/4. . 
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ковнику Живковићу и да о томе треба обавестити Идна (Anthony Eden) и 
Окинлека (Auchincleck Claude Sir).19 

О југословенском злату писала је и штампа током Другог светског 

рата - прича се нашла на страницама штампе хортијевске Мађарске. На

име, 5. јула 1942, мађарски лист ,,PEST', објавио је ратну причу Мађара из 
Суботице, који је у Априлском рату 1941. био у Војсци Краљевине Југо
славије и присуствовао евакуацији југословенске владе и краља након 

~ · б 20 априлског пораза, те одласку с никшиnког аеродрома у из еглипrгво. 

Питање новца којије остао у Никшићу, без дирекноrпомињања зла

та, покренуо је и генерал Дража Михаиловић у депеши бр. 616, послатој 
југословенској влади 9. септембра 1942: ,,Извештен сам да је прошле го
дине у априлу приликом одласка из Никшића ђенерал Боривоје Мирко

вић дао већу суму државног новца неким људима из Никшића, са намером 

да се помогну национални елементи. Молим питајте Мирковића код кога 

је тај новац, да би се искористио за национални рад."21 

2. Злато ијугословеиска репарациоиа комисија 

На појединости везане за југословенско злато указује рад југословен

ске реституционе комисије након Другог светског рата, која је настојала 

да поврати оно што је опљачкано и однето током рата. Тако је југословен

ска влада преко МИП-а (пов. бр. 664), 21. маја 1945. поднела меморандум 
амбасадама СССР-а, САД и Велике Британије у Београду, те Министар-

1
' А VII, ЕВ, к. 162, рег. бр. 32/2, Стр. Пов. Бр. 265 (Окинлек- британски главноко

мандујуhи генерал на Средњем истоку). 
20 "На аеродрому је било сложено и покривено злато народне банке у сандуцима од 

по 60 килограма, но ово није било сво злато пошто су остатак злата официри закопали у 
клисуре у Острошком манастиру, где су га трупе осовине и пронашле. Злато које је оста
ло на аеродруму чувала је стража, али су ваздухопловни официри поубијали стражу и 
почели да разносе злато. Лично сам видео пуковника Томића, који је однео један сандук 
злата у своја кола. Ја сам затим возио једна кола натоварена официрским стварима и са 

два официра из Никшића ка Даниловграду али смо скренули код манастира Острог, по
што због мрака нисмо погодили прави пут, када смо дошли до манастира, зауставила нас 

је јака стража, која је чувала Краља и њег.ово благо. Један жандармеријски мајор ухапсио 
је два официра и када је у њиховон пртљагу нашао вреће хиљадарки наредио је да се та 
два официра стрељају. У њиховом пртљагу нађен је и сандук злата. ОфЈЩире су одмах 
одвели позади манастира на стрељање, али великим заузимањем пуковника Томића извр

шење смртне казне Ue) одложено. Сутра дан је из манастира изашло око 30 ЛУ!(сузних 
аутомобила, са спуштеним завесама, који су отишли на Никпшћки аеродром. То је било 

16. априла. На аеродрому је остао један велики аероплан у који се укрцао Краљ са својом 
пратњом, али се већи део ствари није могао утоварити. Мало после тога су rшле у Ник
шић италијанске терупе", А Vll, ЕВ, к. 126, рег. бр. 6/2. 

21 А VII, ЕВ, к. 175ИИ, рег. бр. 35/5; Исто: А VII, ЕВ, к. 172, рег. бр. 28/9-3. 
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ству иностраних послова Француске у Паризу, преко југословенске амба

саде у француском главном град_У, а у вези с потражива~_ьем онога што су 

Италијани оденели из Југослави3е. Британска амбасада Је на то одговори

ла 31. октобра 1945. (бр. 373) даје предузела истрагу у вези с проналаже
њем злата, да се у Италији није могло пронаћи и да изгледа да је из Итали
је однето у Немачку. Амбасада САД одговорила је 28. јуна 1945. (бр. 82) 
· да ће предузети мере у вези с тим питањем, док СССР и Француска нису 
одговорили.22 

Нова југословенска власт настојала је да дође до информација о не
сталом злату, па је старешина манастира Острог архимандрит Леонтије 
Митровић дао изјаву "новој" власти 28. фебруара 1948. у вези злата доне
тог у манастир 1941. године. У изјави се каже даје 11. априла 1941. у Остр
ог стигао патријарх Гаврило Дожић, а потом, 13. априла, краљ Петар II 
Карађорђевић, који је преноћио и сутрадан отишао, и даље: ,,Дан-два ка
сније стигло је неколико личности из његове пратње на аутомобилима и 
том приликом довезли су већу количину дворских драгоцености запако

ваних у 14 ( чернајест) сандука и кофера, а поред тога једну гвоздену каси
цу и једну умјетничку слику од Рафајела увијену у ролну а ролна је била 
обложена летвама. Поред тога Управа манастира примила је на чување 

од Народне банке 10 (десет) сандука злата и 15 врећа са новчаницама од 
по 1000 динара (вриједност 375,000.000 три стотине седамдесет пет милио
на динара). Дворски сандуци и кофери били су закључани, а није ми рече
но шта има у њима; мислим да је било у њима златних предмета. По обја

вљивању капитулације наше војске колона свих дворских аутомобила са 

цјелокупним људством напустила је Острог и отпутовала за Никшић и 
даље, оставивши све те ствари у манастиру." У наставку је додао да су 25. 
априла у манастир дошли гестаповци, ухапсили патријарха и друге лич

ности и држали их на киши. Пошто су детаљно претресли зграде мана

стира, патријарха, његовог секретара Душана Дожића и Митровића одве
ли су у Сарајево. Успут је Митровић приметио да су Немци узели део бла
га које је било у манастиру.23 Архимандрит Леонтије Митровић дао је из
јаву о томе и 26. јануара 1952, која је евидентирана у Министарству право
суђа Црне Горе 28. јануара 1952. године. У тој изјави поновљена је прича 
из претходног изјашњења, уз додатак о понашању Немаца након доласка 
у Острог:,,Док су нас тако држали под стражом, извршили су детаљан пре-

22 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. Н. Жутић, н.д, стр. 203. 

--
23 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у Иf!Остранству (Реституција моне

тарног златаЈ Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1, препис документа. Н. Жутић, н.д. 
cтp."WR-209. 
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трес у свим манастирсаким зградама. Том приликом пронашли су и санду

ке са златом Народне банке и дворске драгоцености у коферима и санду

цима као и вреће са новчаницама и слику Рафаелову. У манастирским 

подрумима нашли су велике количине сувог меса, вина и других намирни

ца, па су се једним делом тога дана добро почастили у самом манастиру и 

остало са златом и драгоценостима натоварили на аутомобиле и однели. 

Том приликом су однели ћилиме из манастирских соба као и приватни 

пртљаг и новац Патријарха Гаврила. Тада су Његову светост патријарха 

Гаврила, његовог личног секретара и мене ухапсили и под јаком стражом 

с · у "24 И у аутомобилима одвели у ара3ево. саму цркву тада нису дирали. з-

јаву о томе, на захтев Народне банке, дао је, 19. јануара 1952. и начелник 
Управе за туризам НР Црне Горе Андрија Копривица, што је такође еви

дентирано у Министарству правосуђа НР Црне Горе 28. јануара 1952. го
дине. Он је изјавио да је завршио теологију у Београду и био професор 

православне богословије у Сарајеву, да је након капитулације избегао за

робљавање и отишао своме пријатељу, управитељу манастира Острог Ле

онтију Митровићу, да му је Митровић у подруму зграде показао драгоце

ности које су дате Управи манастира на чување и да су дошли Немци и 

ухапсили патријарха: ,,Такође сам видио да врше претрес свих манастир

ских просторија и да износе разне ствари, а поред осталог сандуке, кофе

ре и џакове - драгоцјености бив. југословенског двора као и злато и нов

чанице Народне банке Југославије из подрума бив. дворца краља Николе 

у коме су биле смештене." На крају је нагласио да су Немци однели драго

цености и одвели патријарха, његовог личног секретара и архимандрита 

Митровића, да је он (Копривица) прегледао све просторије у којима су 
биле смештене наведене ствари и установио да је све однето, па и десет 

сандука злата који су дати Управи манастира на чување.25 

Југословенске власти су спровеле обимну истрагу о злату које је из 

Народне банке у Београду транспонтовано до Никшића. Део је однела 

Краљевска влада отишавши у изгнанство, део однет у манастир Острог, 

део је стигао до Цетиња и део до Херцег Новог. Саслушавано је много 
лица и материјал се сакупљао ради потраживања везаних за реституцију 

монетарног злата.26 

" Исто. Никола Жутић, н.д. стр. 208-209. 
25 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1, препис документа; Никола Жу
тић. фељтон у листу Новости (22-28. март 1993) помиње саслушање анхимандрита Леон
тија Митровића и Андрије Копривице, који се у априлу 1941. затекао у манастиру Острог. 

26 Никола Живковић, Пљачка злат.а и кулШурних добара у Ју'iославији 1941-1945, 
Београд 1994. 
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, о повратку злата расправљало се на Париској конференцији о р~пара
цијама, на којој је договорено да монетарно злато нађено у Немачкој, Три
партитна комисија подели заmrгересованим земљама сразмерно њиховим 

губицима. Након тога, Југославија је Трипартитној комисији у Брисе~у под-
.. нела захтев за повратак 11.934 кг злата: 8.857 кг које су однели Италијани из 
Црне Горе, 471 кг које су однели Немци из Острога, 117 кг које су однеле 
усташе из филијале Народне банке у Загребу приликом бекства, 112 кило
грама принудно откупљеног злата у Србији које је однето у Немачку, 497 кг 
произведено за време окупације у борским рудницима и однето у Немачку 

и 1.649 кг извађеног из блистер бакра и однето из борских рудника у Немач
ку. На том документу постоји у рукопису белешка од 4. маја 1948: ,,Предато 
Ристу Вулетићу за реферат министру Милентију Поповиhу." У захтеву се 

каже да је Италија признала та потраживања и да их не оспорава Трнпа

тритна комисија, али тражи детаљније податке са спецификацијама, које 

југословенска страна није у стању да пружи (нема података да је злато од

нето у Немачку), те да Трипартитна комисија доводи у питање друга потра

живања јер признаје само монетарно злато." 

Репарациона комисија је 18. августа 1948. (правни референт Алек
сандар Пилетић) сачинила извештај о реституцији монетарног злата који 
садржи следеће податке: да су у априлском повлачењу Владе однета из 

Народне банке у Ужицу 204 сандука, масе око 9.611 кг злата, да је Влада 
из Никшиhа авионима однела шест сандука са око 282 кг злата, да је у 
манастиру Острог сакривено 10 сандука са око 474 кг, да су Италијани 
нашли и опљачкали у Црној Гори око 8.854 килограма злата и да признају 
само 8.393 кг злата, да је та разлика ( 461 кг) настала од тренутка када је 
југословенска страна оставила и италијанска преузела злато, које је сре

дином 1943. из Рима пренето у Немачку, да је према ставовима Париског 
споразума, у Бриселу образована Трипартитна комисија за реституцију 

монетарног злата (Триком), да је у фебруару 1947. послат владама заин
тересованих земаља упитник за потраживања и даје до 15. септембра 1947. 
десет земаља поднело захтеве за монетарним златом: Албанија, Аустри

ја, Белгија, Грчка, Италија, Југославија, Луксембург, Пољска, Чехосло

вачка и Холандија. Такође, даје у мају 1947, актом југословенског МИП
а, поднет захтев за реституцију око 9.328 кг злата, затим злата "Српске 
народне банке" (око 112 кг), злата које су однеле усташе приликом бек
ства из земље (око 117 кг) и злато извучено из југословенске борске ба
карне руде (око 2.094 кг), што је око 11.653 кг чистог злата, да постоје 

27 АЈ, уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
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проблеми око "борског злата", јер се не може подвести под дефиницију 

монетарног злата коју је дао Триком, да за "усташко злато" нема доказа 

да је стигло у Немачку, да је питање "српског злата" спорно, али се надају 

позитивном решењу, да за "острошко злато" не постоје прецизни подаци 

и да ће се прихватити подаци Трикома, према којима разлика износи ки

лограм-два, да је Уговором о миру са Италијом и Протоколом потписа

ним 16. децембра 1947. у Лондону регулисан повратак потраживања код 
Италије, да је 19. јула 1948. Триком изван италијанских дуговања доделио 
око 215 кг злата, да Триком није признао "борско злато" као монетарно, 
да је добијена количина од око 8.608 кг злата, чиме је југословенски ре
ституциоии захтев остварен 90-91 одсто и да све то разлози за задовољ
ство. На крају извештаја додаје се у рукопису да је 18. фебруара 1944. Три
ком дао обавештење о додели још око 51 кг монетарног злата.28 

Шеф секције за реституцију у оквиру војне мисије ФНРЈ у Берлину 

мајор Сава Темер је 10. марта 1949. известио о сакупљању материјала у 
британској окупационој зони Немачке у вези с борском рудом довезеном 

током рата.29 

У Југославији су се такође сакупљала сазнања о југословенској бор

ској руди, о чему сведочи материјал достављен 23. јуна 1949. југословен
ској Генералној дирекцији обојених метала (инжењеру Спасићу) у Бео

граду.30 Потом је југословенски МИП, 29. априла 1949, у везн с "борским 
златом" које нема монетарну чистоћу, известио Репарациону комисију Вла

де ФНРЈ да југословенском предаставнику мајору Темеру треба издати 

инструкције да тражи обичну реституцију и да о свему повратно извести 

МИП ради предузимања даљих мера у вези с југословенским захтевима 

Трипартитној комисији.31 

Југословенска страна није престала са својим потраживањима. Како 

је из Брисела, у име службе за репарацију и реституцију, пнсао 22. окто
бра 1949. пуковник Вебер Репарационој комисији при Влади ФНРЈ, тра
жена је сагласност за иступање с одвојеним захтевима британској и аме

ричкој окупационој зони, и то са захтевима по реституционој линији, а не 

са захтевима за монетарним златом.32 Југословенско злато било је разлог 

за "изјаве под заклетвом" бившег немачког генералног опуномоћеника 

за привреду QЈбије Франца Нојхаузена (Franz Neuhausen), 4. новембра 1949. 
у Београду: ,,У ствари изношења злата заточеног у руднику Бор, Југосла-

" Исто. Н. Жутић, н.д, стр, 203-211. 
29 Исто. 
30 Исто. 
31 Исто. 
32 Исто. 
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вија, односно злата које је топљено из борског бакра у Југославији или у 
другим земљама иутем електролизе борског бакра, нису пренети из Бео
града и ускладиштени у Бечу само оних 287 кгр. борског злата које сам 
већ поменуо у мојој изјави под заклетвом од 6 августа о.г., него и на захтев 
мојих претпостављених власти око 7-8 сандука злата, отприлике 350-400 
кгр. злата борског порекла и то у августу 1943 године пренети су за Бер
лин и предати Бироу Рахјсмаршала".33 На то се надовезује и "изјава под 

заклетвом" Курта Лауха (Kurt Lauch) у Дизелдорфу, у Немачкој: ,,По пита
њу заостајања 7-8 сандука, у августу 1943 год. у Београду, изјављујемо овим 
под заклетвом следеће: 'Средином августа 1943 год. био сам службеним 
послом у стану господина Ф. Нојхаузена ( ондашњег Ген. опуномоћеника 
за привреду у Србији). У задњој соби куће Румунска ул. бр. 15 стајало је 7-
8 малих сандука величине отприлике 35х20х20 cm. Покушао сам да један 
сандук подигнем, али ми то није успело. На моје питање у погледу садржи

не сандучића изјавила ми је госпођа Нојхаузен:'У овим сандуцима је зла

то, које ће се пренети авионима у Берлин'. Кад сам после неколико дана 
поново био послом у кући Румунска ул. бр. 15 на моје питање rде су сада 
сандуци одговорено мије:'Понео ихје господин Нојхаузен са собом у Бер

лин авионом, rде ће их предати Рајхсбанци' ".34 

Шеф Секције за реституције мајор Сава Темер писао је 5. априла 1950 
(бр. 229) из британске зоне Немачке војној мисији ФНРЈ у Немачкој ( слу
жба репарација и реституција) у вези с реституцијом злата и обојених ме
тала на основу извештаја Миливоја Перовића: да остају исте ставке у ве

зи с количином (461 кг) ,,острошког злата", што се односи на Италију; да 
је ставка, такође из манастира Острог, која се односи на злато које су од
нели Немци смањена са претходних 474 кг на 259 кг, јер је у међувремену 
добијено 215 кг; да ставка о 112 кг злата Српске народне банке у решава
њу; да је 117 кг "усташког злата" делимично утрошено у Југославији при
ликом усташког повлачења, а делимично у Аустрији, а у Немачкој о томе 

нема трагова; да је ставка о "борском злату" повећана са 1.649 кг на 1.952 
кг злата и друга потраживања за "борским златом"; да је део злата (282 
кг) пронађен у Хамбургу и може се очекивати одобрење за реституцију; 
да је Мате Топић на основу контаката са фирмама које су током рата ра-

33 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1: Изјаве Франца Нојхаузена Геста
поу у Берлину 1944. и 1948. у Београду користио је на основу грађе Архива СУП-а Никола 
Живковић у књигама Paiiiнa штета коју је Немачка учинила Јуiославији у Друlом свет~ 
ском раiйу, Београд 1975, стр. 479 и Пљачка злата и културних добара у Јуiославији 
1941-1945, Београд 1994, стр. 50-52. 

34 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне•• 
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
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диле са борском рудом, повећао тражење на 4.700 кг злата и да се подаци 
код чиновника фирме Metallgeselschaft, ради опрезности, могу преконтро
лисати; да је Топић и по питању злата Српске народне банке повећао кво

ту са 112 на 185 кг; да је према Топићевим подацима, количина злата од 
245 кг заплењена у кући Нојхаузена и, по мишљењу Темеровом, постоји 
могућност да је та количина индентична са 112 кг Српске народне банке, 
што се може преконтролисати саслушањем Неухаусена; и да су захтеви 

Топићеви садржани у реферату Миливоја Перовића од 180 кг злата толи
ко неодређени да се о њима не може изјаснити и да се о томе ништа не зна. 

У наставку је мајор Сава Темер навео, поводом дописа генерала Љубо

драга Ђурића у вези с однетим племенитим и обојеним металима (злато, 

сребро, бизмут, бакар, цинк, оловни концентрат), да захтеви нису поста

вљени и да се захтеви за то могу подносити у вези са фирмама које постоје 

у бившим окупираним земљама из којих су опљачкани.35 

О реституцији метала из Немачке расправљано је на састанку 17. мар
та 1950. у југословенском МИП-у на којем су из МИП-а учествовали глав
ни правни саветник др Милан Бартош и Кршљанин, др Миливоје Перо

вић потпредседник Репарационе комисије Владе ФНРЈ, и Вебер помоћ

ник министра лаке индустрије и стални реституциони делегат у Немачкој. 

Бартош је тражио да се, због истека времена, до краја марта поднесу зах

теви за рестутуцију племенитих и обојених метала, а Перовић је говорио 

о доказима о одношењу тих метала, што је било проблематично јер се 

није могло стопроцентно доказати. На крају су се сагласили да све захте

ве треба поднети и да се због тога што је Реституциона комисија ускоро 

губила право на обављање функције, ти послови обављају преко југосло

венских конзуларних сервиса у Немачкој. Такође, поменут је проблем да

ље сарадње са Матом Топићем.36 

У реферату о "острошком злату" југословенски представник за реси

туцију известио је југословенски МИП о разговору са генералним секре

таром Трком-а, rде му је пуковник Вотсон (Watson) саопштио да је коли
чина "острошког злата" већа од оне коју су пријавиле југословенске вла

сти. Након тога, сакупљени су нови подаци. На то се указује у реферату, 

писаном у Београду 11. децембра 1951. године, затим у изјавама капетана 
Николе Гојнића, који је био у Никшићу за време размештања злата и ви

део да је на камион натоварено 10 сандука злата и одвезено у Острог; ре
портажи у немачком листу ,,Panzeram Balkan" бр. 11 од 1. маја 1941, у којем 
се види фотографија патријарха Гаврила приликом заробљавања у Остр

огу, у априлу 1941, и фотографија на којој су немачки војници са сандуци-

35 Исто. 
36 Исто. 
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ма и коферима, али се не помиње количина злата коју су Немци затекли; 
изјави Ристе Грђића, ,,директора Ср:1ске патриЈаршиЈе и секретара патри

јарховог", из које се не види колика Је била количина злата, сем да Је ~ме

штено у доњи и у горњи манастир и да су све Немци однели, те у изЈави 

архимандрита манастира Острога да су Нем~и, колико се сећа, однели 
четири сандука злата и 11 кофера и ~андука КОЈИ су _били власништво дво
ра. 3' Након сакупљених информациЈа, из Београда Је обавештено послан
ство у Бриселу о томе да је италиј~нска влада вра~ила 460 кг мање од 
укупне количине опљачкане у ЦрноЈ Гори (враћено Је 8.393 кг од тр~же
них 8.867 кг и 856 г ), па је тражено повећање потраживања за злато коЈе су 
Немци однели из Црне Горе, а поменуто и да се очекује одговор на подне
ти захтев код Енглеске банке о злату које је однела југословенска Влада.38 

За те послове везан је и допис од 4. децембра 1952. помоћника мнии
стра Кира Глигорова послат посланику ФНРЈ у Бриселу Лази Латиновићу 

0 питању реституције монетарног злата. Реч је о првобитно сакупљеним 

подацима O злату (оном што су однели Италијани и прихватили да га по

врате с умањеном разликом - ,,острошком" и делу које је однела краљев

ска влада - 282 кг, за које је каснијом провером утврђено да га Је предала 
енглеској банци, и то 435 кг); о томе да су југословенскп захтеви за повра
так злата поднети 14. маја 1947, 9. маја 1949. и у децембру 1950. за количи
ну од око 12.240 кг злата; да је до тада в~аћена количина од око 8. 711 кг;~~ 
је и даље нерешено питање тих недобиЈених количина (део "острошког , 
,,усташко", ,,српско", ,,борско" - настало рафинисањем бакра у Бору, Не

мачкој и Француској), те да је француска влада прихватила да се не проти

ви југословенским захтевима за реституцију количина монетарног злата 

које су Немци опљачкали из борског рудника.39 На део око француског 
прихватања захтева надовезује се састанак Милана Бартоша са представ

ником француске амбасаде Лафонтеном (Lafontaine) у Београду 24. јула 
1953. године. Француски дипломата је донео одговор на Југословенску но
ту O потраживању око 282 кг злата у којем пиш_е да је злато опљачкано у 
Паризу и да Југославија нема право на повраћај те количине Јер су увоз_и 

продаја бакра обављени пре окупације Југославије, с чим се Бартош ниЈе 

сложио.40 

у реферату државном под секретару, 26. јуна_1958, управни_к уреда др 
Михаило Смиљанић говори о нових 1.750 кг добијеног злата коЈе ће преу
зети амбасадор у Бриселу Михаило Јаворски, додајући да правни савет 

37 Исто. 
38 Исто. 
39 Исто. 
40 Исто (у Државном секретаријату за иностране послове Пов. Бр. 95815). 
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ДСИП тражи да Државни секретаријат одреди место где ће се злато "дис
позицирати" и Народна банка предлаже да то буде Bank ој England у Лон
дону за рачун Народне банке ФНРЈ, што је и подржано у предлогу Држав
ном секретаријату." Тако се повратак југословенског злата временскп све 
више удаљавао од Другог светског рата и преносио у време с новим поли
тичким околностима. 

3. Улога Мате Топића 

Много је отворених питања која се тичу улоге загонетне личности 
која је осамдесетих година прошлог века, пред крај живота, поклонила 
граду Загребу вредну колекцију уметничких предмета, која је позната по 
надимку "Мнмара", са именима Анте (Антун) и Мате Топић.42 Та особа је 
22. јуна 1946. добила пуномоћ да за Савезно министарство индустрије на
бавља технички материјал у Немачкој на име "АНТЕ ТОПИЋ- МАТУ
ТИН МИМАРА" .43 Мнмарина улога је видна и у вези с повратком слика и 
уметничких предмета однетих из Југославије током Другог светског рата, 

на шта упућују и његова писма Јосипу Брозу Титу.44 Међутим, Мимара је 
обављао и послове везане за југословенска потраживања око повратка 
злата однетог из Југославије током Другог светског рата. У писму Јосипу 
Брозу од 5. октобра 1949. он говори о захтевима поднетим за повратак 
злата током 1949. ( од 20. маја три захтева за око 786 кг злата, 30. августа 
захтев за 2.368 кг злата, 29. септембра захтев за око 22 кг злата) и сребра 
( од 26. септембра три захтева за 112 кг сребра, 26. септембра захтев за 60 
кг сребра и 26. септембра захтев за 15 кг златног и сребрног концентрата) 
и обавештава га да ће ускоро поднети нове захтеве. У том писму Мимара 
тражи да дође у Београд, наглашавајући своју улогу у тим пословима: ,,Да 
се ја нисам упекљао у ову ствар, Југославија неби никад од свега овога, 
опљачканог, богаства ни једног грама добила. Ово је чиста истина, коју 
може свако, ако жели, да провјери. Ово може Те да и Ви из приложени 

докумената тачио види Те. Време за предају захтјева већ је дуго истекло, 

људи, из идеала или за моје лиепе очи, непроказују злато и Сребро, то Ви 

41 Исто. 
42 Миломир Марић,Деца комунизма, Београд 1987, стр. 335-350; Весна Кусин, Ми

мара, Загреб 1987; Никола Живковић, Пљачка злата и кулiйурних добара у Јуlославији 
1941-1945, Београд 1994. година. 

" АЈ, Министарство индустрије владе ФНРЈ, 17-1-1, Бр. 878. 
44 Милан Терзић, Јосий Броз Тито и АнШе Тойиh Ми.мара, ВИГ бр. 1/1997, стр. 

147-160; Срl)ан Шкоро, фељтони у: ,Ј{ИН", 25. фебруар и 4. март 1990, ,,Politika - The 
International Weekley", јул 1990 и "Ревија 92", 27. јануар и 10. фебруар 1995. 
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сигурно знате. Друже Маршале, само, наводно, наивни људи у ове приче 

вјерују, па зато су у ове три до четири године рада (1946-1949) онако, нега
тивне, резултате и постити. За све горе означене количин злата и сребра, 

наши су људи знали још 1946. године и нису никада ни један захтјев поста
вили. Зашто се то није учинило, то треба да се испита и да се установи ко 

за ово сноси одговорност. Што се пак мене тиче, Друже Маршале, упркос 

буре и олује као и хладнога сјеверњака, ја остајем Вама, и Вашем вели
ком хисторијском дјелу, вјеран, па догодило се што год хоће."45 Мимара је 
24. марта 1950. из Франкфурта, известио Јосипа Броза о неспоразумима 
са осталим југословенским представницима, да је у трагању за опљачка
ним златом потрошио 26.000 долара и да му је тај новац потребан да завр
ши посао у вези са сребром, и да у репарационој комисији у Београду, 
приликом његовог боравка, нису имали разумевања за неке његове ситне 

трошкове. Такође, жалио се на сарадњу са људима који раде на реституци

ји у репарационој комисији у Београду, чак и на Миливоја Перовића.46 

Топић је у Немачкој сакупљао информације за потребе југословен

ских потраживања.Тако му у одговору Георг Баур из уреда за војне ин

формације 10. маја 1949. пише да су га 1944. затворили намачки СС-овци и 
шта је приликом транспорта сазнао: ,,Тако сам сазнао да се међу толиким 

пртљагом не налази само приватна својина Шефа Гестапоа из Београда; у 
многим тешким сандуцима, претовар који је изискивао много труда и на

пора налазило се злато из Бора које је Гестапо нашао испод степеништа у 

кући Генералног опуномоћеника за Србију, Нојхаузена, запленио. СС-ов
ци су грдили тихо и гласно лопова, који је украдено злато тако сакрио да 

бн га прокријумчарио. Он је чак брижљиво један део чистог злата дао 

исковати у дукате; дебела свиња неће избећи своју казну."47 

·Зенген (Jacobus Songen), који је радио у Landes banci у Висбадену, а 
током рата је био у Народној банци у Београду, дао је изјаву 30. априла 
1949. о својој делатности у банци у Београду током рата: о пребацивању 
предмета из двораца на Дедињу у Народну банку у Београду, о експолата

цији рудника у Бору н злату Српске народне банке.48 Потом је, 18. августа 
1949. Зенген, писао Мати Топићу, саветнику југословенске војне мисије, о 
свом извештају од 30. априла 1949, да је по наређењу шефа Војне управе 
за Југоисток Народној банци била предата једна количина златних полуга 

за златнике исте тежине и даје реч о око 40-50 кеса, тежине отприлике 4,9 

" Архив Ј.Б. Тита, КМЈ Ш-4/15. 
" Архив Ј.Б. Тита, КМЈ !П-4/16. 
47 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
48 Исто. 
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килограма. Дао је и додатно објашњење о другом делу злата: ,,У тачки ПЈ 
мога извештаја о количини злата који је био поднесен саветнику Интен
дантуре Војног заповедника за Србију пријавио сам отприлике једну тре
ћину или половину од стварне количине злата која је постојала код Срп
ске Народне банке. Ако сам до сада био у чврстом убеђењу да количина у 
питању није била него половина укупне количине, ипак имам утисак на

кон новог размишљања, да је из техничких разлога морала ипак постоја
ти већа количина. До овога убеђења долазим тим прије, када ми је са Ва
ше стране саопштено да су четнички одреди украли 120 кг. злата и да је то 
несумњиво тачно, да назначена сума представља праву суму. Рачунајући 
по томе, требало би преостало злато, које је после излиферовано да изно

си око 185 кг."49 Међу Топићевим информацијама сакупљеним у Немач
кој био је и допис супруге Франца Нојхаузена Јелене (Хелена) упућен са
ветнику југословенске војне мисије 2. августа 1949. у вези с југословен
ском имовином: она је тврдила да је њеном мужу Францу Нојхаузену гене
ралном опуномоћеинку за привреду Србије, приликом хапшења одузето 

250 кг злата и да је реч о новцу:,,Ова количина злата је у оно време од 
стране мога мужа а по вишем наређењу ради сигурности спремљена ван 

Београда. Овим Вас уверавам да је злато одузето од стране Гестапоа, по

тицало од продаје, којаје од стране југословенског народа уследила у окви

ру присилне наредбе окупационих власти за предају злата и девиза"; да је 
након њеног хапшења, 27. августа 1944. у Бечкереку (Зрењанин) спрове
дена у Ратнички дом у Београду, 29. августа 1944, где је саслушана, а у 
соби у којој су били СС официр Шефер (Schaefer) и посланик Нојбахер 
(Herman Neubacher) злато је одузето Нојхаузену, као и личне ствари, које је 
Нојбахер транспортовао у Берлин.50 

Хелена Нојхаузен писала је Топићу и 12. септембра 1949: ,,Врло по
штовани господине Саветниче, на Ваше писмо од 5 и 18. августа о.г. могу 
да Вам одговорим следеће: Сећам се да је мој муж Франц Нојхаузен, у 
својству Генералног опуномоћеника за привреду Србије, отприлике сре

дином августа 1943. год. пренео свих 7 или 8 сандучића са златом из Бора 
у Берлин. Нисам сигурна, али по свему мислим да се може закључити да је 
ова количина злата по заповести његовог шефа предата директно Рај
хсмаршалу Херману Герингу (Goering Hermann). Овај товар према тежини 
и величини ових сандучића претставља отприлике 350-400 кгр. злата у 
шипкама. Ја сам била присутна кад је мој муж из свог службеног стана у 
Београду затражио од Штаба Рајхсмаршала пре него што је отпутовао 
авионом на аеродром Темперхоф- да му се спреми један мали LKW /Luft-

49 Исто. 
50 ИстО. 
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kriegswagen?/ са стражом. Овај пренос који је имао да се изврши по наре
, ђењу уследио је у сопственомЈункерсовом апарату. ако је потребно може
те испитати свакога и посаду као и пилота. Овако је ствар текла уколико 

се сећам и ја сам спремна да ову чињеницу потврдим и под заклетвом."51 

Након тих информација, 19. септембра 1949. Топић је послао писмо 
потпредседнику Репарационе комисије др Миливоју Перовићу с обавеште

њем да је 20. маја 1949. поднео три захтева: бр. 1701 на 356 кг злата, што 
одговара истини, а захтев је упућен Трипартитној комисији у Бриселу; зах
тев бр. 1702, којије проширен са 161 на 185 кг и такође упућен Трипартит
ној комисији у Бриселу; захтев бр. 1703, који је са 120 проширен на 245 кг 
и упућен истој комисији. Затим, да је 30. августа 1949. поднео захтев за 
2.368 кг злата извађеног из 120.871 тоне бакра који су Немци, током оку
пације, изнели из Југославије и да је и тај захтев прихваћен и упућен у 
Брисел. Тако су у четири примљена захтева укупна потраживања износи
ла 3.154 кг злата, и Топић гаје обавестио да планира да поднесе још захте, 
ва, за које скупља доказе, и даје скупио доказе и за неко сребро. На I(J)ajy 
је додао: ,,Ствар је доста комплицирана, а ја по овом сам послу без икакве 
помоћи. Да се боље можемо по овоме послу објаснити, мислим да би било 
потребно да ја дођем пар дана у Београд. Молим за Ваше мишљење о 
овој ствари. Лепо Вас поздравља Ваш Топић" .52 На том документу посто
ји Перовићева белешка писана руком за Милутина Морачу: ,,Ради обаве
штења Топић сада не треба долазити." Подаци о потраживањима до краја 
септембра 1949. које је сакупио Топића обједињени су: захтев бр. 1701 за 
356 кг злата поклапа се са ранијим захтевом Трипартитној комисији; зах
тев бр. 1703 за 245 кг односи се на део који је запленио Гестапо 1944. годи
не у Банату у кући Нојхаузеновој, док се захтев бр. 1702 за 185 кг односи 
на део који је тадашњи немачки комесар за Српску народну банку Зенген 
дао војном заповеднику југоистока, што одговара његовој изјави.53 

Југословенски заменик делегата у комисији за репарације у Бриселу 
С. Орлић писао је 24. септембра 1949 (пов. бр. 50) југословенској репара
ционој комисији при Влади ФНРЈ у вези с Матом Топићем, којије долазио 
у Брисел и "показао пуномоћје", које је добио од Репарационе комисије у 
вези с реституцијом злата, и изјавио да је уговорио састанак са пуковни
ком Вотсоном, генералним секретаром Трипартитне комисије за рести-

s1 Исто. 
52 Исто. 
53 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1: Истраживања Николе Живкови
ћа (РаШна шiйeilla коју је Немачка учинила Југославији у Друlом свеШском раШу, Бео
град 1975, стр. 479-480) указују на Мимарина увећана потраживања за златом. 
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туцију монетарног злата. Орлић је у наставку писао да је Топић избегао 

његово посредовање код те комисије и да је носио нове документе у вези с 

потраживањима, да је од Топића тражио да о свему консултује Београд, 

да Топићева посета није била потребна и да није донела никакве користи, 

а да се Топић, и поред обећања, након тога није јављао.54 

Мате Топић је и касније наставио да сакупља информације о југосло

венском злату, па је југословенској мисији у Берлину 27. јануара 1950. про
слеђено обавештење: ,,У вези данашњег разговора са Господином Мате 

Топићем дајем Вам напред појединости о враћању злата од стране Norde
utche Affinerie, Hanburg, у години 1941. са напоменом да је испорука од 20. 
ХП 1940. год. стигла Југословенској Народној банци тек у јануару 1941. 
год". У наставку је наведено да је Југославији до 14. марта 1941. године 
достављено око 412 кг злата и да се пошиљка од 22. марта 1941. од око 24 
кг изгубила.55 Мате Топић је 2. фебруара 1950. у Франкфурту евиденти
рао добијене податке код фирме Metal\gesel\schaft; која је за време рата 
суделовала у извозу југословенских руда и имала монопол за олово и цинк. 

Подаци су добијени од, како је рекао Топић, чиновника који се зову "Masche 
i Кrummel".56 Следе информације рударског саветника Кеизера (Keyser) 
послате 14. фебруара 1950. године Мати Топићу о упућеним производима 
из Бора и Трепче од јесени 1941. до краја августа 1944. године. Реч је о 
испорукама бакра, блистер бакра, бакарног концентрата, анодног бакра, 

цементног бакра, бакреног камена, концентрата сумпорног шљунка, си

ровог злата и финог сребра из Бора, те цинковог концентрата, оловног 

концентрата, рафинираног олова, концентрата сребра, сировог сребра, 

концентрата сумпорног шљунка, визмута, тамне шљаке и храмове руде из 

Трепче.57 У телеграму Репарационе комисије Владе ФНРЈ који је из Бео

града упутио начелник за реституцију Милутин Морача 29. августа 1949. 
Мати Топићу у Франкфурт види се да је Топић био ангажован на послови

ма око повратка југословенског злата. У телеграму је послато обавеште

ње: ,,Бакарни концентрат садржи 5 до 6 грама по тони а пиритни концен
трат 2,5 до 2,8 грама по тони."58 Реч је о злату, и то оном које је однето у 

борској бакарној руди током Другог светског рата. 

54 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1; У Репарационој комисији, Пов. 
Бр. 1496 од 5. октобра 1949. 

55 Исто. 
56 Исто. 
57 Исто. 
" Исто; Бр. 20501/49. 
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Директору Репарационе комисије Владе ФНРЈ Миливоју Перовићу 
Мате Топић је из Франкфурта на Мајни (Немачка), 14. септембра 1949, 
телеграмом тражио следеће информације: ,,Молим да ми се журно саоп
шти колико је злата Народна банка од Nordeutsche Affineri Hambш·g и Me
tallgesellschafi Frankfurt у години 1940/1941. примила. Да ли је Metallgesellschaft 
вратио злато из извезеног 33003 тоне блистер бакра у години 1940/1941. 
молим за тачан извештај по овоме питању. Одговор молим на немачком 

језику. М. Топић Frankfurt Main Oberlindau 108".59 На телеграм је одгово
рио потпредседник Репарационе комисије Миливоје Перовић одмах 15. 
септембра 1949, како је Топић тражио, на немачком језику: ,,Von nordde-. 
utscher Affinerie Hanburg 1940. erhalten 1012,387 kg und 1941. erhalten 412,456 
kg stop von metallgesellschaft Frankfurt Main haben wir nichts bekomen. "60 Тако 
је указано на добијене количине. Потом су Миливоје Перовић и секретар 

Владе ФНРЈ Љубодраг Ђурић телеграфисали Пехачеку, југословенском 

представнику у Берлину: ,,Тойићу исйлашише йеш йроценаша од добиве

ног. злаша (подвукао Милан Терзић). Он тврди да је у енглеској зони про

нађено пет стотина и четрдесет килограма и да је он ту сам пронашао 

сигурно око четирстотине килограма које ће добити. Према томе овај про

ценат који тражи да се њему исплати треба исплатити без даљих дискусија 

и без обзира што мајор Темер тврди."61 

И наредни подаци указују на Топић еву делатност у Немачкој. Наиме, 

реч је о његовом обраћању, 22. октобра 1949, немачкој ковници сребра и 
злата на основу предмета о племенитим металима из Југославије, одно

сно југословенским рудама увезеним током рата у Немачку, те и испору

кама сребрног новца из Београда 1942. и у јулу 1944. по наређењима не
мачких окупационих власти. Топић је тражио обавештења о количинама 

тих метала ( сребро, бакар, никал, алуминијум, цинк), у жељи "да ову ствар 
у заједничком интересу решимо и пристојно расчистимо", достављајући 

допис у име југословенске војне мисије.62 

У допису америчког представника Франка Милера (Franck Muller) упу
ћеном 5. децембра 1949. Мати Топићу у вези с његовим потраживањима, 
пише да се она враћају јер су југословенски захтеви преко МИП-а преда

ти Трипартитној комисији и да даља трагања иду преко тог министарства.63 

Мима ра је остваривао мноштво контаката и успешно сакупљао инф орма-

59 Исто (текст овог затева прослеђен је телеграмом и наШfсан великим словима). 
60 Исто; Бр. 21520 (текст телеграма написан је великим словима). 
61 Исто (текст телеграма написан је великим словима). 
62 Исто. 
63 Исто. 

Милан Терзић, Пой1ра2а за златом 
269 

ције за југословенска потраживања, али је уследио заокрет југословенске 
стране према Топићу. . 

у вези са закључивањем југословенских реституционих з~хте~а: У ЈУ
гословенском МИП-у одржан је 17. марта 1950. састанак на коЈем Је Једна 
од тема био Топић: ,,Најтежа је ситуација у погледу доказа који се налазе 
код бившег нашег агента Топића, који више није у нашој служби. Сагла
сно је да треба покушати да се направи неки аранжман са Топи~ем У по
гледу евентуалне награде за успешно прибављену документаЦИЈУ, ако се 
стварно том документацијом располаже као што тврд~."64 Посебан угао 
гледања на Мимарин рад имала је Репарациона комисир. У извештају ~з 
Немачке, мајора Р. Јовановића, шефа секције за пропаганду, од 17. маЈа 
1950, Репарационој комисији при Влади ФНРЈ, виде с~ проблеми? раду са 
Мимаром. Појединости су добијене од капетана ИлИЈе Клипе, КОЈИ о М1_1-
мари каже да му акредитација није угашена и да и даље ради, због чег~ Је 
мајор Јовановић тражио обавештења о Мимарином статусу - да ли Је и 
даље опуномоћен за рад.65 Потом је, 26. јула 1950, мајор Јовановић писао 
Репарационој комисији о писму америчких представника о преузимању 
неких реституционих добара која припадају другима, а у прилогу Је о томе 
доставио писмо Франка Милера. 66 Неспоразуми су прерасли у "случаЈ То
пић" због чега је Репарациона комисија, 19. јула 1950, послала трговачком 
представнику Гавриловићу депешу да је Топић од југословенске стране 
службено одјављен у марту 1950. и да је радио на основу личних веза, _о 

67 3 ' чему треба известити савезничке представнике. атим Је о том сл~_а!у 
настала прибелешка у којој је анализирана Топићева улога: и У КОЈОЈ Је 
наведено да је он југословенским властима нудио своје услуге, да су њего
ви разлози "чиста шпекулација", да је поседовао неку званичну исправу
,,пуномоћје", коју је користио, да је успео да поднесе извесне реституцио
не захтеве, да разним махинацијама жели да заради и да се може сматрати 
да су пословима ,једног шпекулаита" оштећени југословенски интереси.68 . 
Све је добило толике размере да је стигло да југословенског министар
ства иностраних послова, где је у јуну 1951. ?равни саве~~ик_д]? Милан 
Бартош урадио елаборат са насловом "СлучаЈ Мате Топић , КОЈИ Је ~оста
вљен Репарационој комисији. Бартош је у елаборату закључио да Је То
пић од марта 1950. радио неовлашћено, да је радио преко личних веза и да 
се бавио подмићивањем америчких представника, па је предложио да се 

64 Исто. 
" АЈ, Репарациона комисија Владе ФНРЈ, 54-63-135. 
66 Исто. 
67 Исто. 
68 Исто. 
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од целог случаја не ствара афера и да се све "ликвидира" на "начин који ће 
најмање диhи прашину и дати му могућност за уцене" јер је у питању "је
дан хохштаплер".69 Ради смиривања настале ситуације послао је допис и 

Љубодраг Ђуриh, генерални секретар Владе ФНРЈ, Момчилу Сибинови

hу,југословенском представнику у Бону.70 Ђурић у својим мемоарима не 
спомиње појединости из свога рада у вези с тим случајем, сем "загонет
них" Мимариних долазака и покушаја да дође до Јосипа Броза.71 Потом су 

уследила настојања Репарационе комисије да дође до материјала који је 

депоновао Топић. Тако је у августу 1951. Милутин Морача писао југосло
венском трговачком изасланству у Франкфурту да је на пословима рести

туције опуномоћен Младен Шурлан и да је Топића изузела југословенска 

страна.72 Дакле, рад Репарационе комисије Владе ФНРЈ указује на Мима

рине злоупотребе. Наиме, ако је река Јукон на Аљасци синоним златне 

грознице, Мимара је, након Другог светског рата, ,,златоносне реке" на

шао у Немачкој. 

Злато је увек било примамљиво људима на свим меридијанима ши

ром Земљпие кугле. Отуда ни југословенски "случај" није био изузетак. 

Једни су га, повлачећи се у избеглиштво пред окупатором, носили са со

бом, трагајуhи за успут ,,изгубљеним". Други (,,нова" југословенска власт), 
након рата, спровели су опширну истрагу и дипломатску активност око 

однетог злата и спровели потраживање. Трећи су (Мимара), радећи на 
његовом проналажењу за рачун државе, радили и за себе. Злато је и сада 

актуелно у деоби југословенског наслеђа. 

69 Исто. 
70 Исто. 
71 Љубодраг Ђурић, Сеhање на људе и доiађаје, Београд 1989, стр. 327-328. 
" АЈ, Репарациона комисија Владе ФНРЈ, 54-63-135. 
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During the 1941 April war, Yugoslav royal government took а certain amount of gold, 
when taking refuge. The officers had later given the statements about the gold, which was 
also used in Yugoslav disputes in the "Cairo affair". After the war, ,,new" Yugoslav authori
ties have undertaken а widespread investigation and diplomatic activity, in order to collect 
information necessary for claiming the gold taken from Yugoslavia and its restitution through 
the Restitution Commission. An obscure person Mate Topic Mimara was engaged for this 
airn. Apart frorn working for the Yugoslav state, he also worked for ,,hirnself'. The gold is 
again of а current interest in the division ofYugoslav heritage, and yet it again proves the 
stories that gold is atractive around the globe at all times. 
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Слика Немаца од уједињења 

немачке државе у уџбеницима Србије 
(1907-2001) 

Айсiйракйl: Чланак. је йосвеhен исШраживању сiйереоШийа о 
Немцима у срйским уџбеницима исшорије за основне и средње школе. 
Анализира се йредсiliављање и Шумачење немачке исiйорије од 
уједињења немачке државе 1871. iодине до краја Дpyioi свешскоi 
раша. 

Стереотипи су дубоко укорењене и тешко променљиве слике о једној 
групи људи, на пример о некој нацији или социјалној групи. Живећи у на
ционалним државама н осећајући се припадницима одређене нације ми 

нужно формирамо схватања о другим народима. Једноставније речено, 
стварамо слике о другим народима. Према америчком германисти и исто

ричару медицине Сендеру Л. Гилману: ,,Сви ми мислимо у сликама о ства

рима којих се бојимо или их обожавамо. Те слике никада не остају у обла
сти апстракције: ми их разумемо као припадајуће стварности и испуњава
мо нх описима, да бисмо их разликовали од нас самих. Ми градимо стере

отипе."1 Ове једноставне слике често имају негативну конотацију. Уоп
штено, стереотипи су засновани на мање или више реалним чињеницама 

из прошлости. 

Уџбеници представљају изврстан материјал за стварање стереотипа 
о другима. Огереотипи у школским уџбеницима стални су феномен. Због 
ограниченог броја страна много је лакше приказати и објаснити компли
коване историјске догађаје уз помоћ стереотипа. 

Политичка култура и традиција, обичаји, а данас и средства јавног 
информисања, обликују стереотипе.' Уџбеници такође на њих утичу. Пре
ко садржаја наставе преноси се систематски одређено гледање на свет и 
друштво. Наставни програми свесно су и иамерно израђени у складу са 

1 Цитирано према: М. Ристовић, ,,'Слика непријатеља': Српске теме у берлинском 
сатиричном часопису 'Kladderadatsch'", 1914-1915, Годии~њак за друштвену исiйорију III, 
1-2 (1996) стр. 23. 

2 М. Ристовић, ,,'Слика непријатеља: Српске теме у берлинском сатиричном часо
пису 'Кladderadatsch' 1914-1915", Годишњак: за друшйiвену исшорију III, 1-2 (1996), стр.24. 
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схватањима оних снага и друштвених структура које представљају водеће 
политичке и друштвене сиаге у друштву. Пре свега, у складу са концепци
јом и идеологијом на којој почива друштвени систем. Не мање него преко 
садржаја наставног градива, школа делује на личност ученика, ангажују
ћи се свесно и директно у процесу њеног формирања.3 Управо уџбеници и 
представљају главно средство преко којих се ти циљеви остварују. Позна

вање историје омогућава разумевање прошлости, схватање садашњости 

и стварање рудиментираних представа о будућности. Највећи број људи 

стиче знања из историје током школовања. При том ученици нужно и ства

рају одређене слике о другим народима. Слике о народима садрже и тежњу 

ка предузимању одређених акција према тим народима. Тамо где у слици 

преовладавају негативни атрибути, негативан је и емоционални однос и 
постоји спремност ка предузимању непријатељских акција.4 

Уџбеници представљају савршен историјски извор преко којег може

мо тачно одредити предрасуде и стереотипе што се у одређеној историј~ 
ској епохи јављају према одређеним нацијама. 

Предмет анализе овог рада били су уџбеници историје за основну и 

средњу школу, који су изашли након Другог светског рата, док су уџбени

ци који су издати пре тога коришћени да се дочара начин на који се та 

слика о Немцима развија и шири. Наравно, није било могуће проучити 
све уџбенике издате на простору Србије, веh су одабрани они са посебним 

обележјем. За сваку деценију након Другог светског рата прегледано је 
по неколико уџбеника. Они су похрањени у Народној библиотеци, Би

блиотеци града Београда и Педагошком музеју у Београду. Био је про

блем наhи уџбеншсе издате пре Другог светског рата зато што је мало 

библиотека које их имају у свом фундусу (Народна библиотека Србије и 
Педагошки музеј у Београду), јер је велики број уџбеника издат у првој 

половини прошлог века страдао током бомбардовања Београда 1941, ка
даје погођена зграда Народне библиотеке. У нашем истраживању сусре

ли смо се са три типа уџбеника. 

Први тип представљају они штампани пре Другог светског рата. Услед 

немогућности да се доi)е до свих уџбеника, ми смо истраживали на основу 

узорка. Они су нам послужили да прикажемо како се слика Немаца развија 

и шири, али и какви ставови су својствени за друштво пре Другог свет

ског рата. У истом смислу коришћен је и један уџбеник издат пре Првог 

светског рата. Сви они су штампани ћириличним писмом. Тај који је издат 

пре Првог светског рата коришћен је на територији Краљевине Србије. 

3 Н. Рот, Основи социјалне йсихолоiије, Београд, 1994. 
4 Н. Рот, Основи социјалне йсихолоiије, Београд, 1994. 
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Остала два, издата у Краљевини Југославији, коришћена су махом на те

риторији коју је насељавао српски живаљ (Србији са Војводином, Црној 

Гори, Македонији, Босни и Херцеговини) иако је препорука Тhавног про
светног савета била да се употреба тих уџбеника прошири на читаву те

риторију Краљевине. Просветну политику Краљевине Југославије 

одликовало је непостојање јединственог закона о уџбеницима све до 1929. 
године. 

Други тип представљају уџбеници издати након Другог светског ра

та. Обавеза је била да их све одобри министарство просвете поједние ре

публике. Просветна политика у СФРЈ била је таква да је свака република 

имала своје министарство просвете, које је давалало сагласност за ко

ришћење уџбеника. Уџбеници који су издати у Србији користили су се на 

територији Србије и Црне и Горе, док су у другим републикама постојали 

други уџбеници. Сви уџбеници су штампани ћирилично, осим уџбеника 

Шарлоте Ђурановић, који је једини штампан латинично, и који је кори

шћен и у Хрватској. 

Mei)y тим уџбеницима издатим након Другог светског рата постоји 
разлика. Године 1974. дошло је до реформе школског система у СФРЈ. 
Гимназије су тада замењене центрима за усмерено образовање. Тиме се 

мења и начин програмирања историјских садржаја, па се концентрични 

систем замењује линеарним системом програмирања садржаја. То доводи 

и до промене уџбеника и њихове концепције. Они постају знатно сажети

ји и одликује их изразита идеологизација. 

Треhн тип представљају уџбеници написани након распада СФРЈ. Свр

ха писања нових уџбеника била је њихова деидеологизација. Они пред

стављају одличну слику праве идеолошке конфузије. У њима је један нови 

тип историјске свести накалемљен на остатак неочишhених старих ин

терпретација. Старе идеологизације су умногоме замењене историјским 

тумачењима, али су остале да трају - негде сасвим отворено, негде само у 

тону.5 

Сви уџбеници издати након Другог светског рата (и они после распа

да СФРЈ) повезани су истом идеолошком матрицом. Реч је о једном идео
лошком приступу историји као збиру застрашујућег броја чињеница. Ти

ме се свеобухватни живот друштва сужава на сферу политичког. Читава 

прошлост је оличена у низу ратова, револуција, устанака ... и у њиховим 
носиоцима. Тако се прошлост редукује само на једну димензију. Таквим 

уџбеницима школство се у другој половини ХХ века у Србији показује 

5 Д. Огојановиh, Уџбеници исiйорије 1сао оiледало времена: Раillнишво, йaiйpuov 
Шиаам, йай1ријархалносiй, Анализа уџбеника за основне школе, Београд 1994, стр. 83. , 
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као ауторитарно и патријархално, пошто упућује само на механичко пам
ћење података, чиме се кочи могућност сваког критичког закључивања.• 

Што се тиче саме композиције градива она је таква да је од седамде
сетих година надаље у просеку око седамдесет процената градива посве
ћено националној, а остатак општој историји. 

Занимљиво је да се током готово три деценије као аутори уџбеника 
појављују иста имена (Реља Новаковић, Ђорђе Грубач, Богдан Смиља
нић ... ). Управо уџбенике тих аутора смо користили у нашој анализи. 

Када смо одабирали уџбенике трудили смо се да наша анализа обу
хвати све типове: за основну, за средњу школу, за гимназије природног и 
друштвеног смера и за средње стручне школе. 

Гвожђем и крвљу 

Након француско-пруског рата 1871. створена је уједињена немачка 
држава. Већ од борбе за уједињење Немци се приказују као нација склона 
да ~воје проблеме решава ратовима. Немци су у току читаве деценије борбе 
за ~единствену државу водили три рата. Као главни протагониста те бор
бе Јавља се пруски канцелар Бизмарк. Његове речи "да се велика йишања 
.моrу решиши са.мо 'iвожђе.м и крвљу, а не йарла.меншарни.м 'говори.ма и 
'iласање.м" наводе се у свим уџбеницима историје. Управо те речи користе 
се као основа за стварање стереотипа о Немцима. 

Ипак, о Бизмарку се у уџбеницима историје пре Брозовог режима 
говори углавном позитивно као о великом државнику, ,,као о највећем 
државном йосленику најновије'i вре.мена. 7 

О другој важној личности немачке тога времена Виљему I такође се 
говори у позитивном контексту. ,,Са.м се краљ одликовао љубављу насйра.м 
војних йослова. "8 "Вилхел.му је 'главни циљ био да реор'iанизује и ојача 
војску. "9 "Виљем I (1861-1888) йосвешио се сав раду на уједињењу Не.мач
ке. У сво.м живошу и раду и.мао је 'главне не.мачке врлине: осећај за ду
ж1юсш и службу и војнички с.мисао. "10 

За разлику од уџбеника Брозове епохе, аутори ранијих уџбеника го
воре о немачком смислу за војне послове као о врлини тога народа. То је 

6 Исто. 
7 

Л. Зрнић, Ойшiйа исйlорија за више разреде средњих школа, Београд, 1907, стр. 
170. 

8 Исто, стр. 84. 
9 

М. Прелог, ОйшШа исiйорија за више разреде средњих школа, Београд, 1927, 
стр. 175. 

10 

В. Поповић, ИсШорија 1-ювоl. века за VIII разред реалних и класичних гимназија и 
реалки, Београд ,1940, стр. 84. 
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нарочито изражено у уџбенику Васиља Поповића који у не~ачке врлине 

још убраја осећај за дужност и службу. Тиме се већ стиче Једна слика о 

Немцима као вредним и послу оданим људима. Могло би се рећи да Попо

вић прави разлику, можда потпуно несвесно, између "њих служби ода

них" и "нас који ту врлину не поседујемо" ... Ово управо сведочи о томе ~а 
уџбеници могу бити врло занимљив извор и за одређивање ставова поЈе

диних друштава у прошлости и њихове слике коју имају о другима, али и о 

себи. Поред Бизмарка и Виљема I, Поповић говори и о трећем сараднику 
на уједињењу Немачке, генералу Молткеу, који "је сйровео савршен Реј! и 
йослушносш у војсци( .. .) добро је ойре.мио ( .... ) рекло би се да Је Молшке 
йрийре.мио научни раш". . 

Говорећи O Молткеу, шефу генералштаба немачке воЈске, П_оповић, 

у ствари, говори O немачкој војсци, истичући њена позитивна своЈства. 

Ситуација је потпуно другачија у уџбеницима после Другог светског 

рата. Већ од приказивања немачког уј~дињења о Немцима се говори као 

0 иацији која поштује култ силе, у чиЈем изграђивању штампа и ш:'оле 

имају изузетну улогу. Управо од тог времена Feindblld ( слика неприЈате-
ља) добија своје прве контуре. . . _ 

,, Основни циљ Биз.марково2 йлана био Је уједињење Не.мачке иод вла
шћу йруско'i краља. Не.мачка не 'гледа на либерали~а.м П_?уске већ на ње

ну .моћ. ( .. .) Велики йробле.ми наше ейохе не решавщу се zовори.ма и одлу-
ка.ма већине( ... ) не'iо крвљу и 2вожђе.м, рекао је он." . 

Уједињење Немачке не посматра се више као тежња Је~ног од европ

ских народа за јединственом националном државом, што Је било У духу 

националног романтичарског покрета XIX века, већ се г_овори. о _неком 
Бизмарковом "плану" који има империјалистичко обележЈе и ~ОЈИ Је упе

рен против других народа, нарочито словенских. :колико је ранИЈе Бизма~к 

био највећи йосленик наше2 вре.мена, сада постаЈе окрутни владар макиЈа

велистичког типа, који свима намеће силу, па чак и самом цару. Главни 

носилац немачког милитаризма постаје немачка буржоазије, која немач

ком народу намеће касарнска васпитање и припрема га за освајање. Тако 

Немци добијају етикету милитариста и поробљивача. 

Чињеница је да је Немачка у току ХХ века двапут вод_ила ра:ове i:a 
Србима мада се и први и други пут на Балкану у улози осваЈача поЈављуЈу 

Аустриј~нци, додуше други пут у саставу Не~._,~ачког рајха. Али у време 
када је дошло до уједињења Немачке, Пруси ЈОШ нису имали намеру да 

воде било какве ратова са Словенима. ,,Drang nach Osten" први пут се по
миње тек двадесетак година после немачког уједињења, када на политич

кој сцени Немачке нема више ни Бизмарка ни Виљема I. 
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Уједињење Немачке у уџбеницима историје из времена Броза дожи
вљава се као припрема тог народа за даљу експанзију у свету. 

Са променом политичког система, а затим са распадом СФРЈ, у свим 

републикама бивше државе, па тако и у Србији, настаје такозвана деиде
ологизација уџбеника, па се издају нове књиге. Уџбеници издати током 

деведесетих година у Србији, бар када су поједини делови опште историје 

у питању, пружају нешто јаснију слику о историји других народа. Тако се 

ти уџбеници када говоре о уједињењу Немачке, задовољавају само најо

сновнијим чињеницама, како о уједињену тако и о протагонистима самог. 

уједињења Немачке. У њима нема чак ни оних некад незаобилазних Би

змаркових речи ,,гвожђем и крвљу", нема додатне карактеризације ни Би

змарка ни Немаца (ни позитивне ни негативне). У односу на уџбенике 
Брозове епохе, то је значајан напредак, јер ако ништа друго, Немци нису 

на самом почетку означени ни као дисциплиновани војници ни као по

штоваоци култа силе. 

Велика сила 

Након 1871. на европском континенту појављују се још две државе 
које се могу назвати силама. То су Италија и Немачка. Немачки утицај на 

континенту убрзо је постао велики. Она ускоро започиње и брзи инду

стријски развој. Раст њене индустрије могао се мерити само са развојем 

привреде Сједињених Америчких Држава. Ускоро се Немачка јавља и као 

предводница сила које се груиншу у блокове. Иако је главни Бизмарков 

циљ био изолација Француске, ускоро ће се из једне такве политике ствар

но створити ратни савези које ће касније искористити Виљем II. 
Управо се и Немачка у том раздобљу приказује као нова велика европ

ска сила. Сви се слажу да након уједињења Немачке, континент више није 

био исти и да она има све више утицаја при решавању и појединих балкан

ских питања. ,,Извршене йромене у међународном односу средње Евройе 
ушицаху и на йослове Балканскоz йолуосшрва, који су давали нових йо
zодаба за йродужење исшочноz йишања. "11 

Иако у свим уџбеницима налазимо једну уравнотежену слику Немач

ке, ипак аутори из Брозовог времена уносе одређене идеолошке одредни

це у тумачење Бизмаркове политике како унутрашње тако и спољне. По

једини аутори чак износе и потпуно нетачне чињенице. Тако Г. Соларић 

сматра да управо од времена Бизмарка Немачка почиње да води светску 

11 Л. Зрнић, ОйшШа исШорија за више разреде средњих школа, Београд, 1907, стр. 
175 
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империјалистичку политику.,,Немачки канцелар Бизмарк йочео је да ра
ди на шоме да осшвари савез оних великих сила ,соје нису расйолаzале 
колонијама. "12 Та тврдња апсолутно не одговара истини, јер је општепо
знато да је Бизмаркова спољна политика била мотивисана изолацијом 
Француске и учвршћењем позиције Немачке на континенту. Управо због 
такве политике је и сишао са власти. 

Када аутори Брозове епохе говоре о Бизмарковој унутрашњој полити
ци то се такође тумаче са идеолошког становишта.,,Прва му је бриzа била 
(Бизмарку) да учврсши новосшворено царсшво и у шом ослонцу му је нај
јачи ослонац била Конзервашивна сшранка у којој су zлавну реч имали йру
с,си јункери, кулаци, лушеранско свешшенсшво и официри. "13 И овд~ је на
глашена идеолошка конотација, тј. кулаци који се јављају у српском рвном 
мњењу као главни класни непријатељ радницима и сељацима, чиме се, у 

ствари, квалификује Бизмаркова унутрашња политика као нешто против

но социјалистичком обрасцу и на тај начин се актуелне представе уносе у 

тумачење прошлости. Није случајно што аутор после кулака наводи и све

штенство, јер и црква је у време Броза била нешто зло и страшно. 
Занимљиво је да аутори уџбеника социјалистичке Југославије посве

ћују скоро исти број страна радничком покрету у Немачкој колико и Би
змарковој политици. Бизмаркова политика углавном се своди на одстра-

њивање тог "зла" из немачког друштва. · 

Паигерманизам - Немачка тражи своје место под сунцем 

Након доласка на власт Виљема II, Немачка почиње да води сасвим 
другачију политику. Бизмарк је морао да сиђе са власти због својих не
слагања са Виљемом II. Немачка тада почиње да се спрема за рат. Фриц 
Фишер, познати немачки историчар, доказао је да су Немци желели и иза

звали Први светски рат. Ипак се у уџбеницима историје различито интер
претира епоха од Виљемовог доласка на власт па до Првог светског рата. 

Као заједнички именитељ слике која провејава кроз све уџбенике могао 
би се означити пангерманизам. 

Занимљиво је да кад је реч о пангерманизму преовлађује уједначена 
слика. У свим уџбеницима Немачка се појављује као велика европска си

ла која тежи да прошири своје скучено колонијално царство. Постоји, на
равно, разлика у томе што се пре Другог светског рата о Виљему II углав
ном говори као о покретачкој снази немачке светске политике "који је 

12 Г. Соларић, Иciuopuja за 8. разред осмоl.одишње школе, Београд, 1956, стр. 153. 
13 Р. Новаковић, Иciuopuja за ЈП разред luмназије друшiйвено-језичкоl смера, Бео

град, 1962, стр. 159. 
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своју zлавну иажњу иосвейiио војсци и.морнарици"14• Штавише Васиљ По
повић не види Немачку као непријатеља Србије, Он немачки "Drang nach 
Osten" представља као главну претњу британским интересима, а не срп
ским. О Немачкој и Двојној морнархији говори као о великим силама које 
покушавају да прошпре свој утицај на рачун других великих сила, 

,,Аусйiро-Уzарска, иойiио.моzнуша савезницом Не.мачком, шежила је 
да се шири на Балкану ире.ма Солуну, да ойiвори врайiа не.мачком ироди
рању на исйiок:. Не.мачка је йiежила да добије балканска и .малоазијска 
йiржишша, а иокушала је, шако/Јер, да изzрадњо.м железница у Турској и 
зај.мови.ма ириzраби иривредне изворе Турске и ириближи свој уйiицај из
вори.ма нафйiе у Месоиойiа.мији и боzайiсйiви.ма брийiанске Индије. Те ше
жње савезница Не.мачке и Аусйiро-Уzарске у области Средозе.мно2 мора уzрозиле су саобраhајну жилу куцавицу Бришанске И.миерије: иуш од Ги
бралшара иреко Суеца до Индије, француске интересе у северној Афри
ци, руске йiежње за .мореузима иа и шалијанско ширење на Балкану и без
бедност Јадранско2 мора. "15 

"У исшо вре.ме иосшало је не.мачко иродирање на Исшок (Drang nach 
Osten) оиасно и~ иншересе свих осталих сила. Не.мци су усиели да добију 
концеси;е за изzрадњу анадолске железнице кроз Малу Азију, а заши.м и 
за иродужење до Баzдада. Тај илан о баzдадској железници заzрозио је 
брийiански.м иншереси.ма у Исшочној Индији. 

У исiио.м смислу као не.мачка акција ире.ма Персијском заливу уйiи
~ала Је на оишшу иолишику акција Аусйiро-Уzарске ире.ма Солуну, из ко
щ се може заzрозиши Суешско.м каналу. "16 

Слика Немаца у овом уџбенику ослобођена је етноцентризма какав 
налазимо у уџбеницима у време Брозове епохе, када се ширење Немачке 
објашњава углавном намером да се уништи српска држава. Немци се као 
претња Србима појављују само као савезница Двојне монархије и то тек у 
предвечерје Првог светског рата. 

Када се говори о пангерманизму у уџбеницима након Другог свет
ског рата, Немачка се углавном представља као држава која те)ки да извр
ши нову поделу света силом. Ипак, сада се и представљају први освајачки 
планови Немаца. Они искрсавају као велики освајачи који желе да потчи
не цео свет. Можемо реlш да се овде опет алудира на слику "гвожђем и 
крвљу", односно да је то нација која је склона да силом решава своја пи
тања.,,Почиње се сшвараши расиоложење о ироширењу не.мачке иншере-

" В. Поповић, Историја 1ювоl века аа VШ рааред реалних и класичних luмнaauja и 
реалки, Београд, 1940, стр. 127. 

15 Исто, стр. 173. 
16 Исто, стр. 176. 
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сне сфере у Евро ии и све чешhе су се чули 2ласови "да је сва зе.мља zде 
• LT "17 одјекује не.мачки Језик пе.мачка . . _ _ _ 

Планови O великој Не.мачко] ирошезали су се даље на Холандщу, 
Белi~ју, Швајцарску, балтичке зе.мље, Финску, а у~ шо би дош~а колони
зација Пољске и Лийiаваније. Из Азије би била исшерана Русща,_ а од Ен
-леске би била одузета Индија, као и Еzииаш, али би немачким иоседи.ма 
~рииала и ценйiрална Африка као и Средњи Исйiок. Овако zран~иозни.м 
амбиција.ма следовало је 1891. оснивање Пан2'?.манс~о2_:авеза, '!._OJU Је узео 
на себе да ироиаzандо.м и акција.ма Не.мачку иоведе иуше.м свешске доми
нације". 

Током седамдесетих година слика се унеколико мења: више се не ин
систира на пангерманизму већ се немачки империјализам тумачи са идео

лошког становишта. Сматра се да је империјализам потпуно нор~ална 
појава за капиталистичке државе које сада морају да крену_ у осваЈања. 
Ово је такође један од покушаја да се због ограниченог броЈа страна на 
поједностављен начин објасни империјализам великих сила, уз помоћ иде
ологије лењинистичког типа. 

Слика Немаца као паносвајача враћа се опет у уџбенике !оком 
осамдесетих година. ,, Тај незасити йлан који се засни~ао на рас~сшичкоЈ 
теорији о веhој вредносйiи 2ер.манске расе и мржњи ире.ма друzи.м наро
ди.ма, захтевао је ироширење Не.мачкоz царсшва на с'!._андинавске зе.мље, 
Холандију, део Щвајцарске, источну Фра~цуск~, бали:_ичке зе.мље, :,~fGJ
нy и Кавказ у Евроии и сйiварање колонщалноz царсшва изван ње. 

Чињеница је да су Немци имали пла~ове за_ ствар~ње свог животног и 
привредног подручја у Европи, ал.и се таЈ план Још НИЈе заснивао на раси
стичкој теорији, то је елеменат КОЈИ тек касниЈ_е уводи Хитлер, По томе се, 
уосталом, и разликује од Виљема Пи елите кор Је повела Не:"'ачку_у прву 
катастрофу, Видна је тежња аутора д~ нацистичку идеологију проЈектУЈе 
на претходне периоде немачке исторИЈе и створи слику Немаца као раси

стичког и геноцидног народа. На тај начин ученици већ на само]v.1 почетку 
стичу потпуно погрешну представу о Немцима и њихо~оЈ историји. 

Када је реч о уџбеницима Милош~вићеве дец~ниЈе, они су умногоме 
зацржали тумачења појединих исторИЈских д_огађаЈа из претходних деце
нија социјалистичке Југославије. Ипак, када Је реч о немачком п~герм~
низму- њега готово и да нема, Немачка се заједно са ИталиЈом ПОЈављуЈе 

као нова капиталистичка држава која жели нову поделу света. Аутори се 

17 Р. Новаковић, Исйlорија за ЈП разред 2.имна~ије друшШвено-језичкоl смера, Бе-
град, 1962, стр.200. . N · s d 

1в S. DuranoviC, Jsto,·ija za 11 razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazovaщa, ov1 а , 
1983, str. 14. 
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· ')углавном ограничавају на описивање односа међу великим силама без 
r<:оментара или додатних објашњења. Ипак, у њима се још могу наћи пој
мови из социјалистичког времена као, на пример, монополистички капи

тализам, итд. 

Први светски рат 

Слика Првог светског рата у српским уџбеницима токомХХ века пред

стављена је прилично уједначено. Догађаји у свим уџбеницима приказани 
су коректно и без злоупотребе историјских чињеница. Углавном се гово

ри о борби српског народа за ослобођење и уједињење све неослобођене 
југословенске браће. Непријатељи Немци углавном се приказују објек

тивно. Нема употребе тешких речи и израза за "сликање" противничке 

стране. 

Изузетак је уџбеник за 8. разред основне школе, издат 1997. године. 
У њему се у одељку који описује положај Србије под окупацијом Аустро

угарске, Бугарске и Немачке користи бруталан језик. ,,Аусшроу2арски, 

буг.арски и немачки војници чинили су масовна зверсшва над народом у 

свим окуйираним земљама. ( ... ) Нейријашељска солдашеска у окуйира
ним крајевима Србије вршила је нечувена зверсшва над 2олоруким срй

ским живљем - женама, децом, старима. "19 

Углавном се о немачкој војсци говори као о добро опремљеној и над

моћној у односу на српску, а о генералу Макензену, немачком војсковођи 

који је предводио напад удружених снага централних сила на Србију, го

тово да нема никаквих назнака. 

Ипак можемо рећи да су поглавља о Првом светском рату најбоље об

рађена у свим уџбеницима, без било каквих предрасуда према Немцима. 

Вероватно је разлог такве интерпретације појава Аустроугара и Бу

гара као народа који су претендовали на територије Краљевине Србије. 

Немци су се ипак нашли у другом плану. 

Incipit Hitler, међуратни период 

Обележје свих уџбеника написаних након Другог светског рата јесте 

потпуни изостанак немачке историје од краја Првог светског рата до поја

ве нацизма и Хитлера у Немачкој. Ако се изузму поједине реченице које 

говоре о великој економској кризи двадесетих година прошлог века, чп-

19 Н. Гаћеша, Љ. Младеновић-Максимовиh, Д. Живковић, ИсШорија за 8. разред 
основне школе, Београд, 1997. 
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тава та деценија као да не постоји. Аутори се према Вајмарској републици 
односе исто као и према Атлантиди. 

Приказ тога доба немачке историје у уџбеницима показује праву уме
шност аутора да компликоване историјске догађаје прикажу уз помоћ сте
реотипа и грубих и поједностављених објашњења. У уџбе~цима ~алази
мо много идеолошких категорија, аутори се не труде да обрене тај фено
мен двадесетог века. 

Пример злоупотребе историјских чињеница представља уџбеник из 
1962. године, писан за трећи разред гимназије природно-математичког 
смера, аутора Реље Новаковића.'° 

Фашизам се, према мишљењу тог аутора, јавља као најгрубљи обл~к 
буржоаске диктатуре. У оним земљама где капиталистички систем није 
могао да се спасе у потпуности, ,, буржоазија је заводила дикшашуру У 
облику фашизма". 21 Под фашизмом се подразумева најгрубљи облик дик-

б 
. 22 

татуре реакционарне уржоазије. 

Хитлеров долазак на власт приказан је као манихејска борба добра и 
зла, односно на једној страни је добра радничка класа, а на другој с~и 
остали, почевши од сила Антанте, војних кругова Немачке, буржоазије, 

па до нациста. 

Најпре за неуспех социјалистичке револуције у Немачкој, за коју при 
том не даје никакву временску одредницу, аутор оптужује вођство соција: 
листичких партија, али и силе Антанте које су пришле у помоћ побеђеној 
немачкој буржоазији. ,,Све до 1933. 2одине нацисши нису имали ни снаzе 
ни смелосши због. ошйора радничке класе да йреузму власш. "23 Затим 
радничка класа захваљујући својој јачини одбија све покушаје нациста до 
1933. године да дођу на власт, али када се вођство радничке класе рази
rило, ,,у редовима радничке класе водила се увелико борба између соци
јалдемокраша и йрисшалица КП'',24 нацисти су уграбили прилику и до
шли на власт. Према томе, није радничка класа крива, већ њено неодго
ворно вођство, тачније социјалдемократе. Социјалдемократија је У кому
нистичким системима означена као издајничка левичарска струја. Тако 
да, како сматра аутор, раднички покрет представља последњу брану дола
ску нациста на власт. 

20 Реља Новаковић је аутор више уџбеника за основну и средњу школу. Могли би-
смо реhи да су његови уџбеници једно време били незамењиви. _ _ _ 

21 Р. Новаковић, Историја за III разред iим.назије йриродно-машемашичко~ смера, 

Београд, 1962, стр. 143. 
22 Исто, стр. 143. 
23 Исто, стр. 143. 
24 Исто, стр. 143. 
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Аутор даље говори о томе како су радници најгоре прошли, јер су за 
њих одмах створени логори у Немачкој. О Јеврејима се говори да су дожи

вели "исшу, ако не и гору судбину од радника "25 • Чињеница је да је Хитлер 
одмах, и пре потпуног преузимања власти, забранио комунистичку партију 

а њене вође похапсио, али Јевреји су доживели много гору судбину од рад
ника Немачке. Хитлеров режим јесте био изразито антикомунистички, али 
се не може пренебрегнути још изразитија расна политика нацистичке Не
мачке и то да су Јевреји ипак стављени ван закона у Немачкој, а не раднич
ка класа.26 Даље се каже да је знатан део немачког народа подржавао такву 
политику. Аутор не наводи цифре колико је људи гласало за Хитлера на 
изборима и заборавља да га је подржавала тек трећниа бирачког тела Не
м~чке. Наиме, нацисти су освојили највише гласова на изборима за Рајхстаг 
У Јулу 1933. године -13,7 милиона гласова или 37,3 одсто.27 Ово је директно 
оптуживање_ читавог народа за геноцид и фашизам и спада у најгори језик 
мржње КОЈИ Је неко употребио против неког народа. 

Као главни актер приче помиње се радничка класа, аутор чак седам 
пута помиње радничку класу на само једној страни. Употреба тог термина 

толико пута треба да нагласи да су нацисти били превасходно против рад
ничке класе. 

О Хи~леровом антисемитизму готово да нема речи. Чак и када се 
наводе иде Је из његовог дела "Mein Kampf', то су оне реченице које говоре 
о Словенима:,, Словени су ђубре којим he велики немачки народ нађубри
ши своје њиве". 28 Тако се Хитлер појављује као главни непријатељ Слове
на. Не _треба губити из вида да је тај текст настао 1962. године, када су 
до:ађщи из Другог светског рата били још свежи, а оптерећеност идеоло
ГИЈОМ пренаглашена. 

У уџбеницима историје седамдесетих година слика је унеколико про
мењена. Немци ~е више не оптужују директно као геноцидан народ, али и 
даље се приказуЈу у таквом светлу и уз помоћ истих стереотипа. Тако мо

жемо У свим уџбеницима прочитати да је Хитлер искористио расцеп у рад
ничком _покрету да би дошао на власт. Ипак, ни нацизам ни Хитлер не 
заузимщу толико места у уџбеницима. Штавише, говори се да је Хитлер 

главну подршку имао не у народу него у војсци, бирократији и полицији.2• 

25 Исто, стр.143. 
26 А. Булок, ХиШЛер: Слика тираније, Београд, 1954. 
27 А. Булок, Хииiлер: Слика Шираније, Београд, 1954, стр. 191. 
28 Р. Новаковић, Исiйорија за III разред гимназије йриродно-майlематичка'i смера 

Београд 1962, стр.146. ' 
29 Ђ. Кнежевић, Б. Смиљевић, Иcillopuja најновијег доба за JV разред zимназије 

Београд, 1974, стр. 38. ' 
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у уџбеницима који су написани са увођењем усмереног образвања у 
Југославији, општа историја добија знатно мање простора У уџбеницима, 
а самим тим и приказ тог врло битног раздобља немачке историје много 
је сажетији. И даље постоје поједностављена објашњења. Хитлеров дола
зак на власт се објашњава расцепом у радничком покрету, а~и се уводи и 
елемент подршке страних капиталиста. То је позната теорија завере ка
питалистичких кругова против напредне радничке класе, стереотип 
својствен свим социјалистичким друштвима. Иста објашњења налазимо 

зо 
и у уџбеницима за основну школу. . 

у извесном смислу разлику у односу на све уџбенике КОЈИ су се бави
ли Хитлером, како оне пре, тако и оне после Брозовог времена, предста
вља уџбеник Шарлоте Ђ урановиh. Тај уџбеник, инсан за други разред за

једничког средњег васпитања и образовања, и_поред ~едостатака ипак 
покушава да на приступачан начин прикаже и ?бЈасн~ таЈ феномен нем~ч
ке историје. У том уџбенику готово да изостају ранија стереотипна обја
шњења. Тако, рецимо, аутор, овако објашњава неуспех Хитлеровог ма~ 
ша на Берлин:,,Хишлеров йокушај 1923. године да маршом д_о~е на власш 
није усйео. (. .. ) Влада грађанских сшранака усйела Је да осУЈеШи удар де
снице, која је шада чинила незнашну zруйу. "31 У том уџбенику не наилаз~
мо чак ни на идеолошка тумачења. Ипак, то је један једини уџбеник где Је 
Хитлеру и нацистима посвећено толико простора. . 

Тај уџбеник сведочи о томе да су се и аутори књига из КОЈИХ се у:ш 
ослобађали идеолошких представа упоредо са развојем историографије, 
која је давала могућност за реалније сагледавање блиске прошл_ости. Пи
сци уџбеника су тада били упућени на нешто бољу и разноврснију литера-

туру. . 
Већ при крају осамдесетих година прошлог века аутори се враћаЈу 

стереотипном објашњењу настанка и појаве фашизма. Појава фашизма 
б 32 

тумачи се као криза уржоаског система. 

Што се, пак, тиче уџбеника за основну школу, аутори се углавном 

ограничавају на фактографска изношење чињеница, без тумачења или 
• 1. ·азз 

објашњења навединих поЈава или догауаЈ . 

зо Ђ. Грубач, Историја за VIII разред основне школе, Београд, 1974,стр. 43 . 
31 ~. E>шanoviC, Istorija za П razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazova,Ya, Nov1 Sad, 

1983, str. 183. _ _ 
32 д. Живковић, љ. Радовић, Иctilopuja за JV разред усмереног образовања кулшу

ролошко-језичке, йравно-бироШехничке, йросвейlне и драмске cilipyкe, Београд 1990, стр. 
42. 

33 Љиљана Младеновић-Максимовић, Историја за VIII разред Основне школе, Бе

оград 1989, стр. 27. 
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Иако је почетком деведестих дошло до промене систем Ј 
' б · а У угослави-
ЈИ, уџ еници историје се нису променили Задржана су с . · . · тара идеолошка 
објашњења о по1авн фашизма. Опет се она 0 51· ашњава . ,, . . страхом "назадних 
слоЈева друштва од поЈаве Јаког радничког покрета " з б . , а оравља се да су 
упр~во комунисти у Немачкој очекивали највише од Хитле а з а· hи 
У " Јединствени пролетерски фронт"" и то вероват 6 р ' у д ЈУ се 

" ' но з ог првобитног 
,,малогра,,,анског антикапитализма нацистичке странке" " 

у тим уџбеницима и даље наилазимо на поистовеhнв.ањ 
ро ф ( ) е читавог на-да~а ашизмом: ... "у Немачкој (је) од 1933 изгра"иван - ф 
шисшичк д - - Њ ' ,,, сисшем а-

- е икшашуре. . емачко !рађансшво је смашрало да ће Пlаквим 
сисшемом владавине нщбоље осигураши своје иншересе. "37 

Објашњење за убацивање таквих стереотипа можемо ажити -
мом режиму тога времена. Пошто је Милошевићев режим бтр у са 
ц . ио у завади са 
белим западним светом, онда Је и слика стварања спољног непријатеља 
ила пожељна, Терминима фашистички и нацистички често се манипули 

сало у то време. -

Што се тиче осталих уџбеника историје насталих то в 
лазфимо на такве одредниц~. Аутори се углавном ограfичав~;:: ;::;~~ 
гра ско описивање догађща. Ипак, ти описи су сажети и крут 
да Је ученицима било шта јасно. и, па тешко 

. Велики проблем у интерпретирању тог дела немачке исто и· е . 
Је уосталом и најпогоднији за стварање слике о њ р Ј , КОЈИ 
уб има као нацистима и 

ицама, представља то што аутори никако не могу да б 
сте н се осло оде тог 

реотипа о емцима, ма колико то покушавали. Чак и 
том након петооктобарских догађаја наилазимо на проје~~~:::;::::~ 
::ичк~г режима на цео н~род. ,,Поверење и йодршку сшановнишва Хи
шлер Је задобио нуђењем Једносшавних решења за нагом 
йроблеме у осиромашеној Немачкој.,,,, илане економске 

з4 Н. Гаћеша, Љ. Младеновић-Максимовић Д Жив - . 
основне школе, Београд 1997, стр. 83. ' . ковић, Исшори;а за 8.разред 

:: Е. ~?lte, FaSizam и svojoj epohi, Beograd, 1990, str. 344. 
F. F1ser, Savez elita, Beograd 1985 str 132 

D ' . . 
Н.Гаћеша,Д.Живковић,ИсшоријазаШ аз д - д -

и IV р~зрдед ~имназије ойшШеi и друшtивено-језич~оf:меlаи~:о;;~;а~е~а~ич;~z смера 
--- . . Ковачевић, Д. Микавица, Б. Бешлин Б Шим,_ нов ћ , . тр. . 

8. разред основне школе, Београд, 2001, стр.112. ' . у и -Бешлин, Иciiiopuja за 
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Други светски рат 

Други светски рат представља посебан феномен у нашим уџбеници

ма, стога што је дошло до потпуног искривљавања чињеница, Лекције о 

Другом светском рату у просеку заузимају највећи део уџбеника. Подела 

се врши на општи део, који приказује ратне операције у свету и национал

ни, који се бави ратом у Југославији. Национални део заузима знатно ви
ше места од општег дела. 

Други светски рат у Брозово време искоришћен је за стварање мнта о 

комуниситичкој партији. Преовладава једна дуалистичка слика рата. С јед

не стране налази се комунистичка партија, а с друге сви остали - окупатор 

и домаћи издајници. О Немцима се говори као о окупаторима који су желе
ли да униште земљу, искоришћавали је и пљачкали, починили страшне зло

чпие. Када се говори о немачком терору у рату, највећа се пажња посвећује 

ономе шта су радили у Србији, док се о геноциду над другим народима гово

ри тек успут. Занимљиво је да се припадници других мањинских група при
казују као врло истакнути борци Комуниситичке партије. О мањинама се 
углавном говори у позитивном контексту, једино то не важи за немачку ма

њину, О немачкој националној мањини се говори углавном као о петој ко

лони. Ипак у тим уџбеницима не наилазимо на језик мржње. 

Када је реч о уџбеницима издатим у Милошевићево време, што се 
Немаца тиче ситуација се није променила, аутори су преписали уџбенике 

из претходних деценија, промениле су се лекције које се односе на друге 

мањине. Мањине су сада приказане као сарадници окупатора, то се наро

чито односи на Албанце и Мађаре. Ипак ни у тим уџбеницима се не кори

сти бруталан језик за описавање немачких злочина. 

Главно питање послератне Европе 

Када се у уџбеницима говори о послератном периоду, углавном се 

пажња обраћа на политику и дело покрета несврстаних. Немачка се поја
вљује као једно од жаришта у свету где се сукобљавају интереси великих 

сила, односно два блока. Аутори се задржавају само на обавештењу о томе 

да постоје две немачке државе са различитим уређењима. У појединим 
уџбеницима говори се о капиталистичком и социјалистичком уређењу две 
Немачке, а у појединим о буржоаском и социјалистичком уређењу, Не

мачка се појављује као потпуно небитан фактор међународних односа, 
као полигон за сучељавање великих сила. 

О одговорности Немачке и Немаца готово да се и не говори у уџбе
ницима. О Нирнбершком процесу се пише као о суду који је осудио неко-
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''~цину ратних злочинаца док су многи избегли казне. Значи, иако се ди
ректно не говори о Немцима као о непријатељима, прелазак преко бит
них историјских догађаја као што је денацификација Немачке, Нирнбер
шки процес, студентске демонстрације и политика Вилија Бранта,доводи 
до тога да се на Немце и даље гледа као на непријатеље који, иако тренут
но поражени, могу сваког тренутка да дигну главе. Можда прећуткивање 

тих догађаја, као ирелевантних за другу половину ХХ века, није нанело 

штете али сигурно није донело ни ичег доброг, јер се слика о једном наро

ду гради опет на основу знања о претходним догађајима. 
Изузетак једино представља уџбеник Шарлоте Ђурановић која о не

мачком питању говори много више и много садржајније од осталих ауто

ра, пружајући на тај начин ученицима реалну слику о међународним одно

сима и положају Немачке након Другог светског рата. Поред тога, то је 

једини уџбеник у коме се може прочитати нешто о делатности Вилија Бран

та и политици Немачке у то време. 

"Вили Бранш йосешио је Пољску и у зло2ласно.м ло2ору Освјенhим 

одао йочасш йалим жршва.ма фашисшичких злочина. Социјалисша и ан

шифашисша од ране младосши, шим је чином, йризнајуhи од2оворносш 

Немачке, желео да симболизује йочешак нове, ху.маније ере. Нобеловом на-

2радо.м за .мир одано .му је йризнање за ње'iов дойринос миру у Евройи. "39 

Само помињање Вилија Бранта и његове политке сведочи о томе да 

се променио однос према Немцима. За разлику од ранијих уџбеника, сада 

се не приказује читав народ као фашистички. Прави се и разлика између 

народа и режима, али и између Немачке за време нацизма и после рата. 

Немачка се сада појављује као држава која се бори за стварање једне ху

маније атмосфере у међународним односима, (не заборавимо да је то би
ла и политика несврстаних), о чему сведочи Нобелова награда за мир до
дељена Вилију Бранту. 

Трећи пут Drang nach Osten 

У уџбеницима који су издати у време Милошевићеве владавине, Нем

ци се појављују као значајан фактор у разбијању Југославије. Трећи пут у 

ХХ веку Немци понављају "Drang nach Osten", овога пута политички и еко
номски. ,, Своје добре услу2е йокушала је у ју2ословенско.м сйору да йру
жи Евройска заједница. 3602 йрисшрасносши ЕЗ, а йре све2а Не.мачке, 
као најушицајније2 и наја2ресивније2 члана, борбе нису йресшајале. " 

39 §arlota 0uranoviC, Istorija za II razred zajedniCkog srednjeg vaspitanja i obrazovanja, Novi 
Sad, 1983, str. 363. 
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Са заоштравањем односа и избијањем спорова између појединих на
рода поново се јављају чврсто укорењене етничке предрасуде, којима је 
најлакше објаснити актуелни тренутак. Милошевићевом режиму било Је 
потребно да нађе неког спољњег кривца, па је и најлакше опет оптужити 
старе непријатеље јер њихова слика већ постоји. 

,,Како следовати новој светлости" 

Још је 1912. највећи српски историчар Стојан Новаковић, на крају 
своје расправе ,,Неколика тежа питања српске историје", записао: ,Данас 
нам ваља гледати у ту прошлост само да бисмо разумели почињене погре

шке или примере које треба избегавати. Трудимо се да се научимо како 

треба следовати новој светлости, коју нам отварају сувремени векови и 
примери великих народа и великих цивилизација. Једино у таквом правцу 

наше је будуће спасење."40 

Нажалост, ни после једног века српски народ није потражио нипп:а 
позитивно у примерима других народа. Део одговора на питање зашто Је 

то тако можда се налази и у уџбеницима историје. Ова анализа слике "дру
гог" у нашим уџбеницима сведочи о томе да српски народ можда није ни 
могао да научи нешто, због простог разлога што о тим примерима из про

шлости других народа ништа и не зна. 

Немачка историја представљена је као низ ратова и револуција, осва
јања и поробљавања других народа. Ни у једном уџбенику не говори се о 
достигнућима немачке науке и технике, о Вајмарској републици готово да 
нема ни једне једине речи. Крајем деведесетих чула су се мишљења да 

српски народ проживљава скоро исту судбину као немачки након Другог 
светског рата. Неке истине има у томе. Ни у једном уџбенику се не говори 
како су се Немци носили са својом колективном кривицом, шта је за њих 
значио Нирнбершки процес, какав је отпор постојао и да ли је било отпо
ра против Хитлера за време његове владавине. О Томасу Ману готово да 
нема ни речи. О протеривању Немаца после Другог светског рата и о то

ме како су се они носили са масом избеглог света, такође се ништа не 
каже. Уместо тога испред нас искрсава слика Немаца као вечитих непри

јатеља, као народа који је вичан само томе да покори и пороби друге, као 
вечитог непријатеља радничке класе. 

Слика непријатеља гради се системски од првих страница које говоре 
о немачкој историји. У неким уџбеницима је та слика блеђа, у другима 
опет добија драстичније контуре, али нема разлике: у свим уџбеницима 

40 С. Новаковић, Неколика тежа йитања срйске историје, Београд, 1912. 
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Немци су непријатељи. Шаблон по коме се градио негативни стереотип о 
Немцима био је да се слика о њима из времена Хитлера даље пренесе и на 

· историју којаје претходила, али и уследила после тог времена. Након Дру
гог светског рата о Немачкој се не говори ништа. Тако се методом прећут
кивања конзервирала слика немачког народа као колективно одговорног 

за највећу катастофу ХХ века, Наравно, разликују се уџбеници пре Дру
гог светског рата, 

Српски народ се данас налази у сличној ситуацији. И мн се суочавамо 
са колективном кривицом. И мн се боримо са једним међународним три
буналом и ми смо примили на хиљаде избеглица, Али нико не зна како су 
те проблеме други решавали и шта бисмо од њих могли да научимо. Због 
неког разлога никоме није стало до тога. Бар до сада. Можемо рећи да је 
до петооктобарских догађаја у интересу разних режима, што Брозовог, 
што Милошевићевог, било да се ствара слика спољњег непријатеља. Оста
је само да се одговори на питање зашто се са таквим начином интерпрети
рања наставља и даље. Видели смо да се и у најновијем уџбенику историје 
за основну школу инсистnра на томе да је Хитлер имао подршку и повере
ње немачког народа. Свакако да су Немци изазвали два светска рата, сва
како су починили страшне злочине за време Другог сверског рата, али 
није читав немачки народ подржавао такву политику, нити је читав један 
народ такав. Као што каже Фриц Фишер, та два светска рата одвела су 
Немачку у катастрофу, 

Људи који данас живе у Немачкој тешко да имају било какве везе са 
ратовима. Зашто би их онда ми мрзели? Ако се нешто не промени у ин
терпретацији историје Немачке, овде ће још врло дуго бити жива изрека 
,,Мрзим га ко Немца." 

Владимир Ивановић, Слика Немаца од уједињења не.мачке државе у ... 
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The article analyses the stereotypes about Germans in the SerЬian history textЬooks 
uЫished between 1907 and 2001. It is based on the representative _sample of 16 textЬook~ 

~or elementary and secondary schools, more exactly texts dealшg w1th the perюd from Ger 
'fi 1· f 1871 unti'l present The author's standpoint is that the textЬook play ап ====о . . . d 

important role in building of stereotypes as integral part of the collect1ve conscш~sness an 
that they prepare certain action towards those about whom the stereotypes аге Ь~~~ II 2 

The author divided textЬooks into three groups: 1. those wпtten before Wor ~r , • 
those written in the period from the end ofthat war and the disintegration ofYugoslavia; and 
3. those written after the decline ofYugoslavia. In the_first group ап Image ofthe ?,eпnans ~s 
foпned through the image of Germany unified on the 1deology of •:steel and Ыооd , wh1c~ 1s 
the main characteristic of the Geпnans, but it was placed шtо_ posltlve context. The fact t at 
Geпnany had become а "great power" was considered as poыt1ve. Before World War II, s.o
called "Drang nach Osten" was descriЬed as а conflict betw~en G~~any and other colo~ial 
powers After the war it was explained ideologically, as the Impeпalism of German cap1tal. 
World War I was moslty shown in а balanced way almost ":ithout the influence of 1deology. 

After the World War II, the inter-war period was descпbed ша way that the ~ppearance 
ofHitler completely held back the Weimar RepuЬlic, as а consequence of 1deolog1cal _st~re~
types and political needs. During the times of Josip Broz, World War II was shown du~l1s!Ica У 
and completelly distorted, as а struggle between good and evil. Geпnany ш the репоd after 
the World War II was hardly mentioned in the textbooks. . . 

After the disintegration ofYugoslavia, the ideolog1cal pattern st1ll ex1sted, more or less 
hidden 80 the negative stereotype about Geпnans was preserved. Such an approach has not 
been changed even after the fall of Milosevic's regime. 



ТЕОРИЈА 
THEORY 

Хајнц Духарйl УДК 930.1(430) 

Савремена немачка историографија 

У мају 2002. године у Београду је боравио йроф. др Хајнц Духарйl 
(Heinz Duc/Jhardt), дирекйlор одељења за ойшйlу исйlорију на Инсйlийlуйlу 
за евройску исйlорију у Мајнцу (Institutfiir Europiiische Geschichte) и йред
седник Удружења немачких исйlоричара. Значајни zocйl је одржао шри 
йредавања, од.којих у йрва два, на Београдској ойlвореној школи и у Goet
he-Institutu, имала наслов "Европска идеја и Балкан". И док је ша шема 
била занимљива углавном са сйlановишйlа акйlуелних йолийlичких йи

йlања (у ширем смислу), шреhе йредавање са насловом "Савремена не
мачка историографија", односило се йре свега на исйlоричарску сйlруку, 

а одржано је на "округлом сйlолу" йроф. Андреја Мийlровиhа на V сйра
йlу Филозофског факулйlейlа. Колеге су могле да чују йреzлед развоја 
немачке исйlориоzрафије од Ранкеа до нашег доба, йри чему је йредавач 
йосебну йажњу йосвейlио идејама и крешањима у йоследњих 10-12 годи
на. Због й102а, а и због чињенице да немачка исйlориоzрафија не само да 
иде укорак са модерном зайадноевройском исйlориоzрафијом веh је че

сйlо и сама усмерава, йредавање йроф. Духарйlа за наше исйlоричаре, йо

себно за млађи нарашйlај, има изузейlан значај. У жељи да оно код нас 
осйlави дубљи йlpaz, објављујемо га целовийlо у йреводу, уз захвалносйl 

йроф. Духарйlу који нам је с йоверењем усйlуйио йlексш. 

Професор др Хајнц Духарйl (1943) сшудирао је исйlорију, йолийlич
ке науке и исйlорију умейlносйlи у Мајнцу, Бону и у Бечу. Био је редовни 
йрофесор на универзийlейlима у Бајројйlу и Минсйlеру, а од 1994. је ди
рекйlор одељења за ойшйlу исйlорију Инсшийlуйlа у Мајнцу. Редовни је 
члан Академије наука и књижевносйlи у Мајнцу, и неколико исйlоричар

ских комисија и инсйlийlуйlа у Немачкој и иносйlрансйlву. Године 1996. 
изабран је за йредседника Удружења немачких исйlоричара. Професор 
Духарйl се йрейlежно бави исйlоријом XVII и XVIII века, йри чему су му 
главна йоља инйlересовањамеђународни односи у йредмодерни (нови век), 
усйlавна и друшйlвена исйlорија Свей102 Римског Царсйlва, сйlварање мо

дерне Евройе. Објавио је велики број наслова о йоменуйlим шемама, а 
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уредник је и неколико сiйручних часойиса, од којих су најзна_чајнији _!1a}e
stas и Jahrbuch jur Europiiische Geschichte (Годишњак за евроиску исшори-

ју ). д б · - ф д А д ·м Домаhин йрофесораДухарiйа у Беоzра у ио Је ир~ ...:_ р н реј и-
iйровиh, који је орzанизовао йредавања на БеоzрадскоЈ о_швореноЈ школи 
и на Филозофском факулiйеiйу. Предавање у Goethe-Instztutu одржано 1е у 
орzанизацији Задужбине Михајла Жикиhа из Бона ( Michael-7:!kic-Stiftung). 

Следи шексiй йредавања, у целини йреведен са немачко~. 

Свака наука носи у себи ту драж да се стално налази у покрету, да 

увек открива нове теме непрекидним по~ављањем нових пит~ња и тра
жењем одговора. У том смислу се историја нимало не разликује од било 
које друге друштвене или природне науке. . 

Од времена када је почела да се формира као наука, а то Је ~о~а Лео
полда фон Ранкеа (Leopold von Ranke),1 немачка историографија Је дуго 
диктирала научне критеријуме и отуд важила за водећу У целој Европи. 
Захтевање највеће могуће објективности и строге критике извора, те са
ма продукција књига и часописа- све је то допринело да не~ачка истори
ографија постане у Европи узор, а у Немачкој конфедерацији и касније у 
Немачком царству2 управо нека врста водеће науке. 

Та улога водеће науке с временом је добијала на значају, тим више 
што се све већи број истакнутих немачких историчара почевши од Би
змарковог (Bismarck)' доба, ,,политизовао", дакле стављао у службу пр~
ске државне идеологије и стварања једне наглашено националне историј
ске представе. Тако је од последње трећине XIX века бављење ненемач
ким темама, с једне стране, остало ограничено на врло малу групу марги-

' Леополд фон Ранке (1795-1886), Нибуров (Niebuhr) ученик, професор_историје 
на Берлинском универзитету. у писању историје нарочито је истицао н~чело објективно
сти (писати "онако као што се догодило") и давао прворазредан значај истр~ивању ар
хивске грађе, па се сматра за једног од утемељ~вача модерне историографије. Углав~ом 
се бавио историјом западне Европе, а написао Је и дело о I и II српском устанку ( Сриска 
револуција). . 

2 Немачка конфедерација (Der Deutsche Bund) савез Је немачких држава под пред-
седништвом Аустрије, образован одлуком Бечког ~о~реса_ 1815. Чланице Савеза, осим 
Аустрије, уједниле су се 1871. у Немачко царство, коЈе Је трајало до проrnашења репбули-
ке 1918. 

з Кнез Ото фон Бизмарк-Шенхаузен (Fiirst Otto vonBismarck-Schбnhausen, 1815-1898), 
немачки државник, канцелар Пруске ( од 1862) и Немачке (1871-1890). Заслужан за уЈеди
њење Немачке под вођством Пруске и проглашење царства после победе над Францу
ском. Водио је чврсту унутрашњу политику, фавори_зујући пруске идеале насупрот дРЖа
вама католичког југа. у спољној политици: одиграо Је, прес~ну улогу у системима европ

ских савеза седамдесетих и осамдесетих година XIX в. 
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налних историчара, а с друге стране, готово се у потпуности пренело на 

поље етнолога и географа и то онолико колико је било речи о истражива

њу немачких колонијалних поседа. 

Последице су биле двојаке. Прво, у Немачкој се нису развиле отворе

иост и спремност за истраживање ваневропске историје, као што је био 

случај у другим европским земљама и нарочито у Сједињеним Америч

ким Државама. Друго, све идеје које се нису уклапале у оквир владајућег 
мишљења имале су велике тешкоће да се наметну, па чак да наиђу на бар 

мали одјек у научним круговима. То се тицало свих који су долазили из 

табора левице, било да су му стварно припадали, или се то само претпо

стављало. Тако став Екарта Кера (Eckart Kehr) о "првенству унутрашње 
политике" није имао изгледа на успех у Немачкој, која је водила наглаше

ну политику силе и споља наступала као снажна национална држава. Је

врејски интелектуалци, донекле блиски социјализму, доследно су поти

скивани из академских кругова Немачке, као што је, рецимо, био случај 

са Густавом Мајером (Gustav Mayer) и његовом неуспешном хабилитаци
јом. Тај основни захтев да се у првом реду размишља и пише о национал

ној величини царске Немачке (и њене претходнице Пруске), онемогућа
вао је развој, а понекад н сам зачетак, многих истраживачких идеја које су 

заиста обећавале. Као пример за то могао бн да се наведе чувени Лам

прехтов спор (Lamprecht-Streit)4 око увођења једне модерне културне исто
рије, методолошки спор, који је у постбизмарковском добу добио још и 
карактер теоријског. Разумљиво је да ни у Вајмарској Републици5 уопште 
нису постојали погодни услови под којима би историчари могли озбиљно 

да се позабаве, рецимо школом француских аналиста.' 

Карл Лампрехт (1865-1915), проф. историје на Универзитету у Лајпцигу, где је 
основао Краљевски саксонски институт за културну и општу историју. Покушавао је да 

историографију развије у неку врсту егзактне науке, схватајуђи историјско кретање као 

закономерну последицу материјалних и духовно-културних околности. Тако је створио 

модел "културне историје" и изазвао оштар методолошки спор око третирања друштвене 
историје у Немачкој. 

5 Уобичајени назив за Немачку републику у раздобљу 1918-1933, по граду Вајмару 
(Weimar), у коме је 1919. донет њен устав. 

6 Правац у историографији који је добио назив по часопису Апћаlеs d'histoire econo
mique et socia/e, чији су оснивачи Марк Блох (Marc Bloch) и Лисјен Февр (Lucien Febvre) 
1929. године. Аналисти су тражили везу географије са разним историографским темама, 
посматрајући историјски простор са што више гледишта као што су политика, привреда, 

религија, начин живота, менталитет. Тако је створен појам iйоiйалне исiйорије (histoire 
totale). У истраживачком смислу, тај друштвеноисторијско-интердисциплинарни правац 
аналиста институционализован је оснивањем тзв. шесiйе секције (sixieme section) на пари-· 
ској Ecole protique des Hautes Etudes после Другог светског рата. Од познатијих историчара 
тој школи припадају Бродел (Braudel}, Ле Гаф (Le Goff), Вилар (Vilar), Шани (Chauвu), 
Фуко (Foucault) и други. 
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У времену националсоцијализма неhу се задржавати, јер је тада изо
лација Немачке у области историјске науке само појачана; покушај да се 

целокупна историја тумачи по обрасцу расних односа у иностранству је с 
правом схваћен као ћорсокак, као заблуда која би се једва довела у везу са 

озбиљном науком. Не желим да занемарим чињеницу да је било и истори

чара који су покушавали да се супротставе тој тежњи, дакле оних који 

нису били обузети идеологијом "крви и тла"7 и маштаријама о некада
шњем и будућем "Великонемачком Рајху", али они су остали безначајна 

мањина. Ако је медиевистика могла да остане меродавна у неким обла

стима, између осталог и због тога што је средњи век задржао одређени 

значај за нови режим, цео рани нови век' је такореhи нестао из видокруга 
истраживача, јер националсоцијалистичке вође уопште нису знале шта да 

раде са творевином као што је Свето Римско Царство9 XVП-XVIII века, 

државом која никада није поседовала јаку вољу за моh. 

После Другог светског рата морало је, сасвим логично, доhн до ви

шеструке промене научних образаца. 

Пре свега, појмови моhи и снажне државе, својствени за претходно раз

добље, нису више били у центру пажње. Све до касних педесетих година 

прошлог века, писање о некадашњој националној величини Немачке сма

трало се за велики и неопростив грех. Уместо тога, истраживачи су се дали 

у потрегу за другим темама. Једна од њих било је йраво, које је Фриц Дик

ман (Fritz Dickmann) крајем педесетих управо програмски представио као 
главно питање у својој књизи о Вестфалском миру10 значајној и са станови

шта историографије. Даље, појављује се тема мира, којом се почевши од 
касних четрдесетих бавио Курт фон Раумер (Kurt von Raumer) са групом 
студената из Минстера; њихови резултати нашли су се у једном значајном 

Идеологија крви и шла (Blut-und-Bodeen-Ideologie) један је од стубова национал
социјалистичког погледа на свет. У њеној основи је идеализовање сељаштва, а одатле се 
развија учење о народу (раси, крви) којије нераскидиво везан за земљу на којој живи и без 
које не може биолошки да опстане. 

Немачки термин гласи Frйhe Neuzeit. 
Свето Римско Царство Немачке Нације (Das Heilige Rёrnische Reich Deutscher Nati

on) или Свето Римско-Немачко Царство назив је за немачку државу током 962-1806 (ре
троспективно и за време од крунисања Карла Великог 800. године), у којој су традиције 
римске државности сједињене са идејом о универзалном (западно-)хришhанском царству. 
Упркос свом универзализму, Царство је обухватало углавном немачке земље, а његова 
изборна круна увек је припадала немачким династијама. 

10 Назив за 11 мировних споразума потписаних 1648, којима је оконч_ан Тридесето
годишњи рат. Тhавни уговори склопљени су у вестфалским градовима Минстеру и Осна
бри!{у. 
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приручнику о идеји "Вечитог мира".11 Коначно, међу новим темама била 
је и Евройа. На измаку четрдесетих година прошлог века у остацима Не

мачке је дошло до огромног полета европске идеје, која је донекле пред

стављала неку врсту алтернативе забрањеној идеји о националној држа

ви. Као пример оваквог развоја у научним оквирима издвајам минхенску 

хабилитацију Хајнца Голвицера (Heinz Gollwitzer) о европској идеји у XVI
II и XIX веку, која је објављена 1951, а још се и данас мора сматрати за 
незаменљив приручник. У том смислу веома је значајно и оснивање једне 
истраживачке установе, а то је Институт за европску историју12 који је 
почео с радом 1950. и чија су прва издања веh после неколико година по
стала део основне европске научне литературе. 

Али било је и других новости. У првом реду и од епохалног значаја је 

снажна "рехабилитација" раноz новоz века, који је у време националсоци

јализма изразито ниподаштаван као наводна декадентна фаза немачке 

историје, као доба у коме су судбину Немачке одређивале друге државе, 

посебно Француска. За педесете године прошлог века није својствено са
мо оснивање првих универзитетских катедри са изричитим називом "ра

ни нови век", веh и очигледан и брз замах у истраживању историје Цар

ства13 у том времену, при чему је пресудну улогу одиграла нова генерација 
научника, којој су, између осталих, припадали карл Отмар фон Аретин 

(Karl Otmar vonAretin)14 и Фридрих Херман Шуберт (Friedrich Hermann Schu
bert). Што је најважније, они су изнели једно ново схватање специфично
сти старог царства, по коме се оно није могло разумевати у категоријама 

модерне снажне државе, веh као мировни савез склопљен ради очувања 

правног поретка, савез чији циљ није био да постане сила, нити да на тај 
начин делује. Гледано из данашње перспективе, свакако да немачкој исто
риографији треба приписати то нарочито достигнуће, веома значајно за 

будућност струке, што је из огромног комплекса новије историје успела 

да издвоји рани нови век, да истраживање на том пољу снабде посебном 

11 Идеја о "Вечитом миру" прати се од антике и средњег века, преко утопијске књи

жевности XVI века, до пројеката Сен-Пјера (Saint-Pierre, 1713) и Канта (Kant, 1795). После 
Француске револуције, поред конкретних активности у међународној политици, углавном 

се своди на историјско-философске прогнозе. 
12 У Шiтању је Институт у Мајнцу (Institut fiir Europaische Geschichte) са кога долази 

аутОр предавања. Институт има два одељења: Одељење за историју релиlије Зайада (у 
центру пажње је хришћанство, посебно у доба реформације) и Одељење за ойшШу исто

рију (немачка и европска историја од XVI в.), чији је директор проф. Духарт. 
13 Реч је о Светом Римском Царству Немачке Нације. 
14 Барон фон АретIШ био је претходник проф. Духарта као директор Одељења за 

ойшшу историју на Институту у Мајнцу (1968-1994). Нарочито се бавио Царством и ита
лијом у раном новом веку, али и савременом историјом. 
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"инфраструктуром" помоћу које је дошла до једне нове научне процене 

значаја старог царства; то је била ревизија скоро из самих основа, И иначе 

се рани нови век у многом погледу показао као нарочито плодна дисци

плина, а доста је утицао и на развој других дисциплина. 

Основе су постављене и на пољу проучавања ucillopuje националсо
цијалисшичкоz режима. На подстицај Института за савремену историју у 

Минхену, основаног 1950,15 започело је свеобухватно истраживање несрећ

них 12 година Хитлерове (Нitler) диктатуре, њене предисторије и њених 
последица, а резултати су представљени у миогим монографијама и изда

њима докумената. Огромна предност била је у томе што је минхенски Ин

ститут од самог почетка располагао сопственим часописом, Тромесечни

ком за савремену историју,16 који се брзо раширио и изван граница Не
мачке. Изузетно значајан допринос истраживању националсоцијалистич

ког доба и Вајмарске републике дала је и Комисија за проучавање истори

је парламентаризма и политичких партија,17 која и данас ради у Бону иако 

се њен радни задатак простире и у XIX век. 
Али самостално откривање нових истраживачких области предста

вљало је, наравно, само једну страну историографије у новоформираној 

држави Савезној Републици Немачкој. С друге стране, било је настојање 

да Немачка на овом пољу коначно опет пронађе своје место у оквиру ме

ђународне сарадње, одакле је била искључена читавих 20 година. То се 
нарочито односило на постепено прихватање теоријских идеја француске 

школе анала и њеног, за многе очаравајућег, постулата "тоталне истори
је". Такође се односило на подстицаје од стане (јеврејских или нејевреј

ских) емиграната, који су се враћали из Сједињених Америчких Држава и 
непрестано се залагали за прихватање тема и метода других друштвених 

наука, посебно политичких наука и политичке социологије, ради проши

ривања могућности историјских истраживања. То усмеравање историјске 

науке ка другим друштвеним наукама изазвало је и препирке унутар стру

ке, поготову што су историчари у неким савезним државама (немачким -
йрим. йрев.) изразили бојазан да ће се тиме довести у питање самостал
ност њихове науке као школског предмета, у корист једне обухватније на

уке о друштву. Разуме се, из данашње перспективе нема дилеме да је ово 

15 Основан као Немачки инсШиШуШ эа uciйopujy националсоцијалисШичкоl доба, 
од 1952. носи данашњи назив - lnstitut fiir Zeitgescћichte. Осим истраживачких активности, 
има задатак да сакупља и приређује изворе за савремену историју. 

16 Часопис Vierteljahrsheflefiir Zeitgeschichte излази од 1953. године. 
11 Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Partein је 1951. као 

вануниверзитетска установа за истраживање парламентаризма и политичких партија од 

раног XIX в. до данас, пре свега у Немачкој. Чланови комисије су историчари, политича
ри, правници, соЦиолози, а међу оснивачима је и историчар Фриц Фишер (Fritz Fischer). 

Хајнц Духарт, Савремена немачка исШориоlрафија 

отварање ка друштвеним наукама било благотворно за историју као уни
верзитетски предмет. У сваком случају, од тога није мала штету, иако се 
за стварну интердисциплинарну сарадњу пре може рећи да је дуго остала 
пуста жеља, него да се остваривала у пракси. 

Поменуте препирке унутар струке водиле су се нарочито оштро, по

пут неког "верског рата", током шездесетих _и седамдесетих година про
шлог века. На једној страни стајали су они КОЈИ су се и даље држали поли
тичке историје, схатајући, међутим, појам "политика" у много ширем сми
слу него прсто као "политику силе", док су други табор чин_или они исто
ричари које су пре свега занимале друштвене стру~ТУР,:', ТЈ. форме и од
реднице "друшшвене исшорије" (,,Gesellschaftsgesch1chte ), как? се то тада 
звало на универзитету у Билефелду.18 Нема инкакве сумње да Је та тежња 
ка бављењу друштвеном историјом добри делом настала као последица 
изазова историјских истраживања у социјалистичким земљама:- и управо 
због тога је "Билефелд" за многе историчаре из те области, коЈи су поку
шавали да пронађу свој сопствени пут, имао готово магнетску привлач
ност. За тај "верски рат" може се сматрати да је већ одавно завршен, У 
том смислу веома је значајно што је недавно на Универ~итету у Билефел
ду установљена једна посебна истраживачка област, коЈа, са називом "По
литика као раван комуникације у историји", подразумева модерно изуча-

вање политичке историје. . 
Овом приликом нећу се посебно задржавати на питању све !ачих м~

ђусобних веза западнонемачке и источнон~мачке_историографиЈе,1:пто Је нарочито изражено поводом историјских Јубилеја (Сељачки рат, Мар
тин Лутер'°). Те везе биле су веома плодоносне, као рецимо, у области 
истраживања јакобинске диктатуре,21 и недвосмислено су у себи носиле 
елементе зближавања историјских наука у двема немачким државама. Та
кође бих оставио по страни и тзв. историчарски спор (Hist_orike_rstreit)" с 
краја осамдесетих, који је избио око проблема историзацИЈе, 'IJ. непоно
вљивости Хитлерове диктатуре, али се развио У много ширу полемику, 

18 Реч је о тзв. билефелдској школи у немачкој историографији. 
19 Више сељачких буна у средишњем и јужном делу Немачког царства 1524-1525.' 
20 Martin Luther (1483-1546), немачки теолог, зачетник протестантске реф~рмациЈе. 
21 Као екстремна револуционарна групација, јакобинци су у Француској били на 

власти 1793-1794. . 
22 Пребацујући појединим историчарима (посебно Нолтеу) да покушавају да рела-

тивизују националсоцијалистички режим и његову д~латн?ст, философ~ социолог Ји~
геп Хабермас (Jfugen Habermas) поставио је тезу да Је то Јед":1ствена ПОЈава У историји 
Немачке и целог човечанства и да се не може упоредити ни са Једном диктатуром из про
шлости. у полемику су се укључили бројни историчари, философи и новинари, а рас~ра
ва се проширила на теме као што су методологија и задаци савремене историографије. 

r 
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често вербално веома оштру, Уместо тога, посветићу се развоју у послед

њих 10 или 12 година. Сасвим је очигледна била пqјава једне нове тежње, 
која се такорећи наметнула после поновног уједињења двеју немачких др

жава. Реч је о истраживању политичког система ДДР, његових пореских 

механизама и свакодневног живота, научне и културне политике, да из

двојимо само неке од области. Штавише, то истраживачко поље веома 

брзо је изазвало интересовање и изван Немачке; навешћу само један мени 

близак пример, а то је да су почетком деведесетих иа адресу Инстутута за 

европску историју одједном и у великом броју почеле да пристижу прија

ве доктораната из иностранства, пре свега из Америке, који се баве исто

ријом ДДР. Гашењем централних научних установа ДДР-а, посебно Ака-. 

демије наука, ставио се на располагање и у начелу довољан број тамо

шњих истраживача. С друге стране, подразумева се да су се тој теми по

светиле и западнонемачке установе, као рецимо, Институт за савремену 

историју, коији је одмах основао истурено одељење у Берлину. Уз то, у 

Дрездену и Потсдаму основане су вануниверзитетске, односно полууни

верзитетске истраживачке установе, које су се посветиле истраживању др

жаве и друштва у ДДР-у; уосталом, оне су увек биле, а и сада су, у среди

шту пажње јавности, па се и о тамошњим персоналним променама непре

кпдно воде веома опречне расправе. 

Ако занемаримо истраживање ДДР као једну немачку посебност, ја

сно је да ни немачка историографија није могла, нити желела, да остане 

изван општих сретања, која се означавају појмовима "културни обрт" и 

"лингвистички обрт". 23 

Кулшурни обрш подразумева једну модерну културну историју, при 

чему се култура не схвата само као поље резервисано за друштвену елиту 

и њене високе захтеве, већ као целокупна позадина политичке равни у 

ужем смислу. Тако да појам "култура" обухвата готово све: ту могу бити 

теме као што су положај жена и односи између полова током историје, 

за~им специфични свакодневни и празнични обичаји различитих група, 

заЈедница и удружења, даље, може да се поручава однос према запоста

вљеним и маргинализованим друштвеним слојевима, или, рецимо, соци

јална историја војске. 

Из тог комплекса тема издвојићупоследњу,јер је тзв. нова војна исшо

рија доживела нарочити процват баш у Немачкој иако њен општеприхва

ћени назив New Military History најпре асоцира на англосаксонске земље. 
Нову војну историју занимају животни услови војника током бурне про

шлости, екстремне околности које су могле да их наведу на дезертерство 

23 Предавач употребљава енглеске термине cultural turn и linguistic turn. 
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или на самоубиство, њихов однос према цивилном становништву са којим 
су морали бар привремено да живе у зај~дници. О~а такође проучава спе
цифичне обичаје и правила која настаЈу уиутар Једне такве мање-више 
затворене друштвене групе: обичаје увођења у службу и интерног кажња
вања за социјалне преступе, затим сексуалне навике, или прописе о одно
су према претпостављенима, да поменем само неке од тематских области. 
Разумљиво је да се на тај начин историчар суочава с~ до сада потпуно 
непознатим појавама као што су, на пример, жене КОЈе су прерушене У 
мушкарце изградиле војничке каријере. . 

Кад се пође од таквих пдеја, постаје веома блиско Ј~дно истраживач
ко поље, које у немачкој медиевистици и историографИ]и раног новог ве
ка изазива све већу пажњу: то је тематско поље тзв. симболичких радњи. 
Доба пре модерне умногоме одликују посебни посту~и и гестови, и то У 
сасвим различитим областима јавног деловања, пријатељство или уздр
жаност и који су у служби одржавања, али и разграђивања, говор У риту
алном тону, посланичка посета планирана и спроведена по тачно пропи
саном реду, затим јеловник, украси и читав призор приликом свечаног 
обеда, обред избора већника, или редослед гласања у скуппггинама ст.ал.е
жа. Овде се отвара једна нова фасцивантна истраживачка област, коЈа Је, 
уосталом, значајна и за савремену историју, а интересовање за њу ће се из 
Немачке проширити и на друге земље. 

Други велики талас, који је средином осамдесетих зап~уснуо нема_:~ку 
историографију, а она га са спремношћу прихватила, био Је тзв, линzви
сшички обрш. У самој Немачкој већ одавно је постојао посебан афинитет 
према семантици и историји појмова, о чему, између осталог, сведочи вели
ки Лексикон основних исшоријских йојмова, објављен пре неколико годи
на у осам обимиих томова. Ипак, лингвистички обрт потиче са британског 
острва из тзв. Кембричке школе Квентина Скинера ( Quentin ~kinner)'~ и Џона 
Покока (John Pocock),25 која је захтевала тзв. анализу излаzања (D1s!шrsan
alyse), дакле лингвистичко иститивање историјско време типични изрази 
који су се користили са циљем да изазову одређено деловање у Јавности. У 
Немачкој су се "анализом излагања", између осталог, проучавали говори 
функционера држани на заседањима земаљс~ скупштина (Lan~tag) до XIX 
века, а Берлинска-бранденбуршка академИЈа наука офор~ла Је ЈедиУ ин
тердисциплинарну радиУ групу, која истражује употребу поЈма "опште до
бро" ( Gemeinwohl) током историје и која је до сада о тој теми издала већ три 

24 Квентин Скинер је професор модерне историје на Универзитету ~ Кембриџу. 
Бави се философијом историје и европском интелектуалном исто~ијом, _а наЈвише Је пи
сао 

O 
моралу и политичкој философији ренесансе (радови о Маки1авелИју и ~обсу). 
25 Џон Покок предавао је на Универзитету Џонс Хопкинс (Johns Hopkms) У САД. 
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књиге. у ширим оквирима је "анализа излагања" ипак остала ограничена 
углавном на један слој врло младих историчара новог нараштаја, као што 

и уопште питање усвајања социолошких модела - као оних које предлаже 

Бурдије (Bourdieu)26 заокупља управо ту нову генерацију. 
Нема никакве сумње да такви модели истраживања делују веома иза

зовно, а то исто се може рећи и за идеју Француза Пјера Норе (Pierre No
ra)27 о проучавању м.есiй.d сеhања .(Erinnerungsorte), која су имала улогу у 
колективној свести француског друштва, стварајући његов национали 

идентитет. При том се појам места сећања разумева у врло широком сми

слу, тако да се не односи само на "места" (битака, склапања мировних 
уговора, крунисања итд.), него и на личности (рецимо Јованка Орелан
ка28) и догађаје (нпр. Француска револуцнја29), којн сваки на свој начин 
представљају израз националне самобитности Француза. Та идеја је у Не
мачкој прихваћена и остварује се на Берлинском универзитету у виду ве
ликог истраживачког пројекта, у чијем оквиру су до сада објављена три 

тома расправа о немачким "местима сећања" - од Шилера (Schiller)30 до 

Хамбашког празника,31 од битке у Теутобуршкој шуми32 до Вагнера (Wag
ner).33 Али Норина идеја је у међувремену постала истински европски по
духват, који је у многим земљама већ дао одличне резултате. Ново пита

ње, изведено из Нориног метода, поставља се у вези са евентуалним по

стојањем и неких "европских" места сећања, која имају значаја за цео кон-

26 Пјер Феликс Бурдије (Pierre F6lix Bourdieu), социолог, професор на Ecole Pratique 
des Hautes Etudes у Паризу. Полазећи од социолошких истраживањаlваспи;гања, уметноw 
сти и религије, Бурдије анализира дејство постојећих и објективно неједнаких друштве

них структура ( с обзиром на школовање, порекло породице, позицију у културном и еко
номском окружењу), на стварање система мишљења и модела понашања код појединца 
(укус, говор, потрошачке потребе). 

27 Пјер Нора је од 1976. директор одељења за друштвене науке на Ecole des Hautes 
Etudes. Уредник је вишетомне студије о француским месШима сећања (Lieux de mkmoire, 
1984-1986). 

28 Jeanne d' Arc (1412-1431), француска национална јунакиња из Огогодишњеграта. 
29 Друштвено-политички процес започет 1789, којије из основа уздрмао феудално

сталешки систем у Француској (убрзо и широм Европе) и имао пресудну улогу у формира
њу модерног друштва. 

зо Фридрих Шилер (Friedrich Schiller, 1759-1805), немачки књижевник. Једно време 
је предавао и историју на }енском универзитету. 

31 Hambacher Fest, уобичајени назив за масовне демонстрације у месту Хамбаху на 
Рајни 1832, rце се захтевало стварање немачке националне државе са демократско-репу
бликанским уставом. 

32 Teutoburger.Wald, место победе Германа над римском војском којаје прешла Рајну 
9. године. 

33 Рихард Вагнер {Richard Wagner, 1813-1883), немачки оперски композитор. Углав
ном обрађивао теме из германске легендарне историје и митологије. 
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тинент или, пак, за његов већи део и која би, следствено томе, могла да 

дају одређени допринос постепеном стварању европског идентитета. Тим 

. поводом је Институт за европску историју пре две године организовао 
један научни скуп, који је сада и документован, а затим је на састанку у 

Немачком историјском институту у Лондону34 решено да се и та установа 

позабави том темом. Треба имати у виду да је овде реч о једном новом 
истраживачком пољу, чије је размере још немогуће проценити. 

Опасност да историјска наука (немачка и европска) прихватањем та
квих тема доспе у положај некакве "слушкиње" Европске уније, тиме што 
би почела да даје научну подршку једном - по мом мишљењу, неповрат

ном - политичком процесу, не би требало прецењивати. Напротив, сма

трам да је позитивно што "Европа" први пут захтева од сваке националне 

историјске науке да остави за собом чисто национално гледиште и да се 

позабави питањима наднационалне међузависности и процесима разме

не. С тим у вези треба узгред поменути да све што је везано за комуника

цију као такву у овом тренутку изазива изузетно живо интересовање. На
равно да се историја пише на неком простору који је изолован од утицаја 
политике; од почетака историје као науке увек је била уобичајена и чак 

неизбежна појава да предмет истраживања бар делом зависи баш од по

литичког контекста. И да не бих био погрешно схваћен, овде не говорим у 

прилог политизацији историјске науке, али верујем да није за осуду ако се 

она позабави и оним темама које управо заокупљају пажњу савременика. 

За једну слободну историјску науку ово, међутим, остаје само једно од мно

гих тематских опредељења. Поред "Европе", своје место могу да задрже и 

истраживачке области као што су јереси касног средњег века, или, реци

мо, околности избора и крунисања неког краља у раном средњем веку. 

И да се вратим на почетак излагања-драж модерне историјске науке 

лежи у томе да се у чисто фактографској историји више не очекују рево

луционарни резултати, али да разноврсне нове теме и методе на сасвим 

нов начин осветљавају догађаје и процесе за које се иначе верује да су 

добро познати. Историчари као "еснаф" и као појединци налазе се на не

прекидном путовању и при том наилазе на миоге стазе, од којих су неке 

већ утабане, а неке сасвим непознате. Драж њихове струке је и у одлуци 

којом ће се од тих стаза упутити, те у надању да ће једну од њих, коју је 

могао изабрати и неко други, можда баш они први савладати. 

34 Deutsche Historische lnstitut London, основан 1976. 

Превод и коментари 

Жарко Вујошевиh 



О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS 

Андреј Шемјакин 

Између мита и чињеница 
(О књизи Будимира Поточана "Вронски. Част и љубав". 

Београд 2002) 

:Поводом 125 годишњице смрти Николаја Николајевича Рајевског у 
бици с Турцима код Горњег Адровца (20. августа 1876. г.), у Београду су се 
појавиле две књиге о њему наведена - из пера господина Поточана и есеј 

"Смрт грофа Вронског", потписаника овог приказа. Та чињеница може се 

само поздравити, јер уверени смо да се сваки научин проблем или исто

ријска личност могу најбоље проучити кад се истражују са свих могуhих 

страна. Према томе, уколико је тих "страна" ( односно књига, чланака, 
збирки докумената) више, то је боље за науку и за наше опште знање. 
Али голи број књига (и радова уопште) није сам по себи критеријум пра
ве науке; за њу је најбитнија информација, која се налази међу корицама

колико је она, дакле, тачна и детаљна. Управо из тог угла ми ћемо и ана

лизирати књигу господина Поточана. 

То је тим оправданије што аутор (иначе новинар куће "Политика") и 
сам стално тврди да су његови радови "научноисшраживачки"1 , а као та
кви они заиста заслужују стручну анализу. Због тога смо се одлучили да 

овај наш коментар објавимо не у новинама, него у научној периодици. Осим 

текста књиге, користили смо и бројне изјаве господина Поточана у штам

пи, које су такође за нас битне, јер допуњавају његов општи приступ теми. 

Али кренимо редом. 

*** 
Прво. У почетку свог преговора аутор наглашава, да "шакореhи све 

до јуче није било йознашо да је Вронски, шо јесш његов йрошоший Рајев
ски, заиста дошао у Србију, да је у њој имао живота, изван корица књи

ге, оног сшварноz, али живота који је осшао нейознаш и најйосвеhенијим 

1 Види: Политика, 25. март 2002. година. 
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йроучаваоци.ма овоz Толсйlојевоz дела" (стр. 5). Ми не знамо шта значи 
,,такорећи све до јуче", али сигурни смо да то није никакав научни термин. 

Ако господин Поточан озбиљно сматра да се пре њега није писало о Врон

ском, односно Рајевском, у Србији, он много греши. Писало се и у књига
ма и у новинама. 

Примера ради -у монографији Милутина Југовића и Радана Марко

вића "Ражањ" (Ражањ, 1977) говори се о боравку Н. Н. Рајевског у Срби
ји, а о његовој смрти пише: ,,У једном таквом, критичном, моменту усме
равајући топовску ватру на грудобрану рова, код батерије поручинка Ша
мановића, изнад Горњег Адровца гине Николај Николајевич Рајевски 

(гроф Вронски,јунак из романа "Ана Карењина", од Л. Н. Толстоја)" ( стр. 
85). А 1995. године у "Графопублику" изашла је цела књига "Пуковник 
Рајевски. Наставак животне приче Толстојевог јунака Вронског, велике 
љубави Ане Карењине" од Радована Благојевића. И то су само два приме
ра књига на српском језику. О чланцима у периодици и не говоримо, јер 

бисмо потрошили сувише простора да их само побројимо.2· 
Што се тиче Русије, стиче се утисак да и тамо није било ништа обја

вљивано пре радова господина Поточана, јер он са сигурношћу тврди, да· 

"у руској йублицисйlици биографија Рајевског до сада није била 

освейlљавана из нашег уzла".3 И требало би вероватно, да му верујемо, 
јер стално понавља да је истраживао у Русији" и ишао "кроз архивска до
ку.менйlа срйска и руска, кроз лийlерашуру срйску и руску"5 ... 

Али све то изгледа некако чудно, јер се у Русији о Рајевском, као и о 
његовом боравку и смрти у Србији, одавно знало и писало. Да наведемо 

само неколико имена аутора: Владимир Мешчерски (1877), Борис Модза
љевски (1915), Јуриј Корнилов (1975 - његова брошура тако се и зове: 
,,Како је погинуо гроф Вронски"), Људмила Кузмичова (1981), Галина Мо
исејева (1981 - њен чланак је господин Поточан користио у књизи, али 
веома специфично), Александар Петров (1998). И живот Рајевског у Ср
бији - тај, којије "изван корица књиге" -био је добро познат. Захваљују
ћи пре свега Б. Модзаљевском - приређивачу петог тома "Архива Рајев
ских" (Петроград, 1915), иначе и чувеном историчару руске књижевно
сти. ,,Краљ чињенице", како су га често називале колеге, у својим исцрп
ним коментарима сакупио је много грађе о боравку Рајевског у Србији. 

2 Од прилога у периодици, о којима смо ми обавештени само две (прву и послед-
њу): Ранко СШојановиh. Легенда о Вронском // Вечерње новости, 5. август 1959, Милутин 
Jyioвuh. Трагична смрт Толстојевог јунака у Србији 11 Победа. Крушевац, 1964. Бр. 803; 
Момо Кайор. Србија - последња љубав Вронског// Јефимија, Београд, 2001. година. 

' Види: Политика, 20. децембар 2001. 
4 Исто. 
5 Види: Политика, 25. март 2002. 
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Нама се чини да је господин Поточан морао бити обавештен о свему 
томе ако је стручно проучавао "лишерайlуру срйску и руску" ... Али иде
мо даље. 

Друго. Такође у предговору, говорећи о изградњи цркве на месту по

гибије Рајевског у Горњем Адровцу, господин Поточан пише: ,, Уз йlај храм 
неойходно је йо.менуйlи шри личносйlи. Да би се обезбедио йлац за из
градњу цркве, срйска краљица Наталија сйlарала се лично, као иза шо да 
из своz џейа йравично обешйlейlи сељаке од којих је ойlкуйљено зе.мљи
шйlе. Кйlишорка цркве, грофица Марија Рајевска несебично је йонудила 
шросйlруко више дуката неzо шйlо је .могло бийlи уйlрошено на йодиза
ње храма. О све.му шо.ме сйlарао се владика нишки Никанор Ружичиh. 
Пошйlо је црква била саграђена, он, сиромашни срйски архијереј врайlио 
је све до задњег дукайlа кйlийlорки, боzайlој грофици Рајев~кој" (стр. 6) 

Нажалост, ниједна од тврдњи господина Поточана ниЈе тачна. Кра
љица Наталија се заиста старала лично, али само да се обележи место 
где је погинуо Рајевски: спомен-крст од камена, који је постављен на ње
ну молбу 1887. године, стоји и данас поред улаза у цркву. О плацу за саму 
цркву тада се још није ни размишљало. Даље - Марија Рајевска никад 
није нудила "йlросйlруко више дукайlа" за изградњу храма, према томе, 

,,сира.машни срйски архијереј" никако није могао враћати "све до йо
следњеz дукайlа боzайlој грофици Рајевској". Јер, у ствари, током чита

ве градње владика је слао у Петроград све рачуне, а она ихје плаћала. И 
то не дукатима, него францима. О тачној суми новца мн ћемо казати 
касније. 

И на крају још нешто - Марија Рајевска није била грофица. Исто 
тако, нико од осталих чланова породице ту титулу није носио, укључујући 
и Николаја. Рајевски су припадали руском племству и то доста старом (њи
хов предак) - Иван Степанович - преселио се у Русију из Литваније још 
1526. године, добивши имања у околини Туле). Али они су увек живели 
без икаквих титула. 

Без обзира на све што је речено, господин Поточан и даље мисли да 

управо он отвара читаоцима "нейознайl живойl грофа Вронскоz"6 
... 

А сада да завршимо с предговором и пређемо на сам текст. 
Треће. На странама 14-30. књиге господин Поточан описује специ

јалну мисију Рајевског на Балкану 1867. године. И то је заиста веома зн~
чајан тренутак у биографији "Вронског". Зато ћемо ми мало детаљније 
да прокоментаришемо тај сиже, односно то како га аутор тумачи. 

6 Види: Будимир Поточан, Непознат живот грофа Вронског// Политика. 4-6. мај 
2002. 
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,,На основу исшоријске 'грађе и йрема расйоложивим архивстшм до

куменшима" - почиње он причу- може се данас zошово у йошйуносши 

реконсшруисаши оно шшо се доzодило. Тада још у чину рошмајсшера, 
шшо је одzоварало мајорском ЧИl-lУ, млади двадесешойешоzодишњи офи
цир Рајевски био је йозва/l у кабинеш рускоz мu/lисшра војске, zeщpa.ri.a 

Николаја Алексејевича Muљyiliиlla" ( стр. 15) И даље аутор даје своју вер
зију тога шта је ту Миљутин наредио Рајевском: ,,Идеше /la Балкаll, шач-
1-lије у Србију. Тамо, у Беоzраду, jaвuheilie се йуковlluку Миливоју Бла

з/lавцу, миllucilipy војllом. 01-l he вам oмozyhuiliu да йроучише њихову ка
валерију и йoмollleilie им да обаве peoplallизaiiujy коњичких йукова ... Да
љи циљ мисије бuhe да обиђеше и осшале словеllске земље, које су йод 

шурском влашћу ... Лошом heilie, уз йомоh буzарских eмuzpallailia, йреhи 
илеzал/lо у Буzарску и одашле шакође йрикуйиши одzоварајуhе йодашке" 

(стр.16-17) У ту мисију Миљутинје одлучио да пошаље Рајевског, како се 
то каже у књизи, ,,у доzовору са /lашим zосйодаром царом". И после десе

так редова господин Поточан поново цитира речи генерала, упућене Рајев

ском: ,,Молим вас, о овој вашој мисији, која је у йошйуllој iliajllociliu, oбaвe
шiliell је цар и за њу зllамо само још 1-lac двојица". (стр. 16) 

У анализи ове верзије кренимо од почетка. 

Николај Рајевски је 1867. имао 27 година (рођен је 5. новембра 1839). 
Био је штаб-ротмајстер гардијске коњице. Руски војни министар Миљу
тин звао се Димитриј Алексејевич (касније, на трани 29 тако и пише -
"миlluciliap војllи Д. А. Muљyiliull"). Али то су споредне стварни. Главно 
је, пак, то да се наведена верзија уопште не може прихватити. Господин 
Поточан не наводи никакве документе или друге изворе, који бн је потвр
дили. Због тога је најбоље дати реч самом генералу Миљутину. Ево што 

он пише у својим успоменама у вези са догађајима 1867. године: ,,Српска 
влада је замолила наше министарство спољних послова да се у Београд 

пошаљу искусни официри, да оцене, шта је веh урађено за припреме за 

рат, и да кажу, шта још треба радити ... По Височајшем одобрењу још у 
априлу у Србију су се упутили генералштабни пуковник Лер, инжењер

пуковник Постељников н капетан гардијске артиљерије Снесарјев". Де

латност те руске мисије у Србији одавно је позната како руским7 тако и 

српским историчарима. Од радова на српском језику споменимо само мо-

7 Види: Н. Р. Освяный. Сербо-турецкая война 1876 г. // Н. Р. Освяный. Ближний 
восток и славянство. Санкт-Петербург, 1913. С. 143; С. А. НикШин. Дипломатическис от
ношения России с южными славяпама в 60-е гг. XIX в. // Славянский сборник. Москва, 
1947. С. 285-288; В. Г. Карасев. Илия Гарашанин и Балканский союз 60-х гг. XIX в. ~
контексте русско-сербских отношений // Илија Гарашанин (1812-1874). Зборник радова. 
Београд, 1987. С. 257-258. 
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нографију Гргура Ј акшиhа и Војислава Вучковића "Спољна политика Ср
бије за владе кнеза Михаила. Први Балкански савез", (Београд, 1963) Не 
знамо зашто господин Поточан није на то обратио пажњу. 

Што се тиче Рајевског, Миљутин наставља: ,,Независно од тога, и_не
ки други официри су молили за дозволу да ~ду у Србију ... _ То су ~или РаЈев
ски, поручник Кесјаков и други." На краЈу крајева, РаЈевски Је доз~олу 
добио и кренуо на Балкан, али, као што се види, на сопствену иинцИЈати
ву, а не по наређењу министра - како су отишли д~уги. И још нешто, што 
доказује нашу тезу. Прво, док је капетан СнесарЈев, као "званична лич
ност", имао овлашћење од Миљутина да му се обраћа лич~о (,,Користеhи 
Вашу дозволу да Вама пишем,_ писа~у према могуhиост~ ), Рајевски та
квог права није имао. Истина Је да Је министру упут~о Једно писмо, али 
како? ,,Ја се надам" - писао је он - ,,да he ме циљ, КОЈУ сам имао у виду, 
извинити у очима Вашег Високопревасходства за смелост, КОЈУ сам узео 
кад пишем лично Вама, немајући за то дозволу Вашег Високопревасход
ства." Друго, заједно са Рајевским у Србију је отишао и ~оручник Кеср
ков (пореклом Бугарин), који је радио на организац~ЈИ Је~иница бугар
ских добровољаца у српској војсци. Константин КесЈаков Је био присни 
пријатељ Рајевског - они су заједно студирали на Московском универзи
тету и још почетком шездесетих година тога века постали чланови Сло
венског комитета у Москви, који ихје и послао на Балкан (главну улогу У 
томе је имао Иван Сергејевич Аксак~в) ... Сви наведени документи биhе 
објављени у другом издању нашег есеЈа. _ 

Даље господин Поточан пише: ,, У докумеlliliим~ йородич~оz архи~а 
Рајевских о овом догађају из 1867. zoдulle каже се д!! 11:_ Николщ Н иколще
вич йредузео йушовање на Балкан, са циљем боље~ уиознавања са ж_иво
iiiом словенских народа изложених јарму османлијске Турске. О во]!1:ом, 
однос/lо шajlloM делу њеzове мисије 1-lије моzло биши ни йаме~, йа ~11ако 
1-lема 1-lU шраzа ... " ( стр. 17) Одмах треба реhи да у "докуменшима uopo
дuчllol архива Рај ев ских" тако не стоји. Реченица под знацима навода, 
коју смо посебно подвукли, заправо је дослован цитат из истраживачког 
рада Галине Моисејеве, а не из неког архивског извора.' У архиву заиста 
нема трагова о мисији Рајевског на Балкан (осим свега Једног), и то не 
само O њеном "шајllом делу", него и уопште. Борис Модзаљевски претпо
ставља да је то можда због тога што су "сви папири Н. Н. Рајевског, после 
његове смрти, нестали у Ташкенту, где је служио и живео до краЈа 1874. 

s Види: г н. Моисеева. Образ Вронского в романе Л. Н. Толстого "А.нна Карени
на" (О литературном прототипе) // Классическое наследне и современность. Ленинград, 
1981. <::. 198. 
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;t_;~д.ине". Али на срећу, тих трагова има у личним фондов 
: · има других лич-

щ,стуи, па ~е_на њих можемо ослонити у даљем излагању ... 
СВОЈОЈ књизи господин Поточав је објавио четири п р · 

пуко м Б исма щевског 
вннку . лазнавцу, са датумима 15. и 30. маја, 1. и 2. јуна 1867. годи-

не ( стр. 18-20). Она су заиста значајна (за последњих пет година об·ављ • 
се у целости четврти пут') за разумевање српског д Ј УЈУ 

. . ела плана општебал-
канскогустанка, КОЈИ Је припремио руски офи . 
тирали у нашем есеју. цир и КОЈИ смо опширно цн-

. Аутор књиге придаје писмима Рајевског ексклузивни карактер сма 
трщуhи да су она "засад једина која йошв:рђују ве:родосiй . - ' - -
.мисије у Србији и Босни,, ( стр 29) А . о;носш њеzове 

д - . . - - . . ли то НИЈе у потпуности тачно Ве 

;;н:~::;;;~;еюве ;и~ије У Србији" потврђују како успомене м:;љу~ 
од 26 самог щевског из његовог кратког писма из Цариграда 

. априла, где он каже: ,,Сада идем у Бе 
стањем ствари" ( . . . оград да се упознам тамо са 
Ш Б то Је таЈ Једини траг из породичног архива Рајевских) 
мо~есе, пак, осне тиче, тачно је да о путовању Рај ев ског преко Дрине~. 

мо сазн_ати ~амо из ових писама. Али, свеједно - у оцени њихов 
пр~ог значаја, КОЈИ се за господина Поточана йпошеже од . - д -ог 
лишичкоi алана" ( 29) " r во;но2 о ио
чему је реч? стр. , морамо их ставити у општи контекст. Дакле, о 

~:::1~:~~~ј:в~::!;::,_~;::::ь::;:::~::::с::ен=~~::е~;;:t:~:=~ 
официр израдио Је план њене реорганизацИЈ· еда би с 

мално припре еона макси-
вестио је Блаз::\за ра~с Ту1:_с~м. Тр~е.' ~осле путовања у Босну, из-
да he Босна вео.мацб;:0 с:О:;Ј;/~иш~в~ У шо!_ и:ро6:!нцији, ... и.мајуhи у виду 
ске" (стр 24) Че . иои:ришше :раша из.међу Србије и Тур-

да буду й~й:р~вље:;:~~д~;~::;:::~r;~;;; У Србији, ,,који захтевају 
ја. в~:~ ~;;r~j види, писма Рајевског немају посебног политичког знача
веома подудара}; ё~;::::н~=~У- Али са т~;• војничко~, гледишта она се 
сије су исто тако обишл _У "званичне руске мисиЈе. Чланови те ми
српској влади и СрбИЈу и после тога су поднели своје извештаје 
њеријском утв;ђе:;;~:д::; ::;:а, са Турс~ом ( пуковник Лер), о инже-
0 стању српске "артилерије" (капетан Јн~:;~:/~::~:;~~:::;::~Ј~ј 

9 Види: Вјера Миiйровиh. Николај Рајевски о . 
но-историјски гласник. 1997. Бр 2-3 С 241-250 И реорганизацИЈи српске војске 11 Вој-
ку· Од д · · · · сти материјал Је прештамп 6 . елиграда до Делиграда. 1806-1876 Б ан уз орни-
писма Рајевског Блазнавцу објавио је и го;поеогр;:, 1997. С. 349-360. Годину дана касније 
Србији 11 Даница. Београд, 1998. С. 185-201. дин оточан у чланку: Пуковник Рајевски о 
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књизи Гр. Јакшић и В. Вучковић. Ти извештаји се чувају и у Руском војно

историјском архиву. Имајући то у виду, веза Рајевског са Блазнавцем не 

чинн се изузетна. Осим тога, веh смо рекли, да је поручник Кесјаков ра

дио на организацији бугарских чета у српској војсци. Очигледно је да је за 

тај посао њему била потребна дозвола министра, а то значи - Блазнавца. 

И на крају овог дела нашег коментара наведимо још један цитат из 

књиге господинаПоточана. ,,Неку врсiйу :рези.меа свеzа оноzа шшо је йод

разу.мевало йушовање Рајевскоz у Србију и Босну дао је руски исшоричар 

А. С. Никиiйин (треба да буде - С. А. Никитин -А. Ш.) кад је найисао: Из 

Буку:решiiiа је Рајевски iiocлao peфe:paiii Д. А. Миљуiiiину о нeoiixoднo

ciiiu слања официра у Србију. Meђyiiiuм, њеiов iipeдлoi н11је изазвао оче
кивани yiiiucaк. У свим обласiiiима дeлaiiiнociiiu шездесеiiiих iодина, са 
изузеiiiком 1-онiреса 1867-1868, iiio је био најкруiiнији чш1 iioлuiiiuч1-oi 
деловања Koмuiiieiiia. Није iйешко сложиiйи се с шакво.м шврдњо.м кад 
се зна да је Рајевски, йо йовраiйку из Србије и Босне, йа йошiйо је обишао 

и друzе балканске зе.мље, сачинио йлан йод називом "Пројека(й орzани

зовања усшанка на Балканском йолуосшрву" (стр. 29). 
Намерно смо подвукли речн С. А. Никитина, јер онје потпуно у пра

ву кад каже да је Рајевски послао реферат Миљутину из Букурешта. Тач

но! Али када је он био у Букурешту? У априлу. Значи - пре, него што је 

дошао у Србију. О чему је био тај реферат? ,, О неойходносiйи слања офи
цира (руских -А. Ш.) у Србију. " И то је тачно - на први поглед. Али Сер

геј Александрович Никитину својој историји "Словенских комитета у Ру

сији" (Москва, 1960) није могао (а није ни морао) улазити у све нијансе. 
Реферат Миљутину - то је писмо Рајевског које смо цитирали и које нема 

везе са његовом "мисијом у Србију". У писму он понавља свој предлог о 

слању руских официра у Србију од 3. фебруара 1867. године (ми смо га 
навели у нашем есеју) и моли Миљутина да он то дозволи што пре, јер 

неке нове околности, које је сазнао у Бечу, захтевају од њега да на томе 

инсистира (читав текст тог писма биће објављен у другом издању нашег 

есеја). Датум тог писма је 7. април. 
Даље, ,,Пројекат организовања устанка на Балканском полуострву" 

Рајевски је припремно такође у априлу (његова копија, коју смо прона

шли у архиву и коју ћемо објавити у целини, носи датум 20. април). Значи 
- опет пре него што је кренуо у Србију. Ако се узме у обзир да у тексту 

свог пројекта општебалканског устанка Рајевски говори да у бугарским 

равницама "треба избегавати сваких сукоба са Турцима, јер је борба са 

њима на отвореном простору немогућа, док српске трупе не уђу у Бугар

ску (у планинама то може -А. Ш.)", може се добро разумети смисао и 
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значај његове "мисије у Србији", која је, по мишљењу Рајевског (и не само 
његовом), требало да буде војно упориште тог устанка ... 

Дакле, није Рајевски пошао из Србије да "обиђе друге балканске зе

мље" и припреми "Пројекат устанка", како то сматра господин Поточан, 
и није слао Миљутину свој реферат, као неки резултат своје мисије, него 
се све догађало управо супротно - после боравка у Србији, он је отишао 
право у Петроград. Према томе, мисија Рајевског у Србију, ,,у коју га је 

йослао лично руски минисiйар војни Д. А. Миљуiйин" ( стр. 29) и која би 
одговарала "редоследу" господина Поточана ( сетимо се: из Русије у Срби
ју, па у друге словенске земље, па илегално у Бугарску- и то као наређе
ње министра, ако не цара!) не постоји "Према расйоложиви..м архивским 
до1'уменiйима ", она је имала апсолутно други смисао. 

Без обзира на то, господин Поточан је сасвим самопоуздан у својим 
изјавама" Уiйврдио сам да је девеiй година йре Првог срйско-iйурског. ра
iйа Рајевски боравио у сйеu,ијалној мисији у Србији и Босни ради йодиза-
ња усШанка ... " 10 · 

Четврто. Говорећи о даљој војничкој каријери Рајевског, господин 
Поточан поново користи рад Галине Моисејеве (што је и пре тога често 
чинио) и, следећи њу, понавља исту грешку: ,, Све до 1870. године био је на 
служби у хусарском йуку. Иа1'о iйек iйридесеiйог.одишњак, веh се нашао у 
чину йу1'овника" ( стр. 33) 11 Али према формулару о служби Рајевског, он 
је добио тај чин много касније - тек 21. јануара 1876. године. 

Пето. Дошли смо до тренутка када Рајевски одлази у Србију 1876. 
године. И у вези с тим наведимо једну изјаву господина Поточана у штам
пи. По његовим речима, онје "peкoнciilpyucao из дана у дан, йа и из часа, 
живоiйни йyiil и iilраг.ичну судбину Рајевс1'02 у Србији"12 • И учинио је то 
,,на основу архивске грађе и уз йомоh лuiilepaiйype"13 • Да видимо како. 

Господин Поточан сматра да је он пошао у Србију из Одесе 21. јула 
1876. године (стр. 5, 38). Међутим, то није тачно: из телеграма Рајевског 
мајци из тог града од 27. јула јасно се види да је он отпутовао недељу дана 
касније - 28. јула. Даље господин Поточан наводи два одломка из писма 
Рајевског. Прво је од 21. јула и "уйуhено йријаiйељи..ма", како он то каже. 
Друго је "йре йоласка, йо свом обичају, сiйиг.ао да yйyiilu мајци." (стр. 38) 
Јесте, та писма постоје у архиву Рајевских ( објавио ихје Б. Модзаљевски). 
Али, заправо, прво је било намењено Марији Григорјевној Рајевској (буду
ћој ктитор ки "цркве Вронског"), а не неким "йријайlељи..ма ", друго је било 

10 Види: Blic. 16. март 2002. 
11 Види: Г. Н. Моисеева. Ор. cit. С. 198. 
12 Види: Политика. 25. март 2002. 
13 Види: В!k. 16. март 2002. 
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упућено мајци још 24. јуна из Севастопоља, значи - читав месец дана "йре 

йоласка " ... Али идемо даље. Након свега тога, господин Поточан поставља 
питање: ,,Када је мог.ао ciiluhu у Београд?" И сам одговара: ,,Поузданог. 
йoдaiil1'a нема". Али "оно шiilo се ийак йоуздано зна о доласку йуковни1'а 
Рајевс1'О2 у Београд", наставља он даље, ,,jeciile да је 5. aвг.yciila уйуiйио још 
једно йисмо мајци, али из срйске йpeciiloнuu,e". ( стр. 39). . . 

Опет се не поклапају наведене чињенице и реалност, Јер Је 5. августа 
Рајевски заиста послао мајци телеграм (ие писмо) из Београда, у коме је 
писао "Јуче сам дошао." Значи - 4. августа. И то је "йоуздани йодаiйак". 
Зашто господин Поточан није обратио пажњу на тај датум кад је споме
нуо "писмо" Рајевског" из срйске йpeciiloнuu,e"? Зато, што је Галина Мои
сејева забележила у свом раду само то да је "5. августа он већ писао мајци 
из Београда да је ступио у армију генерала М. Г. Черњајева".14 

Ови примери јасно показују иачии на који господин Поточан користи 

"архивску грађу" руског порекла - не изворно, него из друге руке, а при 

том са доста произвољности у тумачењу. Такође се јасно оцртава преци
зност његове реконструкције (,, из дана у дан") боравка Рајевског у Србији. 

А сада се осврнимо на то како господин Поточан објашњава проме

не у расположењу руског официра за време тог боравка. ,, У освеiйљавању 
судбине йу1'овника Рајевског. у Србији", пише он,,, изузеiilно је драг.оцено 
сведочење Пере Тодоровића, који је iйачно уочио да је долазак овог.а јуна
"а йраiйила извесна сенка. Шiilавише, йомињуhи њихов йрви cycpeiil у шiйа
бу у Алексинцу, он наводи како овај долазак није обрадовао ђенерала, 
како шiiio се он радовао доласку друiих Руса (т.ј. М. Г. Черњајева није 
обрадовао долазак Рајевског - А. Ш. ), да би iйо сликовиiilо йредсiйавио 
кроз њихов разговор. 

Од iiioia доба само сам још једном ви/јао Рајевскоi. Сад му iipuljeм 
и наш разiовор окреше се шако да му ја рекох: ,,Невесели дани, i. iiуков
ниче". ,,Да, моiли би бuiiiu веселији.",, Чудо вас никад 11ема у шшабу! 
Било би вам колико-шолико yiiieш11uje кад би iio које вече iiровели у 
друшшву с вашим земљацима у lјенералном шшабу." ,,Ха, ха, мо!._и зе
мљаци у lјенералном шшабу! - рече iiуков11ик Рајевски. .. Оно, истина, 
Boлiiiep вели са једном мeciiiy: човек може да одлази у јавну кућу а да 
се не зарази, али ја oiieiii не одлазим у iлав11и шшаб. Та ша.мо вам има 
шако мноiо ума и разума, и сваке добродешељи, да се ја искрено бојим 
да ме не заразе све ше шшабне врлине ... " (стр. 40-41). Овде смо посебно 
подвукли речи Пере Тодоровића. 

14 Види: Г. Н. Моисеева. Ор. cit. С. 199. 
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Занимљив је начин на који господин Поточан користи ово заиста дра-
сведочанство Пере Тодоровића. Као што се може видети, први су

срет Тодоровића са Рајевским он представља њиховим другим разгово

ром (дакле, повезује два разна догађаја у један), што историјски није тач
но, јер се тиме губи свака логика, без које се не може објаснити прави 
разлог "сенке", којаје пратила руског официра. А то је заиста битно пи

тање. 

Познато је да је генерал Черњајев био љубоморан на Рајевског. То је 

започело још у Русији. Сујетан и амбициозан, у сталној жељи да "уђе у 

историју", он није трпео око себе паметне и одлучне људе. Разумљиво је, 

дакле, зашто долазак Рајевског, којије дошао да се бори "за српску ствар", 

још без икаквог трага неке "сенке", није обрадовао генерала ... После њи
ховог чувеног "дијалога", када је главно командујући отворено увредио Ра

јевског, он је, интригама Черњајева и начелника штаба пуковника В. В. 

Комарова, био удаљен са положаја команданта десног крила српске од

брамбене линије, под изговором да им је неугодно пред Србима. Молбе 

Рајевског да му повере конкретне задатке, остале су безуспешне - са истим 

изговором. 

Ако се томе дода тај хаос, који је владао у штабу Черњајева, где се 

радило без икаквог плана и система, биће потпуно јасно, зашто је код Ра

јевског расло разочарење (,,сенка"), и шта је био прави разлог тих оштрих 

речи на рачун својих земљака, које је он исказао током другог сусрета са 

Пером Тодоровићем. Ево шта је и сам написао у једном писму уочи поги

бије: ,,Рат се води без плана и без икаквог реда ... ". И даље: ,,Ако овакво 
стање потраје, ја ћу дати оставку и отићи у Русију, јер сам дошао овамо да 

служим српској ствари, а не за то да седим без посла и трпим увреде од 

Черњајева" ... Све је, како се чини, потпуно јасно. 
Међутим, господин Поточан разлоге нерасположење Рајевског обја

шњава овако: ,,Када је реч о оно.ме шшо је йрашило йуковника Рајевског, 
неойходно је йоiйсеiйиiйи и на следеће: он је био унук осведоченог хероја 

рускоz Оiйаџбинскоz раша, његов браш био је а!Јуiйанш руског цара Алек

сандра Дpyzoz, йа и сам йуковник Рајевски био је царски одабраник за 

изузешно важну и йоверљиву мисију у Србију у коју za је йослао лично 
.минисiйар војни генерал Миљуiйин. Поврх свега, зар не йовероваши и Тол

сiйоју кад каже даје у срйски раш кренуо йосле личне љубавне iйраzедије? 

Пошао је у Србију, дакле, йраhен и својеврсном сенком, али шакво.м сен

ком коју он никако није усйевао да йрескочи" (стр. 41). 
У овоме што је побројао господин Поточан нема ниједног рационал

ног аргумента. Шта би се могло закључити из чињенице, да је Николај 

Рајевски био унук свог славног деде? Тешко је рећи. Његов брат је постао 
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ађутант Александра Другог тек у новембру 1876. године, кад њега в~ћ 
није било међу живима. Он није био царски одабраник за мисиЈу у СрбИЈу, 
као што смо већ објаснили, нити га је у њу послао лично генерал Миљу
тин. Остаје само да верујемо Толстоју, али и ту има доста сумњи. Као што 
се може видети, господин Поточан, бар у овом делу своје књиге, сматра да 
је Вронски у ,,Ани Карењини" - буквална копија Рајевског. Међутим, та
кав приступ не може се сматрати оправданим. Поготово ако се има У виду 
гледиште самог Толстоја, који је говорећи о прототиповима, закључио: 
Писац ствара тип од читавог низа личности, те зато он никада не може и 
;е треба да буде портрет неког одређеног човека."15 И то је апсолутно 
тачно, јер као што се јасно могло видети из писма Рајевског, главни раз
лог његовог доласка у Србију и учешћа у Српско-турском рату био Је иде
олошке, а не личне природе. Њега треба тражити у ставовима официра, и 
у његовом односу према словенству.:. Не знамо зашто_госп?дин Поточан 
није обратио пажњу на тај сасвим очигледан мотив, КОЈИ се Ј3СНО истиче У 
писму Рајевског, које је сам цитирао? Ева·га (у његовом преводу): ,,За
шiйо сам ја и оiйказао свакој удобносiйи и йосвеiйио све своје вре.ме изу
чавању војних наука, него да бих у жељеном iйренуiйку био слободан ~ 
могао без сажаљења жрiйвоваiйи се за сiйвари, која ми је драzа ... " ( оваЈ 
одломак наведен је на стр. 38). 

Даљу судбину Рајевског у Србији господин Поточан прати углавном У 

објављеним мемоарима Владана Ђорђевића и дневнику Пере Тодорови
ћа. Извори су заиста драгоцени и, као такви, одавно су познати рускоЈ на
учној јавности - пре свега, успомене доктора В. Ђорђ_евића. Готово _све 
податке из тих успомена, које су у вези са боравком РаЈевског у СрбиЈи и 
његовом смрћу, навео је у својим коментарима још Б. Модзаљевски. И 
касније аутори који су писали о Рајевском активно су користили те мемо
аре. Наведимо само радове Јурија Корнилова16 и Александра Петрова17 • 
Занимљиво је да је "дијалог'' Черњајева с Рајевским, који смо малопре 
споменули (у књизи господина Поточана наведен је на стр. 55-56), чији 
сведок је био В. Ђорђевић, заправо био познат руској јавности већ 1877. 
године, дакле 30 година пре, него што се појавио у Ђорђевићевим мемоа
рима (Београд, 1907). Тај чувени "дијалог" навео је у својој књизи Влади
мир Мешћерски, који је боравио у Србији у јесен 1876. године.18 

1s Цитирано према: ИЛ. ТолсШой. Мои воспоминания. Москва, 2000. С. 87. 
16 в:Иди: Ю. Э. Корнилов. Как погиб граф Вронский. Москва, 1975. С. 27. 
11 Види: А. Пешров. Доброводьцы // Родина.1998. N" 5-6. С.105-106. 
1s Види: В. П. Мещерский. Правда о Сербии. Письма. Санкт-Петербург, 1877. С. 

122-124. 



Годишњак за друштвену историју VIII/3, 2001, 

у Србији су мемоари В. Ђорђевића (у вези с Рајевским) такође кори
шћени - поменимо овде само радове Милутина Ј уговиhа. 

Што се тиче дневника Пере Тодоровића (три издања: Београд, 1938, 
1964, 1988), и о њему се доста зна, као о историјском извору првог реда. Од 
Руса користила га је Људмила Кузмичова,19 Од Срба (и то непосредно у 
вези са Рајевским)-Миодраг Тодоровиh20 и Олга Манојловиh21 • А послед
њи који га је увелико цитирао био је Момо Капор22 ... 

Овде се опет накратко вратимо реконструкциојн боравка Рајевског у 
Србији, ,, из дана у дан, йа и из часа у час". Господин Поточан пише да је 
Рајевски "8. авzусша сшиzао у Алексинац и на .моравски фронш". (стр. 
40). То је тачно, али сам податак није неко откриhе,јер је одавно познат из 
руских објављених извора. Рецимо, у часопису "Нива" од 27. септем.бра 
1876. године писано је о томе (наводи га у свом раду и А. Петров). А у 
другом извору се не само фиксира тај датум него и описује читав пут Ра
јевског из Београда на фронт - како је 7. августа пред поноћ дошао у Де
лиград, па кад тамо није нашао Черњајева, како је кренуо у Алексинац, 
где је стигао око 4 сата ујутру. Преспавао је у механи, па се већ у 9 пред
ставио генералу. 

Даље, на основу извештаја команданта батерије Косте Шамановиhа, 
о томе где је погинуо Рајевски, господин Поточан реконструише послед
ње часове руског официра: у 14 часова он је стигао код батерије, а "око 4 
саша йо йодне, йоzодио za је нейријашељски куршум у zлаву" ( стр. 75-76). 
Све је опет сасвим тачно, али и ти подаци се могу пронаћи у Русији - у 
породичном архиву Рајевских чувају се два извештаја К. Шамановиhа ( од 
17. септембра 1876. године и 27. јануара 1901. године), у којима се о томе 
говори. Они су објављени. 

Навели смо ове примере само због тога да бисмо показали како се до 
истих података може доћи и на други начин. 

Шесто. Сада је дошло време да пређемо на анализу онога што се де
шавало у Србији после смрти пуковника Рајевског ... У почетку господин 
Поточан пише: ,, М есшо на којем је йоzинуо никако нису .моzли да забора
ве њеzови срйски рашни друzови. Зашо су од.мах йо окончању раша обе
лежили шо .месшо скромним крсшо.м од ка.мена йешчара на којем су у1<ле
сане речи: Руски йуковник Никола Рајевски у борби са Турци.ма йоzибе на 

19 Види: Л. В. Кузьмичева. Русские добровольцы в сербо-т"урецкой войне 1876 г. // 
Россия и восточный кризне 70-х годов XIX в. Москва, 1981, С. 84; 90. 

20 Види: Миодра'i Тодоровиh. Пера Тодоровић. Живот и дело. Смедеревска Палан
ка, 1994. С. 27-28. 

21 Види: Олiа Манојловиh. Смрт и сећање// Од Делиграда до Делиграда ... С. 255. 
" Види: Момо Кайор. Србија - последњас љубав Вронског ... С. 124-125, 
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овом .мес шу 20. авzусша 1876. zодине. " ( стр. 81 ). Тачно је да камени крст са 
поменутим натписом и данас стоји на свом месту. Али подигнут је био не 
,,од.мах йо окончању раша", него знатно касније -11. августа 1887. годи: 
не. Подигао га је капетан Коста Шамановић, о чему је поднео извештаЈ 
војном министру Сави Грујићу, а такође писао и породици Рајевских. 

Сава Грујић (још пуковник, а не генерал, како га титулише аутор) 
одмах је саопштио о томе краљици Наталији, па је добио од ње два писма, 
која господин Поточан наводи у књизи. Али занимљиво Је његово тумаче

ње тих писама. ,, Писма краљице Нашалије Обреновић", пише он,,, йо.мо
zла су да се разјасне извесне кључне недоумице. Једна од њих односи се на 
шо од кад су и са ки.ме су вођени йреzовори о изzрадњи цркиве. Два йис.ма 
срйске краљице Нашалије Обреновић из 1887. zодине ошкривају да су баш 
у шо вре.ме зайочеши йреzовори. Пошшо .мада већ није била у живошу 
zрофица Ана, .маши йуковника Рајевскоz, шо је онда йородичне иншересе 
засшуйао њеzов браш Михаил". ( стр. 81) 

Као што смо већ видели, ово тумачење не одговара стварности. Кра

љица Наталија је обећала Михаилу Рајевском да ће се обележити место 
погибије његовог брата. И то своје обећање је, помоћу Саве Грујића и 
рукама Косте Шамановиhа, испунила. О томе је и пи~ала брату погниулог 
официра, пославши му скицу са терена и фотографију споме~-крста .( сто
ји на парцели ограђеној даскама, величине 25 кв. метара), КОЈ а Је обЈаље
на у 5. тому "Архива Рајевских". На тај начин тврдња господина Поточана 
да су 1887. године били започети преговори поводом изградње "цркве 
Вронског" нема никаквог покрића. Писма краљице Наталије сведоче ап

солутно о другом. 

Али и поред тога, господин Поточан у изјави за "Политику" нагла

шава "Сва најдраzоценија доку.менша, која укључују и йреzоворе о из

zрадњи цркве Свеше Тројице у Адровцу ... ја сам йронашао. Реч је о йреz~
вори.ма из.међу йуковника Михаила Рајевскоz, брша йуковника Николща 
Николајевича Рајевскоz, срйске краљице Нашалије и грофице Марије Ра
јевске, снахе Николајеве, чије је и.ме уклесано као кшишорско".'13 Овде 
морамо поновити да нико од Рајевских никад није носио грофовску титу
лу (на плочи, где је уклесано име Марије Рајевске, пише само "племенита 
госпођа"), а такође рећи да 1887. године Михаил Рајевски није био пуков
ник, него генерал-мајор. 

Седмо. Сад је на реду црква, односно њена изградња. У вези са тим 

битан је следећи цитат из књиге: ,, Од йоzибије йуковника Рајевскоz и йо
шоње жеље йородице да се шо месшо обележи црквом, йа до йочешка 

23 Види: Политика. 25. март 2002. 
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радова, йрошекло је нешшо .мање од шри деценије. Пре.ма йројек~ии.ма 
добијеним из Русије зайочеша је из2радња цркве и школе 1902. 2одине." 
Све је тачно. Али: ,,Пошшо ни о шо.ме не.ма йисаних доку.менаша, йразни

ну йойуњава још једно сачувано йредање. Наиме, 2рофица Рајевска йове
рила је владики нишком 3.000 дукаша за 2радњу оба објекша. Радови су 
завршени ире.ма йлану и йредвиђено.м року, а ушрошен је шек сваки шре

ћи дукаш. Преосшали новац, свих 2.000 дукаша, како се даље каже у йре
дању, владика је врашио 2рофица Рајевској" ( стр. 83). 

Изгледа крајње необично да се аутор једног "научноисшраживачко2" 
рада служи предањима, као историјским изворима - и то тамо где је реч о 

тачним цифрама. Тим више што "йисана доку.менша" о изградњи цркве 
ипак постоје. И не само у породичном архиву Рајевских него и у српској 

периодици. Ако би господин Поточан прелистао "Нишки гласник" или 

београдски "Дневник" од јула- августа 1901. године, наишао би на инфор
мацију по посети владике Никанора Горњем Адровцу, где је ишао ради 

куповине плаца за цркву. Током своје посете владика је саопштио мешта

нима да је породица Рајевских дала за цркву 50.000 рубаља (дакле, впше 
од 10.000 дуката) ... 

Изградња је коштала укупно 44.400 рубаља, а остатак средстава (у 
износу 5.600 рубаља) Марија Рајевска је оставила као црквени капитал. 
Уложен у папире Управе Фондова, он је давао камату од 720 златних фра
нака годишње. Све до Првог светског рата. 

Осмо. Трагајући се за одговором на питање - ко је била ктиторка 

,,Цркве Вронског" ( о томе се у српској литератури заиста није писало, ма
да се у руској за њено име зна још од публикације Б. Модзаљевског 1915. 
године), господин Поточан говори и о судбини Ане Михајловне Рајевски. 

При томе као извор он наводи одломак из мемоара Алимпија Васиљеви

ћа: ,, Чудна је судбина и ше йле.менише жене, йосле раша, она је дошла у 
ослобођену Бу2арску да сирошињи, којој су родишељи у борби йо2инули, 

раздели.милосшињу, йа је зликовци убише и ойљачкаше!" ( стр. 84). Ми не 
знамо одакле је аутор мемоара узео такве податке, којима, као што се 

види, верује и господин Поточан. Они немају са стварношћу ни најмање 

везе. Мајка Николаја Рајевског умрла је 10. децембра 1883. године у Пе
трограду, а сахрањена у селу Красњенка (Новохоперског среза, Вороње
шке губерније) поред свог супруга Н. Н. Рајевског Другог. 

*** 
Дошли смо до краја. И морамо нагласити следеће. Ми увек поштује

мо свако туђе мишљење када се оно темељи на чињеницама и аргументи

ма. Без тога се ауторска размишљања могу лако претворити у неко пост-
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модернистичко виђење, у коме су интерпретације и тумачења много бит
нији него факти. Такав приступ је могућ у књижевности, али историја - то 
је ипак друга ствар. Она, као прецизна наука, не трпи (тачније - не би_ 
требало да трпи) митове ... И још нешто: разуме се, ми никако не сматра- . 
мо да је наш есеј о Вронском ослобођен грешака. Већ смо их открили 
неколико, и захваљујемо читаоцима који су скренули пажњу на те непре

цизности. Ми ћемо их свакако исправити у другом издању. И увек ћемо 
бити захвални људима који нас буду поправљали у нашем раду, јер права 
наука- то нису амбиције појединих аутора, него трагање за што потпуни

јом и истинитијом информацијом о прошлости и о људима из те прошло

сти. Тако се бар нама чини. 



Никола Ф. Павковиh 

Кад је Адам копао а Ева прела: 

историјско-антрополошки огледи из 

прошлости европске породице. 

Издање Удружења за друштвену историју, 

Београд 2001, превод са немачког Оливере Драче, с. 351. 

Српско издање сабраних студија Михаела Митерауера (1937), профе
сора друштвене историје на Бечком универзитету, несумњиво је од инте

реса за стручњаке из више научних дисциплина, а посебно за друштвене 

историчаре, етнологе-антропологе, социологе. Реч је о 17 његових нови
јих студија и есеја, од којих су само три из осамдесетих, а све остале из 

. деведесетих година 20. века. Сви прилози су распоређени у три тематска 
блока, а то су: 

I Иншеркулiiiурално йореi)ење 

Облици европске породице у интеркултуралном поређењу, 

,,Кад је Адам копао, а Ева прела": подела рада према полу у предин

дустријско доба, 

,,Обичаји магова": проблематика инцеста у историјским друштвима, 

,,И оставише оца својега": слабљење везивања за претке у хришћан

ству као претпоставка посебног европског пута у развоју породице и дру

штва, 

на", 

Абдулах и Годива: о статусу мушкараца и жена у светлу "светих име-

Мртви и живи: представе о оностраном и социјални развој. 

П Jyzouciiioчнa Евройа у евройском кoнiiieкciily 

Породични контекст: Балкан у поређењу са Европом, 

О једном архаичном реликту: дискусија о "балканској породици", 

Братовљева удовица: левнратски брак и породична структура, 

Колонизовање источних крајева и породично организовање: прилог 

расправи о Хејналовој линији. 
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III Акшуелносши у исшраживању исшорије йородице: један йресек 

Развој европке породице, индивидуализација и индивидуални иден

титет, 

Колика је она "мала разлика"?: о условима полно-специфичног по
нашања из историјске перспективе, 

Средњевековне основе актуелних проблема са именима, 
Нема проблема за Атилу и Лејлу?: о давању имена у бикултурним 

породицама, 

Самац или породични човек?: о развојним тенденцијама обликовања 

слободно доба, 
Породица у динамичком окружењу друштвених развојних тенденција. 
Сакупљени радови у том зборнику, по начину писања, неједнаки су: 

пет радова је у виду огледа (без научног апарата), док га остали имају 
или уопштено ( само списак литературе) или прецизно са свим подацима 
у напоменама. Коришћена је поглавито научна литература, затим Би
блија и други извори. Михаел Митерауер је применио и методе по који
ма он нимало "не личи" на историчара: без временске дистанце, као ет

нолог или социолог породице, непосредно је анкетом прикупљао грађу 
од субјеката савремених мешаних бракова и породица. Стога се може 
рећи да је он подједнако успешно применио дијахронијски и синхрониј
ски поступак. 

Михаел Митерауер је настојао да покаже какви су облици европске 
породице у интеркултуралном поређењу. Облици европског културног 

простора су разноврсни, па стога и нема јединствене типично европске 

породичне структуре. Поређењем породичних структура уверио се да је у 
великим културним просторима значајан конституитивни чинилац рели

гија. За европску породицу сматра да је, за разлику од Индије, Кине и 
Јапана, важно непостојање култа предака у хришћанству. 

Под европским културним простором Михаел Митерауер подразу

мева "она историјска друштва која се чине непосредно или посредно обе
лежена хришћанством - а нарочито специфичним структурама западне 

цркве какве су се развијале од врхунца средњег века" ( с. 8) 
За типичне особине тзв. западне породице Михаел Митерауер узима 

оне које је изнео енглески социјални историчар Питер Ласлет, а то су: 1. 
на "западу" (од линије Петроград-Трст) је доминирала тзв. ужа породица 
од родитеља и деце; 2. релативно касно ступање у брак; 3. релативно мала 
старосна разлика међу супружницима (или је жена старија од мужа) и 4. у 
породицу је спадала у послуга која није била у крвном сродству с брачним 
паром (ради се о младима који служе у туђој кући, што је представљало 
само прелазну фазу у њиховом животу). (8) 
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У даљем излагању осврнућу_ се више на она. питања која су ближа 
читаоцу српског говорног подручЈа, а тичу се многих појавних социјалних 

облика и посебно породице у Срба и других Јужних Словена. Обратићу 

више пажњу на ~ве оно шт? сматрам_ да је спорно, па и несагласно с резул
татима у српској етнологији, исторИЈи и другим наукама. 

1. Свакако због језичких теш~оћа, Михаел Митерауер се веома мало 
служио делима српских и других Југословенских аутора· ослањао . . , погла-

вито на старију и НОВИЈУ литературу (нарочито радови Карла Казера) с а-
них писаца о балканским народима. тр 

2. Задруzа код С~ба и других балканских народа и даље је незаобила
зна т~ма. Митерауер Је с правом закључио да тај облик породичног живо
та ниЈе само словенски, налази га и код Арбанаса и неких романских гру

па на Балкану, али не помиње да су до таквог закључка скоро век пре 
њега дошли Балтазар Богишић и Васиљ Поповић. Његово мишљење ( с 
10) д~ су у задругама ,,живели заједно само мушкарци повезани по мушкој 
ЛИНИЈИ( ... ) а никад или изузетно ретко зетови с тастом шура"ом 

' ћ.' ,илис 

неким другим рођацима по женској линији", у супростности је с оним што 
се о томе зна. М. Филиповић је на основу српских повеља показао да је у 
катунима средњег века било баш таквих заједница, а за доцније време је 

прикупио обимну грађу о несродничким задругама. У неким деловима 
североисточне Србије и у 20. веку има домазетских бракова од 10-60% (по
негде и са два домазета у истој кући, од кћери и унуке). 

За српску задругу није особено строго начело сениората, на чему Ми
хаел Митерауер нарочито инсистира, говорећи о патријархалним породи
цама, нити у руковођењу заЈедн~цом, а готово никако у наслеђивању ста
ре куће и огњишта. Обрнуто, ту Је заступљено начело минората, што ·ев 
Богишић давно доказао. Ј · 

2. У разматрању релација породица - клан Михаел Митерауер се до
тиче и проблема славе или крсно'i имена. По њему слава се среье у . . ' " n ИСТИМ 
оним обл~стима у коЈима Је честа задруга". ( с. 12) То се не слаже с чиње-
ницом да Је з~друге било и код католичких Хрвата, који немају породичну 
славу. Тачно Је да слава има везе с патрилинеарном свешћу али не 

k' . . , имrе 
насле1/уЈе само по мушкој л~НИЈИ. Може би:и и обрнуто: где нема мушких 
наследника, ~на се наслеi)УЈе и по женскоЈ линији, нарочито у домазет
ском браку, ,,Јер слава иде по кући и имању", па домазет тастову слав 
слави као главну, а своју само преславља. у 

У поглављу "О једном архачном реликту ... " (164-165) Михаел Мите
рауер се опет враћа проблему славе. Уз неупитно ослањање на Казерово 
мишљење о пореклу славе, Михаел Митерауер ни једном речи непоми 

код нас већ давно познате теорије о том проблему По њему к к ~е · , . азер Је 
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"у својој скорашњој анализи овог празничног ритуала показао да су сви 

битни елементи празника заштитника дома истовремено и елементи се

ћања на мртве( ... ) на претке по мушкој линији". То што је Казер "пока
зао", много деценија пре њега је учинио В. Чајкановић, али га Михаел 

Митерауер не помиње. Супротно том мишљењу, треба нстаhн да сви бит

ни ритуални елементи славе, а посебно "напијање у славу", здравице, не 

тичу се култа предака већ изражавају жеље за здравље и напредак куће. 

Настојећи да што више нагласи култ предака као заштитника дома, 
Михаел Митерауер некритички прихвата неутемељен о и крајње наивно ми
шљење из 19. века Ф. С. Крауса о настајању презимена код Срба, који су их 
добијали "према свецу заштитнику, попут Ђорђевића, називаним по Све- · 
том Ђорђу, Николића по Светом Николи, или Аранђеловића по арханђелу 
Михаилу"! (166) А шта рећи о бројним презименима у Срба која су матро
нимичког и топонимнчког порекла, или о онима која су изведена из занима

ња или телесних особина предака, по којем "свецу" су она настала? 
3. Када говори о левирашско.м браку, Михаел Митерауер каже да га у 

Европи има само "у забаченим областима Карпата, односно Балкана, где 
је била изражена свест о пореклу". (13) С тим у вези не помиње и супрот
ну појаву, сорорат, ни Филиповиhев рад у којем је показао да је први об
лик брака (поред Јевреја) заступљен и код муслимана, а други код католи
ка. Узрок томе није "забаченост" предела него став ислама н католичке 
цркве који левират и сорорат прећутно толеришу. Некритичко усвајање 
Казеровог мишљења о тобожњем жилавом одржавању левиратског бра
ка "карактеристичног за патрилинеарне родовске савезе" (с. 140), у су
протности је са друштвеном стварношћу строгог патрилинеарног систе
ма Срба у Црној Гори и Херцеговини, где егзогамија подједнако важи и за 
крвно и тазбинско сродство. Поред тога, таков брак не одобрава ни пра
вославна црква. 

4. Сем ако није посреди груба омашка у преводу, нетачна је и против
речна констатација Михаел Митерауер да су на западним балканским пла
нинским просторима постојали "акефални племенски савези (који су) ужи
вали широку аутономију" под турском влашћу. Прво, нетачно је да су пле
менска друштва Срба и Арбанаса била акефална. Код Срба су на пример, 
били јасно издиференциране политичке установе, војне: војвода, барјак
тар и сердар, односно цивилне: кнезови и духовници. Друго, нелогично је 

говорити о племенским савезима, дакле о нечему што је више од племе

на, и унутрашњој аутономији у односу на централну власт, а да нема пле
менског главарства! Наравно, и племенски зборови, скупштине су колек
тивно главарство par excellence. 


