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СТУДИЈЕ 
ESSAYS 

Мирослав Јовановић УДК 930.85 ( 497.11) "17" 

Наслеђе "вишше классе": 
одраз друштва у српском Ii:њижевном, 

културном и научном наслеђу 18. века 
(Прилог проучавању српских rрађанс1{ИХ 

традиција 18. века) 

Айсйlртаи: У ше1<сiйу се раз.мтира кул~иурно и научно наслеЬе 
срйско'l гра!;ансiива 18. века. Посебна йажња йосвећена је анализи 
садржаја ових шрадиција и њиховог. одраза на ондтиње срйско 

zра!;анско дру~ишво, њеiове йтиребе, тежње и идеале. 

"У претходним генерацијама рођен је мит: изузетно је велика 

срећа нашег народа што је из најнародскијих врела потекла његова 

писана реч. Разгрнимо пусту илузију романтичарских расположења 

и наћи hемо убогу истину: наш је народ доживео незавидну судбину 

да се језик његове културе (у XIX веку) заснује на говору његових 
најмање културних представника - неписмених људи. ( ... ) Скокови из 
такве пустоши у културу увек су опасни,једва изводљиви.( ... ) Крајње 
је време да се збиља сви отрезним:о од наивних митова." 

(Милка Ивић, Од Вука до данас) 1 

,,Просша класса народа нашега (т. ј. она класа, која у данашње врије
ме народ саставља) не уступа ни једноме од 5 или 6 себи оближњи народа 
ни у разу.му, ни у йoutiiieњy, нити и у каквој другој добродјетељи (то свје

доче сви људи, који су виђели и йознали народ наш); а виишш класса (прем

да би јој се могло изоставити једно и ш и с ?) онакова је, као што се одра
њује, и у каквом стању живи. Ако простој не чини срамоте, чести сувише 

не чини нигђе."2Тако је, негде на самом почетку расправе о српском књи-

1 Milka Ivic, ,,Od Vukado danas", u: Поља 77, 1965, с.1-2. (Цитирано према: Milka Jvic, 
О Вуковом и вуковском језику, Београд 1997, с. 35-36). 

2 Вук Сг. Карщшh, ,,Thac народољубца. Песна лирическо-дидактическа, посвећена серб
скоме роду. Л. М. Л. 1819.", цитирано према: Вук Стеф. Караџић, О језшсу и књижевиосши. 
Изабрани сйиси, Београд 1987, стр. 96. (Тај Караџиhев текст, IШје објављен за његова :,кивота.) 
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жевномјезику, Вук Караџић размишљао о различитим социјалним слоје

вима, тј. језиком тога времена речено, сталежима или класама тадашњег 

српског друштва. 

Његово размишљање указивало је на још један, не лако уочљив и у 

литератури не нарочито обрађен, проблем који се појавио током распра

ве о српском књижевном језику - на проблем разуl)ености тадашњег срп

ског друштва и социјалног сучељавања различитих слојева становништва. 
За историографију је то питање изузетно важно пошто омогућава да се 

расправа о српском књижевном језику проучава изван уских лингвистич

ких оквира, у знатно ширем контексту друштвене историје српског народа. 

Осамнаестовековни развој српског народа у граничним областима две 

по много чему различите и супротстављене царевине Аустрије и Турске, 

пресудно је утицао на социјалну стратификацију српског друштва почет

ком 19. века. Историјске околности утицале су да се током 18. века у оном 
делу српског народа који је живео у северозападним покрајинама Отоман

ске империје у погледу друштвене организације учврсти рурални, традици

онални социјални модел, који је показивао тек назнаке социјалне страти

фикације. Насупрот томе, међу Србима који су од времена Великог бечког 

рата (1683-1699) живели у Хабзбуршкој монархији, било је јасно изражено 
друштвено раслојавање, појавило се грађанство, развијана је грађанска кул

тура и формиране су друштвене елите. Услед тога се центар политичког и 

друпггвеног развоја српског народа током 18. века изместио ка северу, ка 
Аустрији. Избијање српских револуција 1804. и 1815. године унело је потпу
ни преокрет у дотадашњи друштвени развој. Револуције су у први план из

бациле рурално српско становништво из Турске. Оно је преузело улогу по

литичког предводника, што је утицало на то да се гравитациони центар да

љег друштвеног развоја српског народа премести на југ. Деветнаестове

ковни историјски развој у потпуности је потврдио тај преображај. 

У тим, нимало једноставним, околностима започела је расправа о срп

ском књижевном језику, чији је иницијатор био Вук Огефановић Кара

џић. Историја полемике углавном је позната. Зна се да су је отпочели Ка

раџић и Видаковић; да се у њу укључио читав низ истакнутих књижевника 

и интелектуалаца, попут Платона Атанацковића, Саве Мркаља, Јоакима 

Вујића, Лукијана Мушицког, Глигорија Гершића, Саве Текелије, Јована 

Огерије Поповића, Јована Хаџића, Василија Лазића, Евгенија Јованови

ћа, Јована Стејића, Гаврила Поповића, Никанора Грујића, Ђуре Даничи

ћа и др.; да су дојучерашњи истомишљеници, ширењем теоријске основи

це расправљања, често постајали опоненти, попут Караџића и Мушицког 

и Караџића и Стејића; да је формирањем Друштва српске словесности 

читава расправа подигнута на највиши, академски ниво. 
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Познато је да је расправа, такође, имала неколико фаза. Прву, 1815-
1818, током које су се, супротстављајући различите језичке концепте, срп
ски и славеносрпски, у центру спорења нашли Караџић и Видаковић. Другу, 

коју је обележила полемика поводом првог издања Вуковог "Српског рјеч

ника", 1818, подстакнута ласцивним и опсценим речима којима је Речник 
обиловао, али још више мењањем графичког лика азбуке и увођењем ла

тиничне графеме "ј" у српску ћирилицу. Другу фазу обележила је и песма 

Лукијана Мушицког "Глас народољупца", која је 1819. узбуркала српску 
јавност. Ипак, највише страсти у тој фази изазвала је полемика поводом 

различитих језичких проблема, коју су током 1821. године, на страницама 
Новина сербских, водили Караџић, Мушицки, Јоаким Вујић, Глигорије Гер

шић и други. Та полемика често је прелазила границе острашћене распре 

и почињала да наликује на бескомпромисну свађу. Најзад, трећу фазу, за

почету крајем тридесетих година, обележила је полемика Караџића и Ха

џића, која се водила око два различита концепта књижевне кодификације 

српског говорног језика (што је указивало на то да је пређашња дилема: 
српски или славеносрпски, већ тада била напуштена/решена у корист срп

ског). Ту фазу спорења је, како се сматра прилично ефектно, у Караџиће
ву корист окончао млади Ђуро Даничић 1847. године, познатом полемич
ком студијом "Рат за српски књижевни језик и правопис". Након тога усле

дила је контроверза коју је у јавности изазвало објављивање Вуковог пре
вода "Новог завјета", 1847. године. Епоха полемика завршена је потписи
вањем "Бечког књижевног договора" (1850) и широким прихватањем Ву
ковог концепта кодификације српског књижевног језика. 

Познато је и да се у полемику снажно уплитала политика. Најпре је, 

на захтев митрополита Огратимировнћа, кнез Милош забранио штампа

ње књига Вуковом ћирилицом у Србији (1832). Затим је кнез Михаило 
делимично укинуо ту забрану (1860), прописавши да се старом азбуком 
морају штампати званична издања и школске књиге. Након чега је Вуко
ва азбука службено прихваћена на Великој школи (1865). Да би, најзад, 
1868. кнез Михаило укинуо свако ограничење на њену употребу. Позната 
је, најзад, и чињеница да је током полемике српски књижевни језик дожи
вео потпуну трансформацију.' 

3 Основни историјски преглед развоја српског језика, са освртом на најважнију 
литературу, може се наћи у радовима: Павле Ивић, Исйl.орија срйс1со2 књижев1-юi језика, 

Београд 1971; Павле Ивиh, ,,Језичке прилике код Срба у раздобљу од 1537. до 1699. годи
не", у: Иciuopuja срйско2 народа III-1, Београд 1993, с, 105-134.; Павле Ивић, Александар 
Младеновић, ,,О језику код Срба у раздобљу од 1699. до 1804", у: ИсШорија срйс1<.02 народа 
IV-2, Београд 1986, стр. 69-106. (Даље: П. Ивић, А. Младеновић, ,,О језику код Срба 1699-
1804", иен IV-2 ... ); Павле Ивић, Јован Кашић, ,,О језику код Срба у раздобљу од 1804. до 
1878. године", у: Иciii.opuja срйскоz народа V-2, Београд 1983, стр. 311-380.(даље: П. Ивић, 
Ј. Кашић, ,,О језику КОД Срба 1804-1878", иен V-2 ... ) 
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*** 
Када је расправа отпочела, на друштвеној сцени појавиле су се две 

супротстављене групе. Прву је окупљао Караџић, којије језичку реформу 

темељио на говорној пракси оног дела народа који је тада живео у Турској, 

али који се захваљујући револуцијама појавио на друштвеној позорници 

као важан политички фактор који обећава. Друга се формирала око ње

гових опонената, најпре Видаковића и Стратимировића, а потом и око 

Хаџића, Огерије, Огејића и др., који су се залагали да се у основицу књижев

ног језика угради књижевно наслеђе углавном Срба који су живели у Хаб

збуршкој монархији, а да се за основ тог језика узме говор српског гра

ђанства у јужној Угарској. Тиме је особена подвојеност дотадашњег дру

штвеног, културног и цивилизацијског развоја била потпуно изражена. 

Истина, проблем сучељавања различитих социјалних слојева у срп

ском друштву почетком 19. века свакако није представљао доминантно 
питање током готово полувековне расправе о нормативизацији књижев

ног језика код Срба. Ипак, одрази тог сучељавања били су латентни то

ком расправљања. Најпре у дилеми око тога који говор треба узети за 

основицу књижевног језика - говор народне књижевности, тј. рурални 

херцеговачки језички код, на чему је инсистирао Вук, односно говорну 

матрицу српског грађанског слоја из јужне Угарске, на чему је инсистира

ла већина његових опонената. Потом су се та сучељавања могла препо

знати у расправи о лексичком фонду, на коме ће бити изграђиван савре

мени српски књижевни језик. Она су се најјасније исказивала у полемика

ма о "вишем" и "нижем" стилу у књи}к~вности (тј. о потреби или штетно

сти очувања неке врсте диглосије у српском језику), а потом и у расправа
ма о озбиљним недостацима лексичког фонда усмене народне књижевно

сти за потребе изградње научне и уопште културне терминологије (по

зната сугестија о томе да ће прихватање језика усмене народне књижев

ности и посебно одбацивање лексичког фонда славјаносерпског језика не

миновно довести до озбиљног недостатка апстрактних, пре свега фило

зофских термина у српском језику). Најзад, када је већ било извесно да ће 

у вишедеценијским спорењима превладати Караџићев концепт како буду

ће књижевне основице језика, тако и реформисане варијанте ћирилице -
позни одјек тих сучељавања исказивао се бројним упозорењима да ће пот

пуно одбацивање пре свега грађанске ћиришще, која је током 18. и прве 
половине 19. века била у употреби међу Србима, неминовно довести и до 
потпуног заборава дотадашње књижевне, културне и научне баштние срп

ског народа. То давнашње упозорење, време је показало, и није било са
свим без основа. 
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Упркос томе, наука се веома ретко, случајно и нецеловито бавила тим 

данас заборављеним наслеђем.4 У том погледу значајно је размотрити срп
ско културно наслеђе 18. века, пре свега због чињенице да су те садржаје 
често мистификовали - како присталице тако и противници Караџићеве 

радикалне реформе језика - а да при том, заправо, нису били ваљано (а 

често ни уопште) анализирани. Истовремено, таква анализа омогућава 
да се у тим, данас заборављеним садржајима уочи специфичан одраз он

дашњег српског грађанског друштва, његових потреба, тежњи и идеала ... 

На граници две цивилизације: одраз друштва 

у расправи о језику 

Неуједначен, ометан и прекидан историјски развој српског друштва, 
културе и језика од 16. до 19. века (најпре у оквирима Турске, а од 18. века 
паралелно, у границама Турске и Аустрије) умногоме се одразио на садр

жаје расправе о српском књижевном језику. На свој начин, дисконтинуи
рани развој језика и друштва условио је да до расправе уопште дође. 

У предвечерје спора, 1805. године, у писму Доситеју Обрадовићу, Сте
фан Стратимировић је указивао на који се начин политички и социјални 
потреси и створене друштвене различитости одражавају на српски језик: 

,,Другојачије говори простиј Србин у Срему, Банату, Бачкој, и горњој Ма
ђарској; а другојачије у Славонии, Лики, Далмации, Босни и Сербии ( ... ) 
Еште другојачије говори просто Сербски, класса Свјашћеников, Офици
еров, учених, трговцев, художников, рукоделцев, и всех с култивирани људ

ми смешћених Сербов, а другојачије класса прости земледелцев, или во
заров, слуг, говедаров, овчаров, и nрочих nодљејших људ еј, кои нити речи 

имаду доста нити их право изговарају, но разврашћавају, нити кадгод књига 

читају."5 Слично су размишљали и Милован Видаковић6 , Лукијан Мушиц-

4 Изузетак представљају радови Мите Костића: Мита Костић, ДосиШеј Обрадо
виh у исШоријској йерсйекШивиХVЈЈЈ uXIX века, Београд 1959, Мита Костић, Гроф Колер 
као кулШурно-йросвеШни реформатор код Срба у У2арској у XVIII ве1,у, Београд 1932; 
те научни опис Милорада Павића: Милорад Павић, ИсШорија, сталеж, сiйил. Језичко 
йамhење и йеснички облик II, Нови Сад 1985, Милорад Павић, Иciilopuja срйске књижев
носШи 1'Ласицизма и йредроманiйизма, Београд 1979, Милорад Павић, Рађање 1-юве срй
ске-к.њижевносiilи. Исiйорија срйске књижевносiйи барока, класицизма и йредроманiilи
зма, Београд 1983. година. 

5 Стефан Стратимировић, ,,Љубезни Обрадовић ... ", у: Лeiiloйuc Машице срйске 
књ. 42 (1838), с. 121-122. 

6 Милован Видаковић, Љубомир у Елисиу1,1у или Cвeiiloзap и Драгиња. Моралнаја 
йовесш. Часш 1, В Будиме 1814, с. VI-VII. 
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ки7 и, нешто доцније, Јован Стејић, којије такође указивао на то да у одно-

. су друштвених структура и језика постоје одређене неусклађености: ,,Као 
што ратар и свакиј тежак изумева и прави себи посебне речи за свој жн
вот и своје потребе, и говори но свом чувству и разуму; тако образован и 

учен човек тражн и прави нужне речи за предмете неизмериме области 
науке и потребе снажне уметности, и даје језику ону правилност и чисто

ту, и ону јасност и обилност израза, која задовољава облагорођено људ

ско чувство и строго оцењујући нросвећениј разум, једном речи око тога 

ради, да га начини језиком образованим и нисменим"8 • Можда најекспли
цитније о друштвеној димензији језичких проблема, са конкретним при

мерима, писао је Евстатије Михајловић'. 
Друштвене промене и неуравнотежен развој српског друштва, наро

чито током 18. века, неминовно су се исказивали у самом језику, а погото
во у полемици која је вођена почетком 19. века. 

А) ,,Ко11куренција експериме11ата": Два друштвена модела 

У различитим концептима будућег језичког развоја, истакнути руски 

славист, српски ђак Никита Иљич Толстој препознао је одраз политичких 
и друштвених промена и прелома, својеврсну конкуренцију друштвених и 
културних експеримената 10 • И заиста, када је у питању културно наслеђе 
18. и 19. века, сусрећемо се са два културна модела која су се суо,шла на 
друштвеној сцени у време полемике о српском књижевном језику: 

(а) Народњач,си ,coнцeiiiii cpiic,ce ,cyлiiiype. Обликован је током 18. 
века, међу Србима у Турској (у виду усменог народног стваралаштва). Вук 
Караџић је тај концепт уобличио у кохерентан систем заснован на коди

фикацији језика усменог народног стваралаштва. Културни концепт оли

чен у сакупљачкој делатности Вука Караџића имао је мало веза са тради
цијама елитне књижевности и културе које су се развијале у дугом вре

менском раздобљу од средњег до краја 17. века. До тога је дошло услед 
застоја у друштвеном развоју српског народа у Отоманској империји, то
ком 18. века, због недостатка социјалне и културне модернизације, нено-

7 Лукијан Мушицки, ,,О србском језику и граматики", у: ЛеШойис Машице срйске, 

књ. 45 (1838), с. 67-68. 
8 Јован Стејић, ,,Предлог за србскиј речник и србску граматику", у: Гласншс Дру

шшва србске словесносши, св, 5 (1853), с, 1-3, 5, 
9 Евстати(је) Михајловић, Обрана језика србскоi од изойачавања и йросШачења 

њеiовоi и кири.лице од вуковице, У Великом Бечкереку 1863, с. 7-14. 
10 Н. И.Толстой, ,,Литературный язык сербов в конце XVIII - начале XIX века", в: 

Национальное возрождение и формирование славянских лиШераiйурf-iых языков, Москва 

1978, стр. 270, 
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стојања школа и социјалне нивелације. Но, тај концепт, потекао из доми

нантно руралне српске средине, био је чврсто утемељен у говорном јези
ку већине народа. 

(6) Граlјанс,си ,cyлiiiypнu ,coнцeiiiii. Појавио се на друштвеној сцени 
крајем 18. века, Проистекао је из српског друштва у Хабзбуршкој монар
хији, које је након Бечког рата имало специфичан развој, различит у од
носу на Отоманску империју. У њему су се преплитали и прожимали ра

знородни елементи. Традиције српске елитистичке културе, које су се у 

каквом-таквом континуитету развијале од средњег века. Различити стра

ни утицаји који су у српску културу продирали захваљујући интелектуал
ној елити образованој на средњоевропским универзитетима, или преко 

рускословенског. И најзад, традиције саме грађанске културе створене за

хваљујући релативно несметаном раду српских школа и еманципацији дру
штвених елита током 18. века на хабзбуршком тлу. Тај културни концепт 
није био ни кохерентан, ни потпуно уобличен у јединствен систем. У њему 
су се подједнако истицали и клерикални и грађански елементи, често не
усклађени, на чак и међусобно супротстављени. Носиоци грађанског кул

турног концепта нису на друштвену сцену ступили јединствено, са јасном 

визијом и нормом књижевног језика. Заговарали су чак две различите 
језичке норме - славјаносербску (Стефан Стратимировић, Милован Ви
даковић, Сава Текелија и др.) и народну, али нисану грађанском ћирили
цом и уобличену према говорном моделу који је био у ун отре би у градови
ма, варошима и селима Хабзбуршке монархије (Јован Хаџић, Јован Сте

рија Пон?вић, Јован Стејић и др.). Са тако разуђеним идејама српско гра
ђ~нство Је ушл~ у еноху полемика које је водио Караџић. Ипак, њих је 
уЈедињавала идеЈа да би било какав радикалан прекид са дотадашњим књи

жевним и језичким наслеђем (којије заговарао Вук) означио погубан дис
континуитет у културном развоју и занемаривање и заборав традиција које 
нису створене на народном језику. 

Та два културна концепта снажно су се сукобила око нормирања срн
~ког књижевно~ језика. Садржаји полемике омогућавају да се тај сукоб 
Јасно уочи. Реч Је, заиста, била о конкуренцији различитих експеримеца
та: револуц_ионарног (деволутивног?), који је заговарао Вук предлажући 
радикалну Језичку реформу, и еволутивног, оличеног у разноликим је

зичким мешавинама, за које се, у жељи да корпус дотадашњег културног 
наслеђа угради у основе будућег развоја, залагала српска грађанска инте
лигенција, Током полемике исказивале су се и бројне разлике руралног и 
урбаног елемента, нарочито заоштрене са политичком експанзијом срп
ског сељаштва, коју су донели устанци. 
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Грађански културни концепт везивао се за елитистичку културу тан

ког друштвеног слоја српског градског и варошког становништва из Хаб

збуршке монархије и умногоме је био одређен општим европским кул

турним и интелектуалним утицајима. Насупрот њему, народњачки кон

цепт културе, својеврсна "цивилизација гуња и опанка", за коју се залагао 

Вук Караџић, био је заснован на народној, епској поезији, традиционалној 

култури српског села и руралним митовима и легендама. По томе је он 

био знатно ближи доминантној већини тадашњег српског становништва. 

Алије истовремено сразмерно био удаљен од најважнијег конзумента књи

жевне, научне, уметничке и, уопште, кулутрне продукције, српског грађа

нина. Истина, он није био ненознат српском грађанству. Напротив. На

родна поезија била је раширена и популарна у свим слојевима тадашњег 

српског друштва. Ипак, српски грађанин, школован на неком од средња

-европских универзитета, није се могао задовољити искључиво култур

ном понудом усменог народног стваралаштва. С друге стране, српском 

сељаку је веома мало значила културна понуда, која је садржавала штам

пу, позориште, научне студије, теолошке трактате, уметничку поезију итд. 

Његове културне потребе и даље је задовољавао свет митова и легенди 

очуваних и створених у усменом народном стваралаштву. 

*** 
Прекид и промена коју је у културни развој унела Караџићева ради

кална језичка реформа и, преко ње, општа глорификација "цивилизације 

гуња и опанка" (до које је, делом, дошло и због општеевропског одушевље

ња народним стваралаштвом, нарочито развијеног у доба романтизма), ипак 

се крајем 19. века слила у јединствену културну целину са новом грађан
ском културом коју је стварала српска друштвена елита. Но, сада су у осно

ве те културе биле уграђене културне вредности на којима је Караџић за

снивао своју радикалну језичку реформу. Већ у то доба, баш као што су 

наслућивали бројни Вукови ононенти, књиге и књижевност који су настаја

ли на грађанском језику 18. века све су теже могли наћи свог читаоца. Тиме 
су у други нлан потискиване и полако пренуштане забораву оне културне 

традиције које су се везивале за српско грађанство. 

То је реалан резултат "конкуренције различитих екснеримената", ко
ја се на српској друштвеној сцени појавила крајем 18. и почетком 19. века. 
На том закључку могуће би било заокружити приказ тог феномена. Но, 

он се није исцрпео практичним друштвеним прихватањем Вуковог језич
ког и културног концепта. 
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Резултати сукоба два различита културна концепта поново су актуе

лизовани њиховом политичком инструментализацијом. Политичка упо

треба, којом су обновљене старе расправе и недоумице из времена поле
мике ( свакако, схваћене из потпуно другачијег угла), имала је велику те
жину и осетљивост, тим пре што су за језик, у превратним политичким 

временима 19. и 20. века, била везана осећања националне припадности. 
,,Гуњ и опанак", а с њима и цивилизација коју су симболизовали подједна

ко као и Вук, у потпуности су одговарали популистичкој реторици коју су, 
крајем прошлог века, у политички живот Србије увели радикали Николе 

Пашића.11 Након тог доба концепт народне културе и језика, оличен у срп
ском селу и сељаку, постао је значајан елемент политичке комуникације. 

Око њега су се формирале три основне симболичке јединице: (а) народни, 

односно сељачки језик и народно језичко стваралаштво, (б) сељачка кул
тура, и (в) народне, тј. сељачке психичке особине. 12 У политичкој ретори
ци "цивилизација гуња и опанка" била је често априорно супротстављана 
грађанском културном концепту, као нешто што одражава праве (нацио
налне или класне) вредности, и са тих позиција означавана и слављена 
као највиша културна вредност. Насупрот томе, потпуно су занемариване 
и негиране традиције грађанске културе, која се, у епохама барока, роко
коа, просветитељства и предромантизма, развијала међу Србима у Хаб

збуршкој монархији, доследно се настављајући на дотадашњу српску књи
жевну и културну традицију. 

Услед тога, у савременом српском друштву и представа о српском се
љаку, и (митологизована) личност Вука Караџића, нредстављају важне 
симболе колективног идентитета. И данас се, чак и у науци, могу чути 
уверавања да: ,,Устанак, Вук Караџић и народна песма, три момента која 

стоје у нераскидивој вези, чине основицу на којој је почела ца се изrраt,ује 
и којој се стално изнова враћа с;рпска култура XIX и ХХ века."13 

Мора се приметити да такво уопштавање, уз све уважавање ауторо
вог става, чини преуску основу за разумевање српске културне историје и 

схватање основа на којима почива савремена, нововековна култура. Ис
тицање три елемента, ,,борбе", ,,Вука" и "народне песме", ,,на којима је 
српска култура изграђена и којима се стално враћа", представља, заправо, 

11 Андрей Шемякин, ,.Никола Пашич и сербское общество. Взг.ляд из эмиграции 
(1883-1889)", у: Годишњак за друшшвену исшорију 11-1 (1995), с. 1-18. 

12 Слободан Наумовић, ,,Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка 
комуникација у новијој историји Србије", у: Годишњак за друшшвену исшорију П-1 (1995), 
с. 52-53. 

13 Јован Деретић, ,,Први устанак II српска култура", у: Први срйски усiианак, Бео
град 1981, с. 162. 
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свођење основице савремене српске културе на културни концепт усмене 

народне (патријархалне) културе почетка 19: века. Таквим односом пот
пуно се маргинализују и занемарују традиције српске грађанске културе 
18. и 19. века, оличене у књижевном раду Орфелина, Венцловића, Вида
ковића, Стерије, Мушицког, Хаџића; у научним достигнућима Орфелина, 
Рајића, Трлајића, Стојковића, Соларића, Стејића; педагошкој делатности 
Теодора Јанковића и Стефана Стратимировића; сликарству Христофора 
Жефаровића, Захарије и Јако ва Орфелина; новинарском раду Мар кид еса 
Пуља, Стефана Новаковића, Димитрија Давидовића; театру КОЈИ су ств~
рали Јоаким Вујић и Стерија; издаваштву, развоју правне мисли (Стерије 
и Хаџића), па и меценатству Саве Текелије. 

Уопштавања и поједностављивања која основицу савремене српске 

културе своде на концепт усмене народне (патријархалне) културе реме
те нормалан развој друштвене свести. Најпре, таква уопштавања на изве

стан начин конфронтирају културни концепт народне културе свим гра

ђанским културним концептима краја 18. и почетка 19. _в~ка (просве~и
тељском, класицистичком, предромантичарском), разбИЈаЈуhи свест о Је
динственом (и континуираном) културном наслеђу српског народа. Осим 
тога, инсистирање на вредностима руралне културе, њеним конфронти
рањем са грађанском културом краја 18. и почетка 19. века, које је погодо
вало реторици политичког популизма и сужавало и осир~машивало основе 

савременог културног самосазнања, у извесном смислу Је садржавало чак 

и заметке антиинтелектуализма. 

Свођење културног наслеђа на "Устанак, Вука и народну песму" бит
но је одредило (и још одређује) колективно памћење српског народа. 

,,Обележавање успомена" - како је нагласио Џон Гилис - ,,по дефи
ницији је друштвено и политичко, у себе укључује усклађивање поједи
начних и групних сећања, чији се резултати могу појавити, у суштини, као 
производ процеса сталне расправе, борбе и, у неким случајевима, разара
ња."14Управо на тој двострукој основи (политичкој и друштвеној), профи
лисаној сталним расправама и борбама, могуће је разумевање савреме
ног (19. и 20. век) друштвеног односа према "цивилизацији гуња и опан
ка" и Караџићу, с једне, и његовим опонентима, те грађанским културним 
традицијама, за које су се они залагали, с друге стране. 

Обележавање традиција у српском друштву омеђено је н одређено 
сталним притиском политичког на колективно памћење (а у оквиру тога 
и на обележавање традиција). Тај притисак није био својствен само за ко
мунистичке власти ( којима се, иначе, симболика "гуња и опанка" потпуно 

и John R. Gillis, ,,Mernory and Identity: The History of а relationship", in: J.R.Gillis (Ed.), 
Comrnemorations. The politics ofNational Identity, New Jersey 1994, р. 5. 
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уклапала у идеолошки концепт "радног народа града и села" и "широких 

народних маса"). Напротив, он није био стран ни владајућим елитама у 19. 
веку. Јасно се исказивао током непријатељстава, нетрпељивости и поли

тичких борби које су водиле две српске династије, Карађорђевићи и Обре

новићи; те у политичким сукобима напредњака, либерала и радикала кра

јем 19. века. Актуелизован је и са појавом југословенске идеје, те с њеним 
практичним остварењем у Краљевини Југославији (у оквирима концепта 

интегралног југословенства). 
Тиме је знатно осиромашен наш савремени однос према садржајима 

прошлости и укупном друштвеном и културном наслеђу српског народа. 

Створени су предуслови да у друштвеном односу према историји уместо 

рационалних и научно заснованих знања преовладају поједностављене, сте

реотипне представе. Садржаји давно окончане полемике о књижевном 

језику, и учесници у расправи, претворени су у својеврсне политичке сим

боле којима се стално манипулише и који се изнова актуелизују у свакој 

новој кризној политичкој ситуацији. 

Б) Грађанске традиције 18. века 

Стална политичка употреба традиционалних симбола умногоме је 

девалвирала садржаје самих традиција. 

Мит о Вуку и народњачка култура с временом су постали погодни 

симболи око којих су национални колектив политички мобилисали и по

пулистички настројени радикали и заговорници интегралног југословен

ства, али и комунисти. 

Насупрот томе, за традиције српског грађанства, оличене у Вуковим 

опонентима (или још прецизније, у њиховом omopy Вуку), ,,залагали су се 
најчешће људи десне оријентације блиски црквеним круговима, који су за
мерали Вуку што је посељачио српску културу приволевши књижевнике да 

говоре језиком свињара, уместо да је свињаре навео да говоре језиком књи

жевника" .15 Но, њихове замерке често су биле магловито и нејасно форму
лисане, и као такве нре су представљале политички став и својеврсну дру

нггвену побуну против занемаривања културног наслеђа него што су одра

жавале озбиљан научни закључак заснован на темељним истраживањима. 

У том колоплету политичке пропаганде, незадовољства, друштвене 
митоманије и нејасно формулисаних замисли потпуно се замаглио ствар

ни садржај онога што је чинило културне традиције српског грађанства 
18. века. 

15 С. Наумовић, ,,Устај сеља, устај роде ... " с. 53. 
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Захваљујући њиховој политичкој инструментализацији, културне тра
диције српског грађанства биле су готово увек или некритички прокаже

не или, такође некритички, глорификоване. Тако је било још од доба по
лемике, када их је Караџић потпуно одбацивао", односно када су његови 
опоненти указивали на то да ће радикалан прекид са дотадашњим ствара

лаштвом довести до његовог заборава. У даљим интерпретацијама тај ис
кључиви модел још више је поједностављен, а читав проблем све чешће 
свођен само на проблем "језика свињара" или "посељачења културе". Ти
ме су и сами садржаји те, занемарене, културе полако потискивани у дру

ги план. Због тога и не треба да чуди што су и они у колективном памћењу 

преживели само на нивоу симбола. А ти садржаји могу, као, уосталом, и 

садржаји саме полемике, помоћи знатно слојевитијем и свеобухватнијем 
разумевању наше друштвене историје. Покушаћемо да докажемо ту тврд

њу анализом једне библиографије, на трагу идеје да је библиографија: 

"увек извор мио гих и различитих података,( ... ) од оних чији наизглед штури 
подаци бог!}то осветљавају историју означавајући њен суженији или разу

ђенији ток, којим се превазилази дотадашње, заједно са прекидима које је 

доносио развитак или које су наметале кризе".17 

Анализа је обављена на основу података које пружа "Срйска библи
оzрафија 18. века"18 , за чије постојање српска култура може бити захвал

на изузетном прегалаштву библиографа "аматера", лекара др Георгија 

Михајловића. 

· Михајловићева библиографија јасно одсликава српско друштво и пру

жа изузетно драгоцен материјал за проучавање српске друштвене исто

рије 18. века. Она не омогућава само анализу юьижевне продукције већ је 
веома значајна и за разумевање модернизацијских процеса, појаве и еман

ципације друштвених елита и развоја укуса читалачке публике. Њен зна

чај се, у контексту полемике о књижевном језику, огледа и у томе што 

пружа незаобилазне податке о садржајима традиције на чије очување су 

се позивали Караџићеви опоненти. 

Библиографија, којом су обрађена и издања римокатоличких Срба и 

цругих Словена штампана брзописном ћирилицом19 , обухвата, са додат
ком, укупно 413 књига и објава од 1700. до 1800. године ( од којих известан 

16 Вук Or. Караџић, ,,Thac народољубца. Песна лирическо-дидактическа, посвећена 
сербскоме роду. Л. М. Л. 1819.", цитирано према: Вук Стеф. Караџић, О језику и књижев
ности. Изабрани сйиси, Београд 1987, стр. 96. 

17 Андреј Митровић, ПройиШивање Клио. Оlледи о Шеоријском у исй1ориоlрафи

ји, Београд 1996, с. 74. 
" Георгије Михајловић, Срйска библио'iрафија XVIII века, Београд 1964. 
19 Георгије Михајловић, Срйска библиоlрафија XVIII века ... , с. XXI. 
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број представља поновљена издања). Међутим, ако се од тих 413 наслова 
одузме пет фиктивних,20 тада укупан број књига и објава које су обрађене 
у библиографији износи 408. Са каснијим допунама и додацима, укупан 
број српских књига објављених у 18. веку достиже цифру од приближно 
480 (рачунајући и књиге објављене на руском, латинском, немачком и ма
i)арско':").21 Самим тим наслови обухваћени овом библиографијом пред
стављаЈу, заправо, штампано књижевно наслеђе српског 18. века. 

Анализом наслова тих књига могуће је створити тачну представу 0 

читалачким интересовањима српског друштва 18. века. Основна подела 
обављена је у односу на: (а) богословску, тј. теолошку литературу (у коју 
су сврстане богослужбене књиге, али и друга теолошка литература, по
пут богословских правила за свештенство, теолошке поезије, описа Јеру
салима и Христовог гроба итд.); ( б) световне, односно лаичке књиге штам
пане ћирилицом и (в) књиге штампане на другим језицима (латинском, 
немачком и мађарском), које су обухваћене библиографијом било зато 
што су с_е садржајем односиле на живот српског народа у Хабзбуршкој 
монарХИЈИ (попут "Привилегија" Леополда I), или што су њихови аутори 
били Срби (Никола Кишдобрански, Дионисије Павловић, Петар Мило
радовић, Сава Текелија, Григорије Јакшић). 

Српска библиографија 1700-1800. године 
ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 

КЊИГА 
Богословска/Dелиrиозна литеоатvоа 140 34,3% 
Лаичка литеDатvnа штампана ћиnилицом 243 59,6% 
Књиге на дnvгим iезицима: 25 6,1% 
- латински 117: 
- немачки (4' 
- маћаоски (4: 
УКУПНО 408 100,0% 

Уочљиво је да је током 18. века нешто више од трећине објављених 
књига имало богословско, односно теолошко обележје. При том би тре
бало имати на уму да су и у многим лаичким књигама доминирали религи-

20 Георгије Михајловић, Срйска библиоlрафијаХV/П века ... , с. ХХ. 
• 

21 Приликом штампања библиографије сам Георгије Михајловић је у "Додатку" на
вео ЈОШ шест наслова .С од чега четири представљају исправке већ обраl)ених јединица или 
по.новљен~ издања поЈединих књига за које је касније прикупио податке). Упореди: Геор
ГИЈе МихаЈловић, Срйска. библиоlрафија_ XVIII века .. , с. 363-367; а касније је објављена и 
допуна ове библиографИЈе: Прилози Сриској библиографији XVIII ве,т, Инђија 1983. го
дина. 
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озни садржаји (нпр. у "букварима" за школе), те даје велики број књига 
својим садржајем одражавао религиозни дух епохе. Ти подаци потврђују 

закључке о великом утицају који је у друштвеном животу имала црква. 

Но, ти збирни бројеви још нису довољно речити да би се на основу 

њих могли доносити далекосежнији закључци о осамнаестовековном срп

ском друштву. За то је потребно анализирати промену односа религиозне 

и лаичке литературе током времена, и најзаступљеније родове у књижев

ној продукцији 18. века. 

Увећање продукције штампаних књиrа током 18. века 

Период 1700-1725. rодииа 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
КЊИГА 

Богословска литеDатvDа 10 100,0% 
Лаичка литература штампана ћиоилицом о О.О% 
Књиге на дn"rим iезицима о 0,0% 
- латински 10\ 
- немачки 10\ 
- мађарски (О\ 

УКУПНО 10 100,0% 

Период 1726-1750. rодииа 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
КЊИГА 

Богословска литеоатvоа 5 31,3% 
Лаичка литеоатvоа штампана ћиоилицом 9 56,2% 
Књиге на доvгим iезицима 2 12,5% 
- латински 12 
- немачки 10 
- маћарски 10 
УКУПНО 16 100,0% 

Период 1751-1775. rодииа 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
КЊИГА 

Богословска литеоаТ\1nа 45 45,0% 
Лаичка литеоатvоа штампана ћиnилицом 47 47,0% 
Књиге на дn"rим iезицима 8 8,0% 
- латински 8' 
- немачки О' 
- маћаРски 01 
УКУПНО 100 100,0% 
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Период 1776-1790. rодииа 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
КЊИГА 

Богословска литеnатvоа 28 26,9% 
Лаичка литеоатvоа штампана ћиоилицом 69 664% 
Књиге на дnнгим iезицима 7 6,7% 
- латински 4 
- немачки 3 
Маћаоски о 
УКУПНО 104 100,0% 

Период 1791-1800. rодина 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
КЊИГА 

Богословска литеnатнnа 52 29,2% 
Лаичка литеDатvnа штампана ћиDилицом 118 66.3% 
Књиге на дnнгим iезицима 8 4,5% 
- латински '3) 
- немачки '1 \ 
- маћаоски '4) 
УКУПНО 178 100,0% 

Ова анализа јасно показује да је почетак века (1700-1725) у потпуно
сти био обележен објављивањем искључиво боrословске литературе. Та
кође је евидентно да је у то доба у српском друштву књига још била веома 
ретка и очито скупа "роба" (у првој четвртини века објављено је свега 2,5 
одсто свих књига штампаних током 18. века). Међутим, тај податак може 
указивати и на смањене потребе за читањем у српском друштву. Насу

прот томе, у последњој четвртини 18. века (1776-1800) објављен је знатно 
већи број световних књига штампаних ћирилицом, што потврђује закључке 
о еманципацији српског грађанства у односу иа цркву. Упркос томе про
дукција богословске литературе била је у то доба знатна ( кретала се из
међу једне трећине и једне четвртине свих објављених наслова). 

У последњој деценији 18. века било је објављено чак 43,6 одсто свих 
српских књига штампаних током 18. века (178). Та чињеница, уз податак 
да је тих rодииа број лаичких књига достигао чак две трећине укупне про
дукције, јасно сведочи о привредном јачању, модернизацији и културном 
развоју српскоr грађанства. У то време потреба за књиrом постала је не
упоредиво већа ио што је то била иа почетку века, а очито је да се и фи
нансијска моћ. купаца српских књига знатно поправила ( с тим што је са 
развојем технике и сама књига донекле појефтинила). 
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Анализа заступљености књижевних родова у продукцији 18. века по
маже да се уочи у ком правцу је била усмерена модернизација тадашњег 

српског друштва, за које области духа је владало повећано интересовање 

и на који начин су се развијали укуси читалачке публике. 

Анализа књижевне продукције током 18. века према родовима 

ВРСТА ЛИТЕРАТУРЕ БРОЈ % 
Богословска литеnатvnа 140 34,3% 
Лаичка литератvnа 268 65,7% 
- Историографиiа 20 
- Књижевност 46 
- Филозоmиiа 3 
- Поиоодне наvке 9 
- Дрvштвене наvке rvкљvчујући лингвистикv, граматике и сл.) 6 
- Геогоаmска литеоат\mа (каоте) 6 
- Школски vџбеници 47 
- Педагошка литеоатvnа (годишњи извештаiи, поиоvчници и сл.) 16 
- Законодавни акти 31 
- Хеоалдички албvми 5 
- Стn 11чни поиn\/чници за свакодневни живот 7 
- Штампа/периодика 6 
- Календаnи 6 
- Свечани говоои ("Слова") 15 
- Бnowнne и памсЬлети 10 
- Речници 4 
- Пnеводна књижевност 24 
- Каталози, библиогоаmиiе, "обiаве" {поетплата) 7 
УКУПНО 408 100,0% 

Подаци о књижевним родовима српских књига штампаних током 18. 
века могу помоћи да се уоче интересовања тадашњег српског друштва. 
Највећа пажња била је усмерена на школство, тј. на образовање деце 

(штампано је 47 уџбеника и 16 књига везаних за просветну проблемати
ку). Сразмерно велико интересовање тадашњег српског друштва владало 
је и за лепу књижевност домаћих аутора ( 46 књига), али и аутора из ино
странства (24 превода). На све већу уклопљеност српског друштва у европ
ске књижевне токове указује релативно велики број превода (24), који 
још више добија на значају ако се има у виду да су припадници образоване 
српске елите, школовани на страним универзитетима, могли да читају стра

ну књижевност у оригиналу. Модернизацијски процеси у друштву наме

тали су већу потребу за комуникацијом, која се током последње деценије 
века (1791-1794) исказала у појави првих новина, али и других периодич-
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них издања, календара, брошура, памфлета и јавних говора (укупно 37 
издања). Друштвено интересовање за историју такође је било развијено 
током 18. века (20 наслова), док је промену у доживљавању света (коју је 
донело просветитељство), те повећано интересовање за друге земље и 
непознате пределе показивало објављивање првих географских карата. 

На културну модернизацију српског друштва, која подразумева повећано 

интересовање за књигу, указује и објављивање штампарских каталога и 

библиографија, те различитих "објава" помоћу којих је српски читалац 
могао да дође до жељене књиге. Појава првих приручника са практичним 

саветима којима је олакшаван свакодневни живот (Приручник виногра

дарства, приручника за заштиту од пожара, од куге, итд.), показује да је 

тих година дошло и до модернизације свакодневног живота, као последи

це живљења у уређеној средњоевропској монархцји. 

Ова анализа показује и за које области је у тадашњем српском дру

штву владало смањено интересовање. Приметно је да је током 18. века 
објављен мали број књига из области природних наука (9) и световне фи
лозофије (3). Тај податак може указати на недовољну техничку модерни
зацију српског друштва и на његову усмереност на практичне социјалне н 
политичке проблеме с којима се сусретало, с једне стране, а с друге на још 

снажну доминацију цркве, која је, у области духовног живота, задовоља

вала и филозофска интересовања. 

Веома важни и занимљиви подаци могу се добити и анализом самог 
садржаја Михајловићеве "Библиографцје". Податак који може донекле 
помоћи разумевању појединих проблема везаних за развој језика, пред

ставља чињеница да је прва световна књига српског 18. века била "Пер
вое учение отроком", тј. Буквар Теофана Прокоповича, штампан у Епи
скопији Римничкој 1726. године (који се, истина, само по азбуци и намени 
може сматрати световном књигом, док је већи део садржаја и даље теоло

шког обележја)". Управо је то једна од најважнијих књига путем којих је 
у српску културу ушао рускословенски језик. Повећано друштвено инте

ресовање за правни статус српског народа у Хабзбуршкој монархији по

казује објављивање "Привилегија" Леополда I, 1732. године, у оригниалу 
на латинском, а нарочито њихов превод на српски Павла Ненадовића, ко

ји је, након што су потврђене од Марије Терезије на сабору 1744. године, 
објавио Христифор Жефаровић 1745. године.23 У том погледу је значајан 
и превод "Регуламента" за војну границу, објављен у Блажу 1748. годи-

22 О самој књизи и историји њеног објављивања у Римнику: Георгије Михајловић, 
Срйска библио'iрафијаХVIП века ... , с. 14-15. 

23 О историјату књиге по.rn:едати: Георгије :МИХ:ајловић, Срйска библиоiрафијаХVПЈ 
века ... , с. 35-37. 
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не.24 Прва српска историја, ,,Историја о Черној Гори" Василија Петрови

ћа, објављена је 1754. године. А једанаест година касније објављено је и 
,,Краткоје введеније в историју праисхожденија Славено-сербскога наро

да" Павла Јулинца (1765). Тек почетком шездесетих година објављена су 
прва српска поетска дела Захарије Орфелина, ,,Ода на воспоминаније вта

раго Христова пришествија по образу пјесни Лва Премудраго", 1760, која 
је представљала подражавачку књижевност са још снажно израженим ре

лигиозним карактером, а потом и знаменита песма "Горестни плач слав

нија иногда Сербии ... ", 1761, која је доживела неколико издања. Прва про
зна дела појавила су се неколико година касније у Орфелиновом "Кален

дару", 1766. (приповетке "Турчин господар и Сербљин слуга", ,,Калуђер и 
дијак" и "Хрузин"). 

Појава првих историографских и књижевних радова, педесетих и ше

здесетих година 18. века, указује на то да је у то доба српско друштво 
захватио први снажнији талас социјалне (и културне) модернизације. Био 
је то резултат систематског школовања српске омладине од средине два

десетих и почетка тридесетих година, о коме се бринула црква. Процес 

друштвене модернизације узимао је, од тог доба, све више маха. Почели 

су да се појављују први уџбеници латинског, штампани ћирилицом на срп

ском језику, ,,Начатки латинскаго јазика" Христифора Целариуса, 1765, и 
,,Латински буквар" Захарије Орфелина 1766. године. Од 1772. до 1774. го
дине појавиле су се немачка гр'аматика Стефана Вујановског и уџбеник 
немачког језика Саве Лазаревића. Двадесетак година касније, 1790, поја
вио се и први речник, ,,Немачко-српски речник" Теодора Аврамовића. Та

да је објављена и прва књига из области природних наука- ,,Аритметика" 

Василија Дамјановића, 1767. године. Средином седамдесетих година, на
кон штампања биографије Петра Великог, Захарија Орфелин је издао 

више географских карата: Руске империје са пограничним земљама; Не

мачке, Холандије, Данске и Пољске са деловима Шведске, Енглеске и Фран

цуске; делова Руске империје (Мале Татарије, кијевске, бјелгородске и во

роњешке губерније, део Кубана и Крим); Сарматије; и најзад Летоније, 

Естоније и Финске, са деловима Литваније, Пруске, Русије и Шведске.25 

Готово у исто време 1775. појавио се превод књиге Шарла Рол ена "Пут 
к постојаннеј славе и истииному величеству", за коју се може констатовати 

да делом свога садржаја представља и први приручник за унутрашње уре

ђење куће. Осим савета како достићи славу, онима који теже томе циљу, у 
трећој глави књиге читаоцима се сугерише и на који начин да уреде унутра-

24 Детаљније: Георгије Михајловић, Срйска библиоlрафијаХVПI века ... , с. 37-39. 
25 Георгије Михајловић, Срйска библио'iрафија ХVШ века ... , с. 116-120, 125-126. 
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шњост дома, како да се облаче итд.26 Наредне, 1776. године, објављен је Ју
линчев превод "Велизара" Жан Франсоа Мармонтела, првог страног рома
на објављеног на српском језику. Крајем седамдесетих и почетком осамде
сетих појавила су се и прва издања српских аутора на страним језицима: на 
латинском, Николе Кишдобранског "Orientalis Ecclesiae responsio ... " 1778, те 
прве докторске дисертације: Петра Милорадовића "Dissertatio inauguralis me
dica de Saburra primarum viarum" 1778, Јована Живковића "Dissertatio inaugura
lis medica de Furunculo ... " 1784, и Саве Текелије "Dissertatio iuridica de causa, et 
fine civitis ... ", 1786. године; а на немачком Дионисија Павловића "Denkarde 
welche der Hochwurdigste EryЬishop von Belgrad ... ", 1789. године. Осамдесетих 
година објављена је и прва књига књижевности за децу- ,,Магазин за децу" 
Жан Мари Лепренс де Бомон, 1787. године, који је изгледа био прилично 
популаран, јер је до краја века доживео још два издања. 

Деведесетих година књижевна продукција се знатно развила, о чему 
сведочи прво издање неког српског средњовековног рукописа, Теодосије

вог "Житија Св. Симеона и Св. Саве" (истина под Доментијановим име
ном) 1794, са критичким коментарима Кирила Живковића. Повећане ко
муникацијске потребе друштва убрзале су тих година појаву првих срп
ских "дневних" новина (које су излазиле на свака три или четири дана). 
Најпре су се појавиле "Сербскија новини повседневнија" Маркидеса Пу
ља у Бечу 1791-1792, а потом, такође у Бечу, и "Славено-сербскија ведо
мости" Стефана Новаковића (1792-1794). На повећано друштвено инте
ресовање за саму књигу, што је било логична последица тих процеса, ука
зивало је све чешће објављивање каталога и позива на претплату ( од 1772-
74, када је објављен каталог књига Типографије Димитрија Теодосија27 ). 

*** 
Ако се упореди са културним наслеђем грчког народа у истом веку -

у раздобљу од 1680. до 1780. Грци су објавили 1.400 књига: 

1680-1705 100 
1706-1730 200 
1731-1755 400 
1756-1780 700 

26 Георmје Михајловић, Срйска библио'lрафијаХVШ века ... , с.116-120, 128. 
27 О овом каталогу детаљIШје: Георгије :r...1ихајловиh, Срйска библиоlрафија XVIII 

века ... , с. 111-112. 
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У истом раздобљу адиос теолошке и лаичке литературе мењао се сле

де!шм темпом (у световне књиге нису урачунате граматике ):28 

1680-1715 1715-1745 1745-1780 
богословска 78% 70% 53% 
световна 16% 20% 33% 

- може се видети да је, упркос убрзаном социјалном развоју и модер
низацији последњих деценија века, српско друштво и даље било у вели

ком заостатку у односу на суседан, православни народ. 

Ипак, без обзира на све мањкавости, то је, у најкраћем, инвентар срп

ског културног наслеђа 18. века, против чијег одбацивања и заборава су 
се борили Вукови опоненти. С тим наслеђем српски народ је ушао у 19. 
век. 

Језик тих књига био је неуједначен, оптерећен диглосијом и тригло

сијом. Та чињеница послужила је, свега неколико деценија касније, као 

повод острашћеним полемикама о будућој основици књижевног језика, 

које је заподенуо Караџић. 

28 Подаци преузети из предавања "Проналазак, подражавање, замена: незавршена 
просвећеност", које је проф. Трајан Стојановић одржао на Округлом столу Катедре за 
Општу савремену историју Филозофског факултета у Београду, 24.02.1998.rодине. 

Мирослав Јовановић, Наслеђе "вишше классе": одраз друшillва ... 
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Owing to political instrumentalisation, cultural tradition of the SerЬian middle classes 
were almost always either uncl'itica1ly attacked or uncriticaJly favoured. Thus, thel'e is not 
wonder that they have survived in the coJlective memory only as symbols. Therefore knowl
edge about them is relatively poor. The analysis ofthe liteiary production ofthe SerЬian 18'" 
century has shown that 408 books were puЫished during that century. Little mше than опе 
thi1·d of the puЫisћed books had teological cћaratel' (140). It ћаs to Ье pointed out that in 
certain number of tће profane books and books printed in foreign languages (268), religios 
contents prevailed (in school "primers"), while the great number of the books represented 
the religious spirit of the еросћ in its context. At the very beginning of the century, exclu
sively teological books were puЫished, while first profane books appeared in 1720-ies. Pro
duction of profane books prevailed at the end of the century. The analysis have sћown that 
the most attention of SerЬian middle classes was directed to scћooling, education of children 
(47 textЬooks and 16 educational books), but there was also а great interest in literature Ьу 
domestic writers ( 46 books ), and foreign ones (24 translations ), ћistory et~. Impulses of 
modemisation impulses аге visiЫe in the producition, such as piinting ofthe first newpapers 
or practical ћandbooks fш everydaylife. Тће comparison between SerЬian and Greek tradi
tion of this epoch is interesting. Greeks have puЫisћed much greater number of the books 
(1400), while more Њаn 50% of the titles were of religious or teological character. 
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Симболи и 1.:ључне речи у дискурсу 
политичких странака у Србији 

почетком 20. века 

Айсйlракш: У чланку се анализирају разлике које су йосшојале у 

саморазумевању йолий1ичких сШранака у Србији йосле Мајскоi йре~ 

врайlа 1903. године. Као кључни йредмейl анализе узейl је йолийlич
ки дискурс, симболи који су се корисйiили у свакодневној йолиШич~ 
кој реiй.орици и кључне речи којима су сiйранке желеле да изразе 
свој иденШийlеШ. 

Формирање модерних политичких странака представља дисконтину

итет у вековима дугој историји политичких група, старих колико и борба 

за моћ међу супротстављеним и конкурентским деловима друштва. Те 
предмодерне групе темељиле су се, како описује Дејвид Хјум у свом Есеју 

о йаршијама, на принципима, интересима и осећањима, али, за разлику од 

каснијих сличних организација, оне нису имале трајност као једну од основ
них особина. Своје постојање најчешће су дуговале активностима неке 
породице, мале групе или чак само једне особе. Дисконтинуитет је настао 

са учвршћењем парламентарне и изборне процедуре, а пре свега са шире
њем права г~аса. Послужимо се формулацијом Макса Вебера: ,,Те нове 
формације су деца демократије, општег права гласа, неопходности да се 
окупе и организују масе."1 

Као и у Европи, настанак странака у Србији био је повезан са настан
ком и редовним одржавањем Народне скупштине иако је и пре тога било 

различитих група које су се повезивале на основу идеолошке и политичке 
блискости. Међутим, тек је редовно функционисање скупштинског живо
та које је установљено Уставом из 1869. године омогућило формално ор
ганизовање странака као трајних организација. Те године усвојени "На
меснички устав", поред редовности скупштинских седница, увео је и оба

везне изборе на сваке три године и извесна политичка права, која су, без 
обзира на њихово кршење у пракси, створила могућност за оснивање пар
тија. Тада је наступила "формативна деценија", време у коме су се уобли-

1 М. Webet~ .,La vocation d'homrne politique", у: Le Savant et le Politique, Paris 1959, с. 154. 
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чавале политичке позиције и идеологије различитих група, у првом реду 

радикала и напредњака. Међутим, услови за формирање модерних парти

ја остварени су тек десетак година касније, после завршетка ратова 1876-
1878. и после пада либерала Јована Ристића (1880). У јануару 1881, у року 
од само два дана настале су, из раније заједничког гласила Видело, две 

кључне политичке странке које lie обојити политичку историју Србије -
Народна радикална странка ( основана 8. јануара 1881) и Напредна стран
ка (10. јануара 1881). У септембру исте године устројена је и Либерална 
странка, чији корени сежу још у педесете године 19. века.2 

Упркос сличној процедури настанка, српске политичке странке су се 
у неким важним елементима разликовале од својих европских узора. у 

готово монолитном, сиромашном и претежно неписменом друштву оне 

нису настале као представници појединих делова друштва и заступници 

њихових интереса пред државом. Оне су се формирале у оквиру уске пре

стоничке елите, окупљањем људи који слично мисле, образованих најче

шће на западним универзитетима. Као најобразованији део друштва, ин
телектуалци су нужно улазили у политику, што их је одвајало од профе

сије, али је и њихов политички ангажман чинило специфичним. Можда су 
управо због тога они своју улогу у политици често доживљавали као ми
сију, као нешто више од политике, што је страначки живот бојило специ-
фичним тоновима. . 

Већ од самог настанка, странке у Србији разликовале су се међусоб
но по начину на који су биле организоване. Либерална и Напредна биле су 
странке малог броја чланова, без изразито јаке организације, утемељене 
највише у личном угледу својих вођа, по чему су највише личиле на европ
ске кадровске партије. Насупрот њима, Радикална странка била је типич
на масовна партија. Организација коју је осмислио један од њених оснива
ча ~ера Тодоровић, била је састављена од више хијерархијски поставље
них Јединица, од месних одбора у сваком селу, преко оних у срезовима и 

окрузима, до Тhавног одбора као врха организационе пирамиде. Почетно 
замишљени демократски односи међу различитим нивоима убрзо су све
дени на односе субординације и строге, готово војничке дисциплине.' 

Политички догађаји у Србији на прелому столећа, а нарочито Мај
~ки преврат 1903, изменили су у неким сегментима како оријентације по
Јединих странака тако и њихове међусобне односе. После промене дина-

~ О оснивању странака види: Д. Јанковић, Рађање йарламенШарне демокраiliије. 
Полишичке сШранке у Србији 19. века, Београд 1997. О програмима и статутим:а види: в. 
Крестић, Р. Љушић, ПроZра.ми и сйlаШуШи срйских йолиШичких cilipaнaкa до ]918, Бео
град 1991. 

3 Д. Јанковић, Рађање йарла.менШарне демокраШије ... , с. 428. 
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стије, све странке, изузев Народне радикалне, промениле су своје програ
ме и прилагодиле их новим, модернијим политичким условима. У окто

бру 1904. организована је Национална странка, састављена од некадашњих 
либерала, са Стојаном Рибарцем на челу. Годину дана касније странка се 
ујединила са раније отцепљеним либерално-демократским крилом нека

дашње Либералне странке, на челу са Војиславом Вељковићем. Новона
стала Народна странка прихватила је демократске постулате, стајући уз 

оне странке које су биле противнице установе Сената и приврженице оп
штег права гласа. 

И по мишљењу напредњака, Мајски преврат је променио услове по
литичке утакмице и створио услове за обнову странке, коју је њен вођа 

Стојан Новаковић распустио 1896. године, пошто је краљ Александар обо
рио његову владу .4 После многих дилема и изборних неуспеха, Новаковић 
је подлегао притиску млађих напредњака и, одуставши од свога плана да 

странку обнови тек пошто на изборима добије десет-петнаест посланика, 
одржао оснивачку конференцију 12. фебруара 1906. године.5 Том прили
ком усвојени су нови програм и статут, обновљено је старо гласило Виде
ло и основан истоимени клуб с циљем да се у њему претресају важнија 

политичка питања и да се путем предавања шире идеје Напредне странке. 

За председника је поново изабран Стојан Новаковић. Обновљена стран
ка означила је себе као странку "постепеног (еволуционог) развоја др
жавног организма".6 У "новом добу" странка је више него раније инсисти
рала на начелима рада, реда и законитости, залажући се за увођење уста

нове сената и противећи се општем праву гласа. 

Либерализација политичког живота довела је и до појаве првих кла
сно одређених партија- Сељачке слоге и Српске социјалдемократске пар
тије. Биле су то прве класне политичке организације са јасно одређеним 
социјалним програмима. Међутим, у већ одраније подељеном српском би
рачком телу те две странке нису нашле своје место. Био је то показатељ 

да је страначка подела у Србији била идеолошка, а не социјална, па је 
сељаштво наставило да гласа највећим делом за радикале, док се мало

бројно, претежно занатлијска радништво определило за странку самостал
них радикала.' Иако је могла рачунати на најмиогобројнији друштвени 
слој, Сељачка слога није имала снаге да конкурише доминантним радика-

4 О обнови Напредне странке види: М. Војводић, ,,Стојан Новаковић и обновљена 
Српска напредна странка", у: Зборник Филозофског факулШеШа, Сйоменица Радована 
Самарџиhа, XVIII, Београд 1994, с. 251-281. 

5 Исйlо, с. 263. 
6 Видело, 25. март 1906. година. 
7 М. Боrдановиh, Срйски раднички йокреШ. Наличје леlенде, Београд 1989. 
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лима, па се убрзо угасила. Са своје стране, социјалдемократи су, нашавши 

се политички изоловани и друштвено неутемељени, постепено напушта

ли свој узор - Немачку социјалдемократску партију (чији су Ерфуртскн 

програм у потпуности преузели), приближавајуhn се бољшевичком типу 

странке.' 

Hajвehn потрес на политичкој сцени после 1903. изазвао је расцеп 
Народне радикалне странке, којије започео 1901, прихватањем тадашњег 
устава, што је учпнила група старијих вођа странке. Процес одвајања два 

крила завршен је 1904. године формирањем Самосталне радикалне стран
ке. Две радикалне странке биле су скоро изједначене по снази, што је по

стало једна од највећих препрека за стабилан развој парламентаризма и 
демократске климе.' 

Подела Радикалне странке, реорганизовање старих и појава нових 

партија отворила је у Србији једно од класичних демократских питања: да 
ли подела друштва на странке доприноси или одмаже процесу демократи

зације. Радикална странка, навикнута на готово једнодушну подршку на
рода, тешко се мирила са промењеном ситуацијом. Оштри напади н дис

квалификације политичких противника произлазили су из основног ста
ва да је Радикална странка прави и једини представник и тумач народних 
интереса, из чега је следило да је и одвајање самосталаца и прегруписава

ње других станака значило поделу која слаби народ и доводи у питање 

снагу државе. Због тога су писали: ,,Народ је несложан, поцепан у разне 
таборе, он собом није на чисто коме да поклони своје поверење. ( ... ) У 
овоме нашем општем вашару не може бити ни слоге а још мање једноду

шности у народу, јер га је вајна интелигенција његова поцепала не само 
на политичке партије, већ и на поједине групице и фракције."10 Полазећи 
од таквог разумевања политичке плурализације, радикали су показивали 

висок степен нетолеранције, који је био повезан и с њиховим начелним 

односом према самој идеји опозиције: ,,Опозиција је корисна само онда 
ако се води разборито и основано, са аргументима достојним оцене па
метних људи, са истакнутим излагањем и објективним претресањем ства

ри којаје у питању. Друкчија опозиција не може донети користи ии онима 
који је воде, ни земљи ради чијег је добра воде. И онда зашто ће им?"11 

8 Д. Стојановић, Искушавање начела. Срйска социјалдемокраillска йapilluja и раШ
ни йрограм Србије. 1912-1914, Београд 1994. 

9 Д. Ђорђевић, ,,Образовање и распад четворне коалиције у Србији 1909. године", 
у: Исшоријски часойис, XI, 1960, 213-229. 

10 "Једно писмо", у: Самоуйрава, 17. мај 1904; 11. мај 1906. Исте ставове радикала 
види: Самоуйрава, 6. јуи 1906; 11. мај 1906; 14. јун 1906. 

11 "Наша опозиција", у: Самоуйрава, 9. април 1905. 
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,,Јединство би било штетно"12 - био је чврст, јасан и јединствен одго

вор свих других на политичкој сцени Србије. При том су мислили и на 

поделу Радикалне странке и на процес даље плурализације који је захва

тио земљу. Полазили су од тога да је постојање једне надмоћне странке 

која у себе усисава готово читав народ лоше за земљу и опасно за демо

кратију, 13 па су, оптужујући радикале да пате за влашћу само једне стран

ке,14 опомињали да су такве странке преrnомазне да би биле динамичне и 

активне, због чега лако могу постати деспотске, искључиве, ближе вер

ској секти него прагматичној организацији људи сличних ставова." Пози

вају!ш се иа европско искуство, опозиционо оријентисана елита писала је 

да је прошло време великих странака16 и да треба прихватити енглески 

двопартијски систем као идеалног чувара демократије који обезбеђује рав
ноправну утакмицу и правилну смењивост власти - темеље демократског 
поретка. 17 Инсистирајући на јачој, јаснијој и начелнијој политичкој поде
ли, представници опозиције су констатовали да Србија још није била до

вољно политички изграђена, да странке још нису биле довољно јасно ар

тикулисане,18 јер су имале готово исте идеје и представљале исте социјал

не групе.19 Због тога су захтевали снажнију борбу идеја,јаснију политич
ку поделу, у којој би се странке боље "самозапазиле".20 Самосталци су тра

жили формирање и, касније, јачање конзервативне странке,21 док су на
предњаци подстицали самосталце на одвајање од радикала и јасније про

филисање.22 Иако на веома удаљеним политичким позицијама, кад је реч 
о том питању, кретали су са исте тачке: био је то темељни принцип модер

не демократије по коме она није могућна без утакмице идеја. Само је од 
ње народ могао имати користи, јер му је само она, како су веровали, отва
рала стварну могуhnост избора - праву меру народног суверенитета. 

12 Одјек, 11. децембар 1904. 
ЈЗ Одјек, 28. јул 1905; 21. август 1906; 16. септембар 1906; 17. септембар 1909; 21. 

септембар 1909; Правда 1. новембар 1904; 2. новембар 1904; 14. јун 1905. С. Новаковић, 
посланица,Дело, књ. 56. 

14 Правда, 14. јун 1905. 
15 Правда, 1. новембар 1904. 
16 Полиillика, 26. фебруар 1906;Дневни ллист, 2. септембар 1911. 
17 Самосталци: су предлагали да би за Србију идеална била подела на две велике скум 

пине: демократе и конзервативце. Дневни лист, ] 6. август 1911; Напредњаци су мислили да 
је за Србију најбоља тројна ·подела на "конзервативну, буржоаском демократску и радmrчко 
демократску", Правда, 2. новембар 1904; 3. новембар 1904; 1. новембар 1901. 

18 Одјек, 22. август 1909; 24. август 1909. 
19 Политика, 27. март 1912; ,,О учешћу судија", у:Дело, 62; Ј. Скерлић, ,,Политичка 

књижевност" у: Сабрана дела, VII; Недељни йреглед, 12. 10. 08, 23. 11. 08. 
20 Одјек, 24. август 1909. 
21 Дневни лисш, 10, 1910; 16. август 1911. 
22 Правда, 1. новембар 1904, 2. новембар 1904; 3. новембар 1904; 14. јуи 1905. 
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Разлика између радикала и оних који су били против њих постојала је 

и у томе што су њихове странке припадале различитим типовима, што су 

оне биле организоване на различите начине. Иако се не може говорити о 

апсолутном јединству Радикалне странке, нити о унисоном мишљењу у 

њој, у њеној страначкој штампи, или у наступима њених посланика у скуп

штини и на партијским конференцијама, ипак је могуће направити један 

образац већинског мишљења, или бар оног које се најчешће испољавало 

у јавности. Доминантни модел политичке странке који се може конструи

сати на основу различитих исказа показује да радикали без обзира на бур

не промене кроз које је прошла Србија, нису били спремни да модернизују 

свој концепт странке. Тај концепт се и даље ослањао на патријархална 
осећања и систем вредности већине становништва и преносио је на поли

тику, па и на државу, хијерархизовани модел патријархалне породице. 

Због тога су радикали, говорећи о својој партији, користили терми

нологију пуну топлине и емоција нетипичних за модеран рационални по

литички дискурс. Говорећи о својој странци, они су најчешће користили 

два симбола - симбол куће и симбол војске. Симбол куће нарочито је ин

тензивно коришћен током кризе 1906. године, када се руководство ради
кала надало да ће се поново објединити две радикалне странке. Апелују

ћи на самосталце да "престану да деле народ", радикали су у свим поли
тичким чланцима објављеним у Самоуйрави 11. маја 1906. употребили сим
бол куће, алудирајући не само на заједнички радикалски кров већ и на 
српски народ као на породицу, о чему ће касније бити више речи. Та тер

минологија помагала је да се убедљивије осуде самосталци зато што су 
"малоумну борбу распалили у својој рођеној кући, радикалној странци'',23 

али и да се сама идеја странке веже за традиционалне обрасце окупљања 
и да се појача идеја о њеној блискости с народним институцијама. Стога је 
поред симбола куће, коришћен и још снажнији симбол задруге, којим је 
требало представити Радикалну странку. Кудећи самосталце, аутор увод
ника у Самоуйрави је писао: ,,За паметне људе мора бити јасно да прави 
пријатељи и искрени чланови једне задруге за случај да не могу да се сло
же са правцем рада у њој неће радити на цепању задруге, на деоби њеној, 

него ће, споразумно и договорно порадити да се у задрузи правац проме
ни.( ... ) Самосталци су напустили заједничку кућу, па се нису само на томе 
зауставили, него су отпочели радити противу старе своје задруге, ради

калне странке."24 

Симбол војске коришћен је када се говорило о унутрашњем устрој
ству странке и начину схватања политичке борбе: ,,У политичкој борби 

23 "Народ у јединству у радикалној странци", у: Самоуйрава, 11. мај 1906. 
24 Исто. 
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исто је као и у рату. За време мира прибира се и развија снага, учвршћује 

ред и дисциплина( ... ) У борби која треба да донесе успехе, мора се све 
жртвовати, па и лични интереси. У времену борбе Радикална странка да

ла је сувише доказа о реду, •mрстини и дисциплини у својим редовима. ( ... ) 
Странка у којој је, иаместо једнога палог борца долазило десетинама и 

стотинама нових, одушевљених неустрашивих бораца( ... ) У данима бор
бе сваки војник мора бити на свом месту."25 Такво разумевање Радикалне 
странке често се мог.ло чути и у скупштинским дебатама,26 што је друге 

странке наводило на то да владајућу партију виде као војнички устројену 
организацију у којој нема унутрашње демократије и слободе мисли.27 

Поставља се питање да ли је такав тип реторике био део радикалске 
демагогије, начина да се "ласкањем", како су говорили њихови противни
ци, приближе народу или је реч о аутентичном саморазумевању странке, 
па и саме политике. У тражењу одговора на то питање може се поћи од 

анализе веома занимљиве дебате којаје вођена на Земаљској радикалској 

конференцији, одржаној у новембру 1911, чији записник представља један 
од ретких сачуваних партијских докумената. Расправа вођена о поједи
ним члановима новог страначког статута открива да је страначко вођство 

не само у јавности већ и на састанку највишег свог органа странку дефи
нисало помоћу поменутих симбола. Приликом расправе о члану 4. Стату
та, који је предвиђао да сваки нови члан странке мора пред одбором дати 
јавну изјаву да ће се "подвргавати дисциплини странкиној", секретар Глав
ног одбора и подносилац предлога новог статута Настас Петровић је, на 
примедбу да се не доноси дисциплинска уредба иего статут, одговорио: 
,,Ја на Радикалну странку гледам као на добро уређену кућу. У добро уре
ђеној кући мора бити реда, и никада за члана једне уређене куће није сра
мота на најеклатантнији начин казати јасно и отворено свима да је члан 
те куће. ( ... )Мисе удружујемо ради једнога задатка у жељи да га изведе
мо, јер верујемо да ћемо користити Отаџбини, и удружили смо се да сваки 
од нас поднесе извесну жртву општем задатку, а нрваје жртва: да се сваки 

од н~с покорава општој вољи партије."28 У краткој расправи вођеној пре 
усва!ања тог члана, члан Главног одбора из народа Јо шка Јовановић изра
зио Је стрепњу да се таквим мерама уводи диктатура у странку, али је но

казао да је и сам прихватао традиционалистички дискурс: ,,Доиста у једној 

25 "Цепање кандидатских листа", у: Самоуйрава, 11. март 1910. 
26 СБНС, 1. септембар 1903; 17. октобар 1905. · 
27 Срйска застава, 23. мај 1905; 2. децембар 1910; Ш,иамйа, 23. мај 1911; 8. јун 1911; 

Правда, 9. септембар 1910. 
_ 

28 Рад Земаљске радикалне конференције одржане 21. и22. новембра 1911, Сйlено-
~рафске белешке, Београд 1912, с. 42-43. 
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кући треба да има реда, и сваки који приђе тој кући, односно задрузи, тре

ба и мора да поштује њен ред. ( ... ) Али господин известилац треба да зна 
да договор кућу гради( ... ) иначе чим неки члан те заједнице узме диктату
ру у своје руке онда се заједница растура и задруга постаје инокосна."29 

Слична расправа водила се и у вези са наредним чланом статута, ко

јим је било предвиђено да изјава о приступу странци треба да буде писме

на, те да је месни одбор преда Главном одбору. И та мера наишла је на 

противљење неколиких одборника, али, захваљујући ауторитету Николе 

Пашића, који се за то заложио, и говору попа Михајла Минића, који је 

изјавио да је тако нешто неопходно како би се утврдила хијерархија и ме

сне организације добиле свој, како је рекао, l)енералштаб, после гласања 

и тај члан је усвојен. зо Наведене расправе у Главном одбору странке пока

зују да традиционална реторика није била намењена само широј јавно

сти, па да, самим тим, њени корени нису били само демагошки. Може се 

претпоставити да је традиционалистички дискурс који је коришћен и у 

највишем телу странке био, за њено вођство, израз саме суштине странке, 

начин да се на најједноставнији начин идентификује странка која је треба

ло да буде чврста, монолитна, дисциплинована и хијерархизована. 

Излагања која су забележена на састанку Главног одбора показују да 

су и "представници из народа" наведену реторику прихватали као одраз 

суштине странке којој су припадали. Њихово противљење новом статуту 

проистицало је управо отуда што су мислили да увођење формалних пра

вила у партијске односе значи нарушавање оног односа блискости који их 

је за странку везивао, одређеног морала и типа заједништва који је био 
ближи природним односима меl)у људима него процедуром утврђеним пра

вилима обавезним за све. Показали су својим говорима да су правили ја

сну разлику између емоција, које су сматрали кључним за унутарстранач

ке односе, и прописа, које су осећали као стране. Свођење односа члан

ства и страначког врха на процедуру значило је за њих наметање униформ

ности која обезличује, што је у расправи најпрецизније изразио Илија 
Илић: ,,И са стварне тачке гледишта је боље да се овај члан изостави, јер 
ово уписивање изгледа као врбовање чланова странке. Сваки ступа у стран

ку како хоће и како може. Незгодно је за свакога да на исти начин ступа у 
странку."31 На аргументе челника који су доказивали да демократија и 
општа воља народа вреде само онда када у њима постоје "ред и дисципли

на"" незадовољни чланови Главног одбора одговарали су да унутарстра-

29 Иcilio, с. 44. 
30 ИсШо, с. 50. 
31 Иcillo, с. 45. 
32 ИсШо, с. 44. 
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начке односе треба заснивати на поверењу и моралу,33 отворено изража

вајући отпор према процедури коју су сматрали стегом: ,,Те изјаве имају 

више морални карактер, и ја никако не могу веровати изјавама које ства

рају код људи какве приватне грађанске обавезе."34 Та изјава одборника 

Мије Мартинца, као и многе друге током те расправе, показују да тради

ционалистички дискурс и симболе коришћене у описивању странке може

мо разумети као форму која је изражавала основни сентимент чланова и 

вођства, као формулу препознатљивости и заједништва која је откривала 

суштински однос чланова Народне радикалне странке према властитој 

политичкој организацији. 

Као једина истински масовна странка на српској политичкој сцени, 

Радикална странка остала је верна структури успостављеној приликом свог 

формирања осамдесетих година 19. века. У формалним документима и 
даље се поштовала хијерархија која је своју основу налазила у масовним 

народним зборовима "на којима слободно сви радикалци могу присуство

вати, говорити и одлучивати".35 Из тих зборова израстали су месни одбо
ри као основне партијске јединице. Новим статутом из 1911. организација 
странке донекле је промењена, па су дотадашњи "земаљски зборови", ко

ји су "били махом огромни скупови, велике масе који су свагде држани на 
отвореном пољу", замењени земаљским скупштинама састављеним од иза

браних делегата. Новим статутом задржани су митинзи, за које је наведе

но да их партија може "сазивати у извесним моментима кад има да се ма
нифестује било снага партије, било снага Српског народа, или каква же
ља његова".36 

Оно што је у пирамидалној структури странке било ново и што је 
проистицало из искуства власти Радикалне странке после 1903. године, 
било је питање ко се налази на врху страначке пирамиде: Главни одбор 
или посланички клуб. Новим статутом из 1904. године власт у странци 
пренета је са Главног одбора на посланички клуб,37 што је било потврђе
но и изменама у Статуту из 1911. године.38 Фактички, то је значило да је 
током скупштинских заседања скупштински клуб Радикалне странке пре

узимао све послове Главног одбора, укључујући и одређивање политике 

странке (чл. 24. Статута), чиме је партија своју структуру повезала са др-

33 "Кад ја рецимо изјавим пред људима часним и поштеним да ступам у странку, 
онда ми треба да верујемо представницима месних одбора да је тако, јер их иначе излаже
мо напријатности, пошто пред сведоцима може изјавити шта се xohe." Исто, с. 45. 

34 Иcillo, с. 49. 
35 Иcilio, с. 36. 
36 Иciii.o, с. 37. 
31 Самоуйрава, 6. новембар 1904. 
38 Земаљска радшсална конференција, с. 38; 70-73. 
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жавном и свој, скоро увек већински, скупштински клуб претворила у пар

тијски орган. Том изменом промењен је и статус посланика: они су тиме 

престајали да представљају све грађане округа у којем су изабрани и по

стајали су представници само своје партије, на чијем су се челу налазили. 

Те измене наишле су на противљење чланова Главног одбора. Они су 

упозоравали да је посланички клуб тело без одговорности, док је Тhавни 

одбор био одговоран Земаљској скупштини странке која гаје бирала, због 

чега су упозоравали на то да се изменама Статута укида одговорност пар

тијског врха. 39 Уз то, упозоравали су да партију треба одвојити од државе, 
опомињући даје Радикална странка дужна да чува достојанство скупшти

не: ,,Задатак државни и дужност народних посланика не слаже се с тим да 

буду представници једне партије, т.ј. одбор једне странке. Задатак је држа

ве да чува хомогеност друштва, а дужност народних посланика састоји се 

у томе да штити и заступа опште државне интересе. Ако ви, господо, про

гласите већину скупштинску за један партиски одбор, онда, господо, зако

нодавно тело није више законодавно тело; оно не врши функције својих 

грађана, оно као један државни функционер не функционише само у тим 

питањима, него је то законодавно тело претворено у један партиски од

бор, и онда ће наши противници устати у Скупштини и казати: ви нисте 

посланици него Тhавни Одбор Радикалне странке."40 Упркос расправи ко

ја је вођена и противљењу чланова Главног одбора, члан 24. је усвојен, уз 
образложење Николе Пашића да посланицима нико, па ни Главни одбор 
не може наређивати како да гласају, јер они то доживљавају као, како је 
рекао, омаловажавање, понижавање, стављање под команду.41 

Претпоставка члана Тhавног одбора да ће опозиција негативно реа
говати на уведене измене била је тачна. Већ је у новембру 1904, приликом 
прве измене статута, реаговао конзервативно настројени Трговински zла

сн~к, упозоравајући да је мудрије држати извесну одвојеност између пар
ТИЈског и скупштинског живота, јер у супротном "скупштинар утоне у пар

тизана и свака се партијска криза непосредно преноси на Скупштину и 

?дмах постаје државна криза".42 Најдоследнији критичар нове хијерархи
је Радикалне странке био је Живојин Перић, који није пропуштао прили
~у да напише да је тај, како гаје називао, јакобински клуб довео до тога да 
Је Народна скупштина претворена у извршни одбор Радикалне странке ,з 
упозоравајући на то да се све одлуке у држави доносе иза затворених вр~-

39 Исйlо, с. 72. 
40 Исйlо. 
41 ИсШо. 
42 Уводник, у: Трlовински lласник, 2. новембар 1904. 
43 Ж. Перић, ,,О српском сенату", у: Дело, 63, мај 1912, 200-220, с. 207. 
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та ником одговорног посланичког клуба. По Перићевом опису, те одлуке 

касније је радикалска већина изгласавала у скупштини, у чему је он видео 
"потчињавање државних интереса партијским".44 

Сличне тонове можемо наћи у већини опозиционих гласила и у гово
рима опозиционих посланика у Народној скупштини. Они су стварали сли

ку Србије у којој је партија преча од државе, у којој је правни поредак 
потчињен партијским интересима, а "пред законима партизан претежни
ји од граl)анина".45 Оптуживали су радикале да им је "дража партијска 
владавина него парламентарни систем",46 да је за њих партијски одбор 

• 47 старији од владе, а странка од државе.48 Старе оптужбе за "партизан-
,,,, " б . 

ство и потпуну подре'lеност странци иле су у Јавности после 1903. пре-
нете и на читав начин владања Радикалне странке, почевши од поставља

ња њених чланова на све положаје од нижих чиновника до судија, до тога 

да су Је _противници оптуживали да Србију схвата као своју својину, или, 

како Је Је то у жестоком полемичком тону написао Живојин Перић, ,,као 

своју краву музару".'" 

Ти напади на радикале користили су њиховим противницима да у по
литичкој борби пуној страсти осуде власт, али и да те прилике искористе 
како би у Јавности утврдили своју позицију, свој политички или страначки 
идентитет. Прича о политичким странкама била је управо терен на коме 
се _та различитост могла најлакше показати. Због тога је свим странкама 
КОЈе су разд?бље 1903-1914. претежно провеле у опозицији било нарочито 
важно да у Јавности о себи направе слику сасвим различиту од оне коју су 
о себи стварали радикали. Сви су о себи тврдили да су, за разлику од ради
кала, начелни, привржени своме програму, одани јасно формулисаним 

44 Ж. Перић, ,,Наше кризе", у: Недељни йреlлед, 11. јануар 1909. с. 18; ,,Радикали
зам ~држав_"", у: uciiio, 18.јануар 1909, с. 34; ,,Говор Живојина Перића одржан 1. децембра 
1909 , у. исшо, 25. децембар 1909, с. 672; .,Краљ, уставност, апсолутизам демократизам 

" 1 , , 
парламентарност , у: исйlо, 4. март 1910, с. 138; Ж. Периh, О конзервативној йолитици 
Београд 1914, с. 9. ' 

_ 
45 

_ ,,Тешка брига", у: ШШамйа, 26. мај 1907. Исто и у: ,,Размишљање о празнику", у: 
Шша~6иа, 26. април 1907, ,,Партиска држава", у: ШШамйа, 14. септембар 1907. 

,,Не помаже врдање", у: Одјек, 17. октобар 1911. 
а n n ,, овор пре~седника лав~ог одбора Самосталне радикалне странке Љубе Стоја-

новића на земаљској конференциЈи одржаној 11. септембра ове године" у· Одјеrс 13 сеп-
тембар 1911. ' · ' · 

., ~
8 "Странк~пре државе", у: Одјек, 22. март 1911. Исти став види иу: ,.Улазак у бор-

бу , у. Дневни лисш, 17. август 1911; Уводник, у: Дневни лисйl, 12. новембар 1909 Уводник 
у: Дневни лисш, 18. мај 1910. ' ' 

:: Д. Јанковић, нав. дело, с. 441; М. Протић, Радикали у Србији, с. 119. 
,,Самосталски проглас", у: Недељни йреlлед, 27. април 1908, с. 38. 
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принципима.51 Свима је било стало до тога да истакну како у њиховим 

странкама организација ни по чему не наликује војној, за шта су оптужи

вали радикале, те да у њима нема култа личности, већ да се заснивају на 

међусобном поверењу и доброј комуникацији између вођства и чланства.52 

Желели су да истакну своју блискост са европским странкама и њиховим 

начином организације, наглашавајући и на тај начин разлике које су по

стојале између њих и Радикалне странке, ,,партије са најнекултурнијом 

организацијом". 53 

Напредњаци и народњаци нису оставили много трагова на основу ко

јих би се могли доносити сасвим тачни закључии о њиховом схватању ор

ганизације модерних странака. Начелно противни строгој дисциплини ка

ква је владала код радикала, народњаци су, супротстављајући се радикал

ском концепту политичке странке, писали да те политичке организације 

треба разумети далеко флексибилније и да је потребно у народу развити 

модернију политичку свест и објаснити да није, како су писали, непоште

но и неморално напуштати странке када се чланови или гласачи с њихо

вом политиком више не слажу. Полазили су од тога да се партије групишу 

око одређених идеја и да је у Европи уобичајено да чак и вође напуштају 

своје странке кад постану уверени да остварење партијског програма не

ће донети жељене користи. Закључивали су: ,,Уосталом, идеје не стварају 

људе, него људи дају идеје. Човек је персонификација идеје и тежње. И 

чим се оне покажу као некорисне, треба их напустити, а с њима и људе 

који су њихова персонификација и њихови представници."54 Био је то став 
потпуно уклопљен у тадашња европска кретања, у којима је либерално 

схватање политике полазило од интереса и потреба појединца, а сам чо

век био је основа политичког система. Из тог основног начела је произла
зило да су и све политичке организације подређене интересу појединца и 

да је свако потчињавање појединца ригидној организацији значило напу
штање основног идеала - слободе грађанина. 

У свом схватању политике напредњаци су такође били блиски либе
ралним начелима. Оптужујући радикале за партијски фанатизам и ода

ност идеологији која је више личила на слепу веру него на скуп политич-

51 Одјек, 2. фебруар 1905; 9. март 1905; 22. март 1905; 2. април 1905; 21. март 1906; 
21. март 1907; 5. октобар 1909; 14. април 1910; 4. јун 1911; Правда, 1. новембар 1904; 11. 
новембар 1904; 14. јун 1905; 7. јул 1905; 3. децембар 1905; Срйска засшава, 8. март 1905; 7. 
април 1905; 16. април 1905; 2. јануар 1907. 

" Одјек, 2. фебруар 1905; 21. март 1906; 21. март 1907; 4. јун 1911; Правда, 11. но
вембар 1904; 9. септембар 1910; 11. децембар 1911; Срйска засшава, 7. април 1905;· 2. де
цембар 1910. 

53 "Размишљање по празнику", у: Шmамйа, 26. април 1907. 
54 "Ко су радикали", у: Срйска застава, 16. април 1908. 
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ких начела,55 они су се супротстављали разумевању политичких принципа 
као апсолутних истина, једном заувек датих попут "физичких закона",56 

што су приписивали радикалима. Супротстављајући се свакој догми која 

себи потчињава слободу мисли, напредњаци су закључивали: ,,политички 
принципи јесу само релативне истине: они се с временом и културом ства
рају, живе и умиру".57 Полазећи од те либералне основе, напредњаци су 
мислили да је за Србију, како су писали, једнако штетна и опасна владави
на једне велике странке попут Радикалне као и постојање многих фракци

ја које не могу изразити вољу народа на којој се темељи парламентари
зам. Полазећи од тадашњег европског искуства, они су закључивали: ,,Што 
Србији треба то су јаке организоване йаршије, које he се смењиваши на 
власши и у чијој ће се равнотежи наћи гарантије против евентуалности 
којима води једна једина и огромна странка. Треба само бацити поглед на 
уставни и парламентарни живот образованих држава."58 

О свом схватању политичких странака највише трагова оставили су 
самосталци, што је разумљиво будући да су они све време свој идентитет 
градили у опозицији према некадашњим страначким друговима. Додуше, у 
писању страначких гласила Одјека и Дневног лucilla могу се констатовати 
извесна лутања у покушајима дефинисања политичке странке. Има тексто
ва у којима се пориче могућност независности појединаца у оквиру стран
ке," па и оних у којима се странка пореди са војско, а политика са ратом у 
коме се не жале жртве.60 Међутим, упркос тим чланцима, далеко је више 
оних који могу доказати да су самосталци у јавности желели да модернизују 
идеЈу страначког организовања, да унесу нове принципе разумевања парти

ја, па и саме политике. Суштински, они су политику разумели као сложен и 
стално променљив процес у коме је могуће и пожељно дограђивати идеје, 
флексибилно се прилагођавати ситуацијама и, дРЖећи се темељних начела, 
стално преиспитивати свој политички правац. По њиховом мишљењу, у то
ме је била кључиа разлика између њих и радикала, што је већ у августу 
19?3, у време постојања заједничке странке, формулисао Јован Жујовић обра
!шЈући се члановима у Јагодини. Он је пошао од тога да демократија захте
ва свесно убеђење, јавну расправу и слободну критику, док је Радикална 
странка била, по његовом мишљењу, устројена по сасвим друкчијим прин
цииима: ,,Можда вам се неће допасти ово што говорим, али ја волим и мо-

55 "Резултати радикалне политике", у: Недељни йреZлед, 5. јул 1909. 
56 "Суверена власт", у: Правда, 2. октобар 1905. 
57 Исто. 
58 "Неће бити тако", у: Правда, 14. јун 1905. 
59 На пример: ,,Огранка и појединци", у: Одјек, 14. јун 1910; 16. јун 1910. 
6

(1 ,,Рат или мир", у: Одјек, 3. септембар 1911. 
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рам искрено да говорим. Мени се чини да је радикална маса усвојила ради

кализам као неку нову веру у коју је фанатички веровала. Фанатички је 

веровала и у своје првосвештенике.( ... ) Пропаганда и одбрана начела де
мократије требала је да има много већи и шири обим но агитација за попу

ларност њених вођа и за брзо примамљивање већине."61 

Полазећи од таквог разумевања политике, самосталци су и о самим 

странкама мислили у категоријама веома друкчијим од оних које су арти

кулисали радикали. Као основу њиховог теоријског приступа странкама 

можемо узети цитат из чланка Косте Куманудија објављеног у Срйском 

књижевном 'гласнику: ,,Ниједна странка није компактна ни једнолика ма

са. Она је у непрекидној промени и процесу; она је састављена у свом уну

трашњем склопу од концентричних кругова."62 Реч је о модерном присту

пу странкама, сасвим примереном оном којије доминирао тадашњом Евро

пом, по чијем је мишљењу странка била интересна група привремено по

везаних људи окупљених заједничком флексибилном оргаинзацијом. По

лазећи од тих начела, Јаша Продановић је у једном познатом скупштин

ском говору апеловао на посланике да промене своје традиционално по

нашање и схватање по коме се припадност странкама одлучује на основу 

,,традиција, из навика, из пријатељства", позивајући их да се, као у Енгле

ској, уједињују или разједињују у зависности од политичког питања које је 

на дневном реду.63 

Такво схватање подразумевало је и посебан однос према страначком 

програму. Иако су управо на питању страначког програма самосталци нај

чешће утврђивали свој идентитет у односу на радикале, истичући да је про

грам странке "кула светиља за морнара",64 предавање Љубе Стојановића 

,,Државна управа у демократији", које је објављено и на првој страни стра

начког листа, показује да програм није био схватан како догма, једном про

писани закон. Напротив, искључујући сваку могућност фетишизовања про

грама, поново потврђујући да су самосталци политику видели као отворен 

процес, Стојановић је рекао: ,,Никако не значи да странке не смеју мењати 

свој програм. Није програм циљ једне странке већ је средство да се постиг
не циљ - опште државно благостање. ( ... ) Али свака промена програма мо
ра бити јавна, и мора се на то добити пристанак бирача."65 

61 Говор Ј. Жујовиhа на збору самосйlалних радикала у ЈаZодини 10. авZусйlа 1903, 
Београд 1903. 

62 К. Кумануди, ,,О политичким странкама. Поводом књиге Шолнеберга Полиillи-
ка", у: СКГ, књ. XI, св.!, 1. јануар 1904, с. 67-76, с. 68. 

63 Говор Јаше Продановића, СБНС, 1911-1912, 26. новембар 1911, с. 4-5. 
64 Говор Ј. Продановића, СБНС, 1906-VI, 13. март 1906, с. 3488. 
65 Љ. Огојановиh, Државна уйрава у демокраiйији, с. 7. 
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Самосталци нису скривали свој понос због, како су писали, демократ

ског устројства своје странке. Нападајући радикале да код њих влада "ви
зантијска процедура"66 и вечита тајанственост,67 самосталци су истицали 
да се одлуке у својој странци доносе на демократски начин, прописаном 
процедуром и јавно. Посебно су искористили прилику да нагласе своја уве
рења и још једном подвуку линију раздвајања између себе и радикала, ка
да је, у јуну 1911, страначки вођа Љуба Стојановић поднео оставку. С не
скривеним поносом Одјек је, описујући своју странку, писао: ,,Другу врсту 
односа најбоље је назвати: йарламеншарни режим у сшранци. Ту је шеф 
према клубу и Тhавном одбору странкином као влада према парламенту. 
( ... ) У таквим странкама влада принцип споразумевања у место принципа 
заповедања. ( ... ) И у нашој странци је тако и било ( ... ) Нашом странком не 
владају људи, него њом руководе принципи. У њој нема деспотије шефова 
нити анархије маса. У њој влада демократски дух и парламентарни режим 
у коме већина руководи у пословима у границама странкиног програма и 
по одредбама странкиних статута."68 Демократском структуром своје 
странке дичило се и лево крило самосталаца, користећи то да се заложи и 

за формирање фракција у странкама, фракција заснованих на разликама 
у мишљењима, што је могло, по њиховом мишљењу, само ојачати странку 
и очврснути њену начелност.69 

Кључне речи: појединац - друштво - народ 

Разлике које су настојале у разумевању суштине политичких партија 
међу српским странкама на почетку 20. века долазиле су, између осталог, 
и отуда што су се оне, представљајући се јавности, везивале за различите 

упоришне тачке: напредњаци и народњаци најчешће су помињали грађа

не и појединце, ред и закон; самосталци су, говорећи о својим политичким 
идеалима и принципима, своју упоришну тачку налазили говорећи о про
блемима друштва и нужности његовог развоја; радикали, остајући верни 
својој традицији, говорили су, и у "новом добу", у име народа. То није био 
~ео само дневнополитичке реторике или пуке потребе да се буде друкчи

ЈИ, већ су то били битан део страначких идентитета и суштинске разлике 
које су међу њима постојале, а које могу помоћи у покушајима да се ана
лизирају различити типови демократских идеала који су постојали у Ср
бији у то време. 

66 Дневни лисш, 25. јун 1911. 
67 Дневни лист, 25. мај 1911. 
68 "Шеф и странка", у: Одјек, 4. јун 1911. 
69 Дневни лucili, 29. април 1911. 
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Будући друштвено неутемељена, по изборним резултатима нејака и у 

политичкој свести грађана оптерећена прошлошћу и везама са Обрено

вићима, Напредна странка је, више од свих других странака, у јавним на

ступима градила свој идентитет чврсто инсистирајући на својој посебно

сти, као да је била свесна да је њен политички задатак у то време био да 

јасно обележи своју позицију, чекајући нека друга времена, у којима ће 

моћи да оствари бољи изборни успех. Анализе напредњачких програм

ских текстова, чланака у штампи и јавних говора показују да је странка 

свој идентитет тражила у формули коју је изрекао њен вођа Сгојан Нова

ковић - у "слободоумном конзервативизму".70 Реч је, заправо, о класич
ном европском либерализму, који је у правној држави видео отеловљење 

слободе, у закону највишу вољу, а у реду, поретку, дисциплини и постепе

ном развоју- највише идеале. Слобода је за њих била у првом реду слобо

да појединца, добро уређена, дисциплинована и заштићена законима пред 

којима су сви грађани били једнаки.71 Слобода је значила остварење гра

ђанских права у јасно законом предвиђеном поретку који је био "једина 

одбрана у утврђењу што чвршћег реда и законитости. У тим је начелима 

заштита земаљске сталности и правилнога развијања свих слободних зе

маља. И што је заштита сталнија то су не само народна права чвршћа 

него су и слободе безбедније".72 

Ти основни постулати напредњака оrnедали су се у упадљиво честој 

употреби кључних речи: појединац, ред, дисциплина, закон, поредак, пра

во.73 Употребом тих речи у готово сваком чланку у коме је било речи о 

политици странке напредњаци су, поред учвршћивања сопствене посеб

ности, желели и да подвуку јасну разлику која је, по њиховом мишљењу, 

постојала између њих и радикала, којима су стално замерали да су пони

зили ауторитет државе,74 а право претворили у сервис своје странке.75 Свој 

концепт представљали су као сушту супротност радикалском, по коме је, 

како су писали, слобода била лишена одговорности76 и изједиачеиа са са

мовољом у којој је све дозвољеио.77 Такво схватање слободе код радикала 

долазшю је, по мишљењу напредњака, отуда што су они фетишизовали 

70 Посланица l. Сiйојана Новаковиhа, Београд 1903, с. 4. 
11 Видело, 25. март 1906. 
72 Посланица ... , с. 5. 
73 Правда, 2. јун 1905; 7. јул 1905; 14. септембар 1905; 31. јануар 1906; 25. март 1906; 

16. август 1906; 5.октобар 1910. Видело, 25. март 1906; 7. април 1906; 8. април 1906; 25. 
април 1906; 7. мај 1906. 

14 Видело, 25. март 1907. 
75 Правда, 1. новембар 1904. 
16 Правда, 28. август 1907. 
11 Правда, 22. децембар 1911. 
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народ, у коме су видели полубога,78 чиме су заједницу ставили испред поје
динца, а права колектива изнад права грађанина. Полазећи од супротног 

принципа, по коме прогрес лежи у развоју индивидуализма,79 они су борбу 

против радикала означавали и као борбу за права појединца: ,,Уосталом, 

борити се против такве концепције о сувереном народу није било само 

питање одбране монархијског принципа, већ је ту била у питању у опште 
одбрана слободе појединца."80 

Језик самосталних радикала био је друкчији. Иако су и они слободу 

личности и појединца у свим програмским текстовима стављали у први 
план81 и често о њој говорили,82 анализом текста може се утврдити да је 
њиховим говором доминирао дискурс европске левице, најближи оном који 

је одликовао Жоресове социјалисте у Француској." Већ у првом програм

ском тексту новоосноване странке јасно су постављени циљеви и идеали 

међу којима су превладавали они друштвени: распростирање знања у све 
слојеве народа; грађанска једнакост; развијање друштвених и моралних 
осећања; појачавање друштвене солидарности и грађанских врлина; ства
рање могућности да економски најслабије класе друштва могу развијати 
своју снагу; подизање корисних привредних установа; побољшавање хи
гијенских услова; стварање услова за јаку економску заштиту земљорад
ника, радника и слабијих друштвених маса; потпомагање домаће инду
стрије ... 84 И у јавности перципирани као "француски социјалисти",85 само
сталци су инсистирали на томе да се у Србији атмосфера растерети од 

политике и окрене економском преображају, који ће омогућити решава

ње социјалних проблема.86 Због тога су себе видели као странку која ће 
створити бољу, напреднију и развијенију Србију,87 странку којаје, као што 
је рекао Јован Скерлић у свом програмском говору у Народној скупшти
ни, повезала радикални програм са модерним демократизмом и решава-

78 "Демократско утркивање", у: Недељни йреlлед, 6. јул 1908, с. 200. 
79 "Културни смисао једне странке", у: Недељни йреlлед, 11. мај 1908, с. 73. 
80 "Говор Живојина Перића у Аранђеловцу", у: Правда, 9. јул 1905. 
81 Начела самосталних радикала из 1905, почињала су речима: .,Самостална ради

кална странка оснива се на начелима радикалне демократије и организује се да ради на 

свестраном унапређивању и усавршавању српског народа у смислу што веће слободе лич~ 
ности (подвукла Д. С.). ,,Начела и програм Самосталне радикалне странке", у: Одјек, 2. 
април 1905. 

82 О томе види поглавље "Слобода". 
• 

113 Д. Батаковић, ,,Францускв утицаји у Србији 1835-1914. Четири генерације 'пари-
ЗЛИЈа'", с. 92. 

84 "Начела и програм ... ", у: Одјек, 2. април 1905. 
85 Правда, 7. јул 1905. Говор Ж. Перића, СБНС, 1910, 11. децембар 1910, с. 5. 
86 "Конференција", у: Одјек, 5. октобар 1909. 
., Дневни лист, 1. септембар 191 О. 
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њем социјалних питања. Формула је била јасна и у потпуности уклопљена 

у тадашња струјања у европској левици: ,,Привредни, економски, социјал

ни интереси данас стоје на првом месту. И као што је идеал демократије, 

идеал слободњаштва и либерализма, од пре сто година био политичка сло

бода, данас је тај идеал постао социјална йравда."88 

Представљајући се као странка друштвеног напретка, солидаризма и 

заштите интереса нижих друштвених слојева, самосталци су инсистирали 

на томе да су они, иако утемељени у старом радикалском програму, нова 

појава у српској политици, појава која је Србију приближавала Европи.89 

Зато је једна од најчешће употребљаваних кључних речи била: модерно. 

Писали су да је њихов програм модернији од радикалског,"' да су они мо

дерна позитивна странка,'1 да је њихов програм одлучно демократски,92 

или да морају истаћи друге, позитивне, модерне и реалне лозинке.93 Та

квим типом говора самосталци су се представљали као нешто реално друк

чије и маркирали су своју политичку позицију, а нарочито линије разгра

ничења у односу на радикале. О њиховом међусобном односу биће још 

речи у поглављу "Слика политички другог", али је на овом нивоу анализе 

битно закључити да, иако су се представљали као једини прави представ

ници радикалског програма, самосталци су се од њега битно разликовали. 

То више није био стари радикалски говор, оптерећен традиционализми

ма, архаизмима и пучким појмовима. Нови говор нове српске левице био 

је самосвестан, европски, јасан, стручан и суштински модеран. 

Насупрот новом реторичком таласу, стајала је радикалска реторика. 

И у новом добу, без обзира на битно промењене околности и чињеницу да 

су због расцепа у странци изгубили готово половину гласача, радикали су 

најчешће стављали знак једнакости између себе и српског народа,94 желе

ћи тиме да подсете на то да они нису "обична политичка појава"95 већ из

раз "душе народа",96 његова суштина. Писали су да њихова странка најбо
ље одражава потребе српског народа, даје она његов "једини прави прија-

88 Говор Јована Скерлића, СБНС, 1914, 26. фебруар 1914, с. 1067. 
89 Дневни лист, 3. април 1910. 
'" Шшамйа, 14. јун 1906. 
91 Дневни лист, 31. август 1910. 
92 Дневни лист, 3. септембар 1910. 
93 АСАНУ, 13789-2, М. Драшковиh-Љ. Сгојановиhу, 31. јул 1911. 
94 "Велика радикална странка, коју народ не одваја од свог имена( ... ) Радикалној 

странци, боље рећи народу српском( ... ) За десетак година радикална странка била је то 
исто што и народ српски." .,Писма сељаку. Од једног старовремског радикала", у: Самоу

йрава, 6. мај 1908. 
95 Исто. 
96 "Народна свест", у: Самоуйрава, 14. јун 1906. 
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тељ",97 гарант опстанка," оличење "карактера народног бића,( ... ) народ
но 'вјерују'".99 • Таквом реториком радикали су одузимали легитимитет дру
гим странкама, али су изражавали и свој специфични концепт народа. На

супрот напредњачком концепту народа као скупа појединаца, радикали су 

истицали романтичарску представу о народу као хомогеној маси једнаких 

потреба и назора. Тај модел био је близак предмодерним концептима, у 
којима је појам "народа" означавао органску целину која брише разлике, 
свом интересу потчињава појединачне, потире плуралност. Због тога је 
тај концепт народа у теоријама демократије означен као претдемократ
ски, неусклађен са једним од најважнијих демократских принципа, по ко
ме се "народ" разуме као релативна већина, већина ограничена поштова
њем и заштитом мањина. 100 Истовремено, концепт Folksgeista, који се мо
же извући из радикалских говора о народу, разликовао се и од самостал
ског модела народа, стојећи у односу на њега у оној супротности у којој се 
налазе заједница као природна целина ( Gemainschaft) и друштво као орга
низовани производ културе ( Geselschaft). 

Поред тих концепцијских разлика, реч "народ", као кључна реч у ра
дикалском саморазумевању, имала је и своје политичке конотације. Она 

је била ту да би се подсетило на моћ Радикалне странке, да би се тиме 
истакла разлика између ње и других, те да би се показало да није искљу
чиво реч о саморецепцији, већ да је она и у јавности доживљена као израз 
народних потреба. Због тога су, поводом тридесетогодишњице странке, 
своје почетке радикали овако описали: ,,Њена је снага избила еруптивно 
из самог народа, и она је избивала тако снажно и тако брзо да су организа
тори странке једва стизали да једним колосеком упуте сва кретања која су 
се у њој јавила."101 Тиме су показивали да су, у складу са својим концептом 
народа, себе доживљавали више као природну снагу него као политичку 
конструкцију, као еманацију народног духа пре него као пуку организа
цију која артикулише идеје и формира јавно мњење. 

Због тога су за себе говорили да су редак пример у свету, јер је за 
њима "пошао скоро цео српски народ";102 јер је странка "поникла из наро
да, она је створена народом, она је његова нада и његова одбрана",103 док 

97 "У новом положају", у: Самоуйрава, 25. јул 1905. 
98 "Бирачима", у: Самоуйрава, 13. април 1908. 
99 Еволуционист, fадикална сШранка у Србији. Социјално-йолиШичко и философ-

ско излаlање, Ниш 1904, с. 7. 
100 ,,La signification du mot 'peuple'", у: G. Sartori, La theorie de /а democratie, с. 16. 
101 "Тридесетогодишњiща Радикалне странке", у: Самоуйрава, 25. децембар 1911. 
IQ2· ,н . , еколико писама Једног старовремског радикала", у: Самоуйрава, 6. јун 1906. 
103 "Ко ради у интересу Србије", у: Самоуйрава, 27. мај 1905. 
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су свој настанак описивали на следећи начин: ,,ми смо само звали поли

тички збор, а одазвао нам се цео народ".104 Одатле је Радикална странка 
црпла снагу да истраје у "великој и светлој, али и претешкој улози, коју јој 
даје народно поверење, уверена да је глас народа силан и праведан, као 

глас Господа Бога, и да он једини ствара и подиже". 105 Због тога је и снага 

странке описивања као надљудска или, како је то формулисао један по

сланик у скупштини: ,,Радикална странка( ... ) је могла, на реч свог шефа, 
преселити Авалу на Вишњицу, тако лако; требало је само да сваки члан 

радикалне странке толико земље с Авале понесе, колико му у капу може 

стати, па да на мах Авала буде на Вишњици."106 

Поставља се питање да ли нам ови и многи други примери107 сведоче 

о томе да су радикали путем традиционалистичке реторике покушавали 

да одрже стари идентитет странке, упркос битно измењеној политичкој 

реалности, илије реч о практично-политичкој употреби старе реторике? 

Чини се да су разни чиниоци имали своју улогу у формирању радикалске 

реторике. Сукоби у којима су били са другим странкама јачали су потребу 

радикала да свој идентитет и посебност изразе инсистирајући, и у проме

њеним околностима, на старим симболима који су осамдесетих година 19. 
века од ње учинили најмасовнију странку. Било им је такође важно да 

због одвајања самосталаца и скоро половине бирачког тела, себе истакну 

као праве и легитимне наследнике велике Радикалне странке, па и њене 

препознатљиве реторике. Било је то важно и због специфичног сенти

мента који су чланови и присталице осећали према својој заједничкој "ку

ћи", што показује даје Радикална странка више него друге носила у себи 

један првенствено емотиван набој, који је, супротстављен, рецимо, хлад

ном, егзактном и строгом наступу напредњака, био далеко пријемчивији. 

Изложена анализа политичких странака у Србији почетком двадесе

тог века показала је да су постојале битне концепцијске разлике у разуме

вању те "основне демократске организационе јединице". Та разлика увек 

је постојала између напредњака и радикала, али је, у "новом добу", са по

јавом Самосталне радикалне странке, добила нове компоненте. Нова 

странка није имала свог неумитног вођу, није била компактна целина, свој 

104 Еволуционист, Радикална странка у Србији ... , с. 8. 
105 "Бриге једног анархисте", у: Самоуйрава, 29. април 1911. 
'"' Говор Андре Ђорђевића, СБНС, 1905-1, 18. октобар 1905, с. 202. 
'°7 Самоуйрава, 12. фебруар 1905; 16. март 1905; 27. мај 1905; 9. јун 1905; 25. јул 1905; 

11. мај 1906; 8. јун 1906; 7. јун 1906; 14. јун 1906; 12. октобар 1907; 2. новембар 1907; 13. 
април 1907; 6. мај 1908; 29. април 1911. Види говоре Николе Пашића: 14. октобар 1905; 22. 
јул 1906; 22. новембар 1906; 14. март 1907; 4. јун 1907; 18. март 1906; 28. јануар 1908; 3. март 
1908; 5. фебруар 1908; 8. март 1908; 24. март 1908, у: Ншсола Пашиh у Народној с,суйшйiи
ни, Ш, ур. Д. Стојановић, Београд 1997. 
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програм није сматрала светињом и показала је спремност да прихвати уну

трашње фракције као уобичајену, демократску појаву. Због тога је та 
странка била показатељ модернизацијских могућности политичке сцене 

у Србији и знак да је ,,ново доба" било, између осталог, и последица ствар

ног политичког сазревања нових генерација политичара. Међутим, упр
кос томе, доминантна странка је и даље остала Радикална, која не само 

што се није препустила променама, већ им се и опирала. Она је и даље у 
плурализацији видела опасност, док је себе идентификовала са народом и 
државом, потврђујући тиме да је модел народне, партијске државе и по

сле промене поретка, био жив. Дајући, као већинска, основну боју поли

тичкој сцени Србије, та странка се показала кочницом процеса модерни

зације политичке културе. Тиме се српска парламентарна демократија до
датно удаљила од свог европског модела. Реч је о специфичном, хибрид

ном облику система који је у себи повезао модерно и традиционално, же

лећи да модерне форме прилагоди старим обичајима. 
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Summary 

Dubravka Stojanovic 

Symbols and Кеу Words in the Discourse of Political Parties in Serbla 
at the Beginning of 20th Century 

Political parties in SerЬia were estaЫished in 1881, when all of the three parties, which 
marked SerЬian political history in the following decades (Radical, Progressive and LiЬeral) 
were founded. These parties were made within the frames of thin metropolitan elite, while 
their leaders were mostly intelectuals, who, being the rnost educated part of the society, 
necessarily took part in the political scene. 

Parties experienced the greatest changes after the overthrow in Мау 1903. Except for 
the Radical Party, all other parties had their programs changed and adjusted to the new, more 
modem political conditions. The greatest turmoil was caused Ьу the split of People's Radical 
Party, from which Independent Radical Party seceded in 1904. These changes inspired all 
the parties to search for а new identity in the new conditions, to present thernselves to the 
voters in the way they believed would bring them the rnost followers. 

The ruling People's Radical Party presented itself in the puЬlic with the rhetorics full of 
wormth and emotions unusual for modem political discourse. Speaking about the party, they 
rnostly used two syrnbols - symbol ofhome and the symbol ofthe arrny. That traditionalistic 
language and symbols used in description oftheir own party, could Ье understood as а form 
of expressing the basic sentiment of both the mernbership and the leadeship. Therefore 
"people" was the key word of the Radicals' speeches Ьу which they wanted to show that 
there is "а sign of equality between the party and the Se1-Ыan nation" and to disqualify politi
cal oponents Ьу this pre-election slogan. 

Other parties built their identity mainly oposing the Radicals, trying to find their rheto
rics, symbols and key words in modem european political language. Therefore "an indi
vidual" had become key term ofthe Progressives, while the Independents, close to the French 
socialists had chosen "society". 

Despite rnodemization, key tone to the political life ,vas given Ьу the ruling Radical 
party. Thus was created а hybrid model of democracy, ,vhich should have adjusted rnodem 
forms to the old customs. 

Предраz Ј. Марковиh УДК 316.323.72(091)(497.1) 

Сећања на рад у југословенском социјализму 

између критике и мита о Земљи Дембелији 1 

Айсшракш: Овај рад је део једно, .меlјународно'i йројекша који је 

йокушао да уйореди рад и усйомене на рад у социјализму. У случају 

Србије, усйомене на Јкuвойl у социјализму су делимично йреоблико

ване искусшво.м деведесеших година, шшо се десило и у неким дру

гим мање усйешним земљама йосШ-социјализма. 

Ратови за југословенско наслеђе деведесетих година променили су 

перспективу у изучавању историје бивше Југославије. Одједанпут су сви, 

иначе скромни, ресурси српске академске заједнице у области друштве

них и хуманистичких наука били заокупљени особеностима југословен

ске историје и друштва, покушавајући да проуче "посебни пут" бивше Ју

гославије ка рату и распаду. Излишно је помињати колико су тек истра

живачи из света били склони том "егзотичном" приступу, који је у крај

њим случајевима доводио до закључка да су "Балканци", ,,бивши Југосло

вени", а поготово Срби некако историјски предодређени да буду крволоч

ни и рушилачки народ(и). Чак и у умеренијим приступима дошло је до 
једног помало једностраног пог.леда, извежбаног да у прошлости тражи 

трагове кризе и сукоба, док су "обичнији" видови културе и живота наро

да бивше Југославије били занемаривани. Тако је историја социјалистич
ког друштва, а поготово историја социјалистичке свакодневице, била оста

вљена изван видокруга занимања светске и домаће научне јавности. 

Занимљиво је да су и у другим некада социјалистичким земљама при
времено занемариване те теме. Истраживачи су се бацили на "средњое

вропско" или "хабзбуршко", па чак и "подунавско" и "отоманско" насле

ђе, где није било бољег избора, као помало стидећи се пола века (у случа
ју СССР-а и више) своје историје. А управо су друштвена историја соција-

Тај рад је настао као део сарадње између пројекта МНТР бр.2161 "Српско дру
штво између традиционалног и модерног" и рада изложеног на конферешЏiји ,,Arbeit im 
Sozialismus-Arbeit im Postsozialismus" Ludwig-Maxirnilians-Universitat, M11nich,April 11-14 2002, 
организоване у оквиру пројекта Alltagskultur im Sozialismus Praktiken und Strategien desAlltag
slebens in den sozialistischen LЗndern und ihre Folgen fiir die Transforrnation, подржан од Forschun
gsverbund-a FOROST. 
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лизма и свакодневица оне теме које омогућавају упоредно изучавање дру

штава бившег социјализма. Чак ни социологија и етнологија у свим тим 

земљама дуго нису поклањале пажњу проучавању социјалистичке свако

дневице и њеном утицају на постсоцијалистичка друштва. 

Најбоље истражено друштво и свакодневица социјализма је друштво 

једне бивше државе - Немачке Демократске Републике (ДДР). Одатле су 
потекла и прва компаративна истраживања. На пример, упоредно истра

живање села Меркслебен у Тирингији (ДДР) и Радуил (Бугарска), које су 

од 1993. до 1999. године спроводили Клаус Рот, Доротеја Добрева, Петар 
Петров, Габријела Волф и Барбара Шир.2 Професор Рот је од 2001. годи
не покренуо пројекат Alltagskultur im Sozialismus Praktiken und Strategien des 
Alltagslebens in den sozialistischen Liindem und ihre Folgen fiir die Transformation. 
подржан од Forschungsverbunda FOROST. У пројекту су учествовали етно
лози и историчари из Естоније, Русије, Пољске, Немачке, Чешке, Словач

ке, Швајцарске, Србије и Бугарске. 

Најпре је требало одредити која је то област свакодневног живота 

најпогоднија за почетак истраживања. То јест, која област је најбоља за 

поређење у два смера: за међусобно поређење веома разнородних земаља 

и за дијахроно поређење између социјализма и постсоцијализма. На крају 

је одлучено да то буде свет рада, свеобухватно схваћен. Дакле, радне био

графије, односи на раду, радни ритуали, плате, мотивација, однос области 

рада и приватне области. 

У погледу теоријске основе и методологије, та тема подразумева ин

тердисциплинарни приступ. Та интердисциплинарност не односи се само 

на историјску антропологију, која је сама по себи интердисциплинарна, 

већ укључује неколико историјских и једну социолошку дисциплину- со

циологију рада. Наравно, ту су и историја свакодневице и историја рада, 

које заједнички стварају некакав теоријски оквир. Што се методологије 
тиче, за изучавање тако скорашњих историјских појава корисна је усмена 

историја (Oral History), а будући даје у питању "свет малог човека", дакле 
један микроплан истраживања којим се бави микроисторија (Micro-Нi
story)3. 

У бившој Југославији, то јест Србији, социологија рада била је изу

зетно развијена дисциплина, организована као посебна катедра на већи
ни универзитета, са великом продукцијом. Југославија је била једина со-

2 K.Roth, ,, Managing Everyday Life in а Village in Socialist Bulgaria: Practices and Strategi
es", in С. Giordano, D .. Kostova (eds.), Bulgaria, Social and Cultural Landscapes, FreiЬurg, 2000, 
р.179-184, 

3 Н. Medick, ,,Quo vadis HistorischeAnthropologie-Geschichtsforschung zwischen Historischer 
Kнlturwissenschaft und Mikro-Historie" Historische Antћropologie, 2000, 78-92. 
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цијалистичка земља у којој су још од шездесетих година постојала опсе

жна истраживања јавног мњења, међу којима се истичу она која је у Ин
ституту друштвених наука организовао Фирдуз Џинић, са својим тимом. 

Та истраживања представљају важан, још недовољно искоришћен исто

ријски извор. Етнолози су допринели изучавању социјалистичких ритуа

ла.' Проучавање историје социјалистичке свакодневице је до деведесетих 
година било скоро занемарљиво. 

Особености југословенсr,е социјалистичке свакодневице 

Ако је социјалистички свет подсећао каткад на "Потемкиново село", 
нигде те кулисе нису бнле блештавије него у Титовој Југославији. Оне су 

убедиле и многе истраживаче из света да се у Југославији остваривао "со

цнјалнзам са људским лицем" или "социјалистичка тржншна привреда" и 
да је југословенском друштву успело да оствари право самоуправљање. На
равно, још су лакше у то поверовале локалне политичке елите, а о станов
ништву и да не говоримо. Међутим, с временом је растао јаз између те сли

ке коју је створила званична реторика н праве слике стварности. Неки ис
траживачи су тај процес удаљавања идеолошке представе од реалности на
звали "СИНдРОМ Доријана Греја".' Упркос већем простору за испољавање 
различита мишљења у јавности него у осталим социјалистичким земљама, 
о тешким проблемнма, пре свега привредним (на пример, о кризн дугова), 
те о растућој међунационалној напетости се дуго није јавно расправљало. 
Седамдесетих година обичан грађанин Југославије није знао много о др
жавним дуговима.' Уосталом, сама реч "криза" је тек током осамдесетих 
година почела да се званично употребљава за опис стања у земљи. 7 

Као и приликом изучавања ратова деведесетих година, тако јен при
ликом изучавања социјалистичке Југославије више наглашавана посеб
ност. Упркос несумњивој особености у друштвеном развоју, социјализам 
у Југославији је ипак имао и неке сличности са социјализмом у осталим 
европским земљама. 

Да најпре размотримо посебности. Независна спољна политика је
сте бнла доиста особеност Југославије, алије и Румунија под Чаушескуом 
спроводила скоро независну спољну политику, са сасвим другачијим дру-

4 М. Малешевић, ,,Осми март- од утопије до демагогије", Glasnik Etnografskog mu
zeja vol. XXXVI-XXXVII, 1988, 53-80; П. Шарчевић, ,,Првомајске прославе у Београду 1893-
1988", Tokovi 1, (1990), 71-113. 

5 S, Letica, lntelektualac i kriza, Zagreb 1989, 52. 
6 D. А. Dyker, Yugoslavia: Socialism, Development and Debt, London 1990. 
1 L. Sekelj, Jugoslavija, struktura raspada, Београд, 1990. 
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штвеним и политичким последицама. Вероватно је благовремено југосло' 

венска "не" Огаљину основни узрок за тако различите последице, је је 
оно изречено на самом почетку Хладног рата, када су блоковске границе 

још биле "свеже". Отуда велика помоћ Запада Југославији баш у тој фа
зи, која се подудара и с најбољим добом привредног развоја Југославије 
(1952-1960). Тада је страна помоћ досезала и до девет одсто бруто-нацио
налног производа, а у годинама глади и више.8 

Друга међу најзначајнијим особеностима југословенског друштва је 
велико удео приватног поседа у пољопривреди. По мишљењу неких ис

траживача (М. Павловић), деколективизација земље је непосредна после
дица побољшања односа са Западом и америчке помоћи у храни почет
ком педесетих година.'И у Пољској је већина земље била у рукама иноко

сних пољопривредника. Занимљиво је да ни у једној од те две земље сеља

ци нису уживали бољи друштвени статус него у другим социјалистичким 

земљама, без обзира на свој статус "самосталних привредника", него су 
бивали све више маргинализована и потцењена друштвена група 

Трећа југословенска особеност била је без пандана у социјалистич
кој Европи. То су отворене границе, које су омогућиле неупоредиво већи 
проток идеја, робе и радне снаге између Југославије и света него у било 
којој другој земљи под влашћу комуниста. Наравно, и та особеност је по
везана са спољном политиком. У сваком случају, за "малог човека" најва

жнија предност Југославије била је могућност да "гласа табанима" и по
тражи бољи живот широм западне Европе, која је током шездесетих и 
седамдесетих година била гладна радне снаге сваке врсте. Тако је 1975. 
године, на пример, један од пет радно способних становника радио у ино
странству. Дознаке гастарбајтера покривале су и до 59 одсто платног де
фицита земље. 10 

За свакодневни живот су приватни посед над земљом и могућност 
путовања и рада биле предности које су омогућиле сразмерно висок жи
вотни стандарди неку врсту "социјалистичког потрошачког друштва". Што 

се политичких слобода тиче, морамо имати у виду да су се у неким време
нима у Пољској и Мађарској, а за време "прашког пролећа" и у Чехосло
вачкој, оне сасвим могле упоређивати са онима у Југославији. Зато сма
трамо да су политичке слободе мања особеност него што се чини на први 
поглед. 

8 Lj. MadZar, Suton socijalistiCkih privreda, Београд 1990, 188. 
9 М. Павловић, Срйско село 1945-1952: Ошлуй Београд, 1997. 
10 Allcock, Ј.В, Explaining Yugoslavia, London 2000, 89, 4. 
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Основна заједничка особина Југославије и осталих социјалистичких 

земаља била је та да је Југославија, на крају крајева, такође била партиј
ска држава, премда се Партија мање мешала у приватни живот него дру

где. Наравно, дезинтеграција савезних партијских органа довела је до од
ређеног политичког плурализма, али не и унутар република. 

Можда најважнија заједничка особина Југославије и свих других 
европских социјалистичких земаља јесте та да се основне тежње у раз
витку привреде нису суштински разликовале. После релативног успеха 

почетне индустријализације и послератне обнове, а треба имати у виду да 
су социјалистичке земље југоисточне Европе доживеле прави "узлет" у 
модернизацију (,,take off' у терминологији Валта Ростова) тек после 1945. 
године, све те земље су шездесетих година доживеле "кризу модернизаци

је", дакле у време када су капиталистичке земље прешле на нови, техно

лошки префињенији ниво привреде, пролазећи кроз најпросперитетније 
време свога развоја. Чак су и најсиромашније земље Запада - Португал и 
Турска - тада претекле социјалистичке земље, нарочито у погледу раста 
продуктивности. 11 И поред отворености према Западу, Југославија је ше
здесетих година почела да запада у привредну кризу као и земље Варшав

ског пакта, а чак су и покушаји реформе били истовремени. На вишеде
ценијску привредну стагнацију надовезала се и "дужничка криза" крајем 
седамдесетих година. Иронијом историје, највеће жртве дужничке кризе 

међу европским социјалистичким земљама биле су Југославија и Пољска, 
земље које су биле најотвореније према западним финансијским тржи
пггима, па су се стога и највише задужиле." 

То су биле укратко изложене "објективне околности" друштвеног и 
привредног развоја социјалистичке Југославије. Међутим, тема овог рада 
је "субјективни утисак", то јест како се људи који су живели, а пре свега 
радили у то време сећају свога живота и рада. Наравно, узорак је највећи 
проблем у оваквим радовима. Како обухватити дrуштвено и географски 
најрепрезентативнији узорак? Аутор је имао среће да је као предавач у 
Истраживачкој станици Петница ступио у контакт са младим ентузија
стима окупљеним око курса за антропологију и Предрага Шарчевића. То 

су: Марина Симић, Ева Хелајзен, Дуња Варади, Деана Јовановић, Муста
фа Балтић, Ана Лакчевић, Маја Савић, Милена Лукач, Невена Миљачки, 
Андреа Радоњанин, Марко Шкондрић, Иван Рајковић, Тијана Ристић. Уз 
помоћ тих истраживача, било је могуће направити узорак од тридесет јед-

11 L. Sekelj, Jugoslavija, struktura raspada, Beograd, 1990; A.VaciC, Jugoslavija i Evropa, 
Beograd, 1988. 

12 Lj . AdamoviC, Ј. Lernpi, R. Priket, Amerii:ko-jugos/ovenski ekonomski odnosi posle Dru
gog svetskog rata, Beograd, 1990, 136-141. 
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ног испитаника, којије обухватио широк регионални, социјални и култур

ни спектар, од лутерана из Ковачице (који су иначе живи пример Веберо

ве протестантске радне етике), до шумара из Сјенице. 

Пре него што су петнички истраживачи кренули на своје радне за

датке, одређена је и социјална структура узорка према статистичким го
дишњацима из 1979, 1984 и 1989. године. Према тим статистикама, око 40 
одсто запослених је радило у индустрији, 10 одсто у грађевинарству, 10 
одсто у трговини, 4 одсто у финансијском сектору, 8 одсто у образовању и 
култури, 6 одсто у здравству, 7 одсто у превозу, по 5 одсто одсто у поли
тичким и административним установама, туризму и занатству. По образо

вању, структура запослених се стално побољшавала. Док је 1979. године 
46 одсто запослених имало основну школу или мање образовање, десет 
година касније је њихов удео пао на 25 одсто. Запослени са средњошкол
ским образовањем увећали су свој удео са 42 на 50 одсто запослених. Ви
соко и више образовање је 1979. имало 11, а 1989. године 14 одсто запосле
них. Наш узорак не прати дословно статистику. 

Међутим, статистике не воде рачуна о нечему што је можда пресудно 
обликовало утисак о "добитку" или "губитку" у радном свету социјали
зма, а то је порекло. Огромна већина становника Србије и Југославије 
потицала је са села, а предратно српско село, као што добро знамо из мно
гобројних студија М. Исића, било је притиснуто бедом и неукошћу. Та чи
њеница, чију је важност тешко преценити, обликовала је успомене већи
не Срба и Југословена који су урбанизацију и индустријализацију, а пре 
свега друштвени и образовни успон доживели као тековине социјалистич

ког пројекта. Наравно, било је људи чије су породице живеле у благоста
њу и пре социјализма, али су они били изразита мањина, па смо се стога и 
ми определили да узмемо само једног испитаника са таквим залеђем. 

Оно што је занимљиво и што су потврдили истраживачи из других 
социјалистичких земаља на овом пројекту, јесте чињеница да животни 
стандард није био једини критеријум за оцењивање прошлих времена. (Пре 
свега, мислимо на истраживање Монике Голонке-Зајковске о радницима 

челичана у Новој Хути). Тако се "ментална" или "емотивна хронологија" 
људских успомена не поклапа потпуно са "објективним" друштвеним и 
политичким развојем. 

У грубим цртама, социјална историја Југославије може се поделити 
на три основна периода: послератни период (1945-1950); ,,Златно доба" 
(1950-1980); и Време кризе (1980 до данас). 

Наравно, ,,Златно доба" се може поделити па више целина, а неки 
елементи кризе се јављају већ шездесетих годниа, али у "менталној хро
нологији" наших испитаника се то доба мање-више стапа у једно време 
благостања. 
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Први период 1945-1950. 

После Другог светског рата успостављен је нови поредак, који одли
кују свесно уништавање старог поретка, репресија, општа оскудица и ко

лективизирање свих видова друштвеног и приватног живота. Истовреме

но то је и време послератне обнове и изградње, које само по себи, не само 

у комунистичким режимима, подразумева одређену дозу оптимизма и ен

тузијазма. 

У нашем узорку је петоро испитаника у том раздобљу било радно 
активно. Двоје: оџачар (бр. 25) 13 и учитељица (бр. 27) већ су радили пре 
1941. године. Универзитетски професор (31) постао је асистент 1949. го
дине, а бравар (8) и банкарска службеница (29) запослени су од 1947. годи
не. Једино је учитељица била у то време идеолошки активна. Као акти
вист, добила је пред крај рата сукњу уместо плате. После рата, за три ме
сечне плате је могла да купи кревет. Професор, тада асистент, имао је два 
пута већу плату од ње, али је његов проблем био у томе што није било 
довољно робе, на пример, добрих мушких одела. Онје уједно једини испи
таник који помиње репресију у свакодневици, будући да је пореклом из 
,,буржоаске" породице. Учитељица се сећа ентузијазма и идеализма, на
рочито приликом акција описмењавања и предавања из хигијене и дома
ћинства по селима. Ката, рачуновођа (9) такође је била толико друштве
но активна да ју је то, по њеном мишљењу, спречило да се даље образује. 
Сви испитаници су у то време лако добили посао, чак и "реакционарни" 
професор. 

,,Златно доба" (године 1950-те, 1960-те и 1970-те) 

То је "златно доба" за целу Европу. Уосталом, и Хобсбаум у својој 
књизи Доба ексiйрема тако је назвао време од 1948. до 1974. године. у 
Југославији се просперитет осетио после 1952. године (помоћ са Запада, 
почетак либерализације) , али још више од 1956. године, када је отопља
вање у Хладном рату омогућило југословенском режиму да преусмери сред
ства из војног буџета на побољшавање стандарда.14 

Наши испитаници се најрадије сећају тога доба. Млађи су тек тада 
ст~кли прва радна искуства. Сви они имају проблема са тачном хроноло
mЈом, сем учитељице, професора и пословође (17). За учитељицу је "нај
боље време" од 1965. до 1975. године "можда 1980", за професора је то од 

13 Б · 
роЈ у за.гради означава место на листи испитаника приложеној на крају текста. 

14 Р .. .МarkoviC, ,, Ideologija standarda jugoslovenskog reZima 1948-1965", Tokovi, 1-2, 1996, 
7-21. 
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1962. до 1980. године, док је је за пословођу "све кренуло низбрдо после 
уставних реформи седамдесетих година" (можда је у питању накнадно ту
мачење изазвано критикама тих уставних решења после Титове смрти). 

Криза осамдесетих rодииа 

Уставна и национална криза, која је од почетка седамдесетих посте

пено крунила југословенску државу, није била примећена у оку "обичног 

човека" све до првих несташица 1979. године. За то кашњење у рецепцији 
вероватно су одговорна два разлога. Један је пооштравање репресије, до 

чега је дошло после обрачуна са хрватским маспоком и српским либера

лима 1971-1972. године. Тиме је простор за јавно испољавање критичких 
ставова знатно сужен. За свакодневицу је, пак, важније нешто друго: ма

совно корумпирање становништва кредитима и материјалним повласти

цама разних врста. Пораст личног и друштвеног стандарда је у то време 

релативне стагнације омогућен огромним иностраним задуживањем. Од 

1969. до 1982. године спољни дуг је практично удесетостручен, са две па 
двадесет милијарди долара. 15 

Права ментална цензура у успоменама наших испитаника је Титова 

смрт 1980. године. За време које је уследило ниједан паш испитаник нема 
лепих речи, све до доласка Анте Марковића на чело Савезне владе (1989). 

Док је испитаницима било тешко да хронолошки тачно поређају сво

је успомене, знатно им је било лакше да емотивно одреде одлике поједи

начних раздобља. ffiтa је било добро, а шта лоше у њиховим радним био
графијама? На основу њихових исказа, издвојили смо позитивне и нега

тивне одлике социјализма са становишта радне свакодневице 

Позитивне одлике 

Међу старијим испитаницима позитивне су успомене бројније, док су 

млађи критичнији. ,,Жал за младошћу" није једини узрок те разлике, већ 

чињеница да су испитаници рођени у педесетим годинама ушли у свет ра

да у силазној фази југословенског социјализма. Ипак, обе групе испита

ника наводе сличне позитивне и негативне одлике, једино се нагласак раз

ликује. То су: 

- стабилност и заштита радног места, 

- животни стандард, 
- уважавање "обичног човека" и једнакост, 

15 L. Sekelj, Yugoslavia, the structure of desintegration, Boulder, (Col.) 63; Dyker,D.A, op.cit. 
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- солидарност и другарство на радном месту и у друштву, 

- дисциплина и залагање на радном месту, 

- лојалност према колективу и професији, 

-одмори, 

-прославе, 

- једнакост полова. 

а) Сшабилносш и зашшиша радноz месша - ,,Сваки радник је био 
заштићен. Свако је поштовао свој посао, јер је знао да је сигуран (7)." 
Или: ,,Било је тешко добити отказ, само је Раднички савет то могао да 

учини (р)." Понекад је сигурност радног места била важнија од плате. 
Учитељица (27) верује да је сигурност радног места била превелика, јер 
,,нико није кажњавао лењивце". У њеном колективу нико није кажњавао 

ни наставнике који су се лоше опходили са децом. Једини испитаник који 

је поменуо могућност губљења радног места је и иначе критички распо

ложена пословођа (17): ,,Руководиоци су волели да људи не буду сигурни 
око својих места. Људи нису отпуштани, али су премештани на лошије 

радно место." Једна млађа испитаница повезала је сигурност радног ме
ста и инерцију: ,,Нисам размишљала да ли је мој доходак добар, јер су тада 

сви живели по једној инерцији, уљуљкани у сигурности (11)." 
б) Живойlни сшандард - Банкарска службеница (29) је за своју прву 

плату краЈем четрдесетих година купила ципеле у дипломатском магаци

ну. Шездесетих и седамдесетих година куповна моћ је порасла, па се за 

плату могло купити 100 џакова цемента, или веш-машина (1978, испита
ница број 30), а за две године се, радећи сам или с породицом, могла поди
ћи скромна кућа (5). Седамдесетих година је чак и текстилна радница (15) 
могла да преживи са пола плате. У привилегованим занимањима стан

дард је подсећао на западни: ,,Нико није хтео да иде у иностранство, јер 
смо овде имали боља примања него у Немачкој (19- камионџија)." Стога 
су све реформе које су подразумевале редукцију плата, наилазиле на ого
рчену реакцију становништва .. 

в) Уважавање "обичноz човека" и једнакосш - Чак је и праља (5) 
имала утисак да је поштована на радном месту. Једнакост је посматрана 
као последица радног процеса, или као пратећа појава самоуправљања. 

,,Сви су били једнаки, није се морало ни понижавати ни правити важан, 
такав је био наш рад (22)." ,,Раднички савет је одлучивао о свему (1)." 
:,Раднички савет је могао да смени директора (30)." Неки једнакост виде у 
Једнакости комуниста: ,,Радници су могли све да кажу на партијским са

станцима (14)." Чак и млађи испитаници тврде: ,,Није било строге хије
рархије (11)." Или: ,,Свако је могао критиковати сваког како хоће (15)." 
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Склоност ка егалитаризму показала су још социолошка испитивања 
из 1969. године. Скоро три четвртине радника, две трећине службеника, 
те више од половине руководилаца сматрало је да однос највиших и најни

жих примања треба да буде 3:l.16 Taj утисак о једнакости у социјализму 
заправо је био идеална пројекција, а стварност је била сасвим другачија. 
Социолошка истраживања указују на то да је у касним шездесетим годи
нама 86 одсто свих одлука радничких савета доношено на предлог руко
водства." Десет година касније показало се да је дистрибуција моћи у ју
гословенским предузећима била практично олигархијска. 18 По Арзенше

ку, удео радника који су осећали друштвену немоћ растао је од 1976. до 
1985. године. Разлика између оцене друштва у том тренутку и оцене две 
деценије касније веома је занимљива, али о томе ће бити више речи на 
самом крају рада. 

2) СолидарносйЈ. и друzарсйЈ.во на радном .месйЈ.у и у друшйЈ.ву - ,,Сла
гање је било савршено (25). ,,Понекад би ноћу десет људи делило једно 
парче хлеба (3)." ,,Постојала је једна топлина, коју многи на радним ме
стима уопште не познају (9)." ,,Нико није могао сам да ради. Када те група 
одбаци, то је било врло тешко (23)." 

Многи испитаници су се бавили "друштвено корисним радом". Лекар 
(1) био је активиста Црвеног крста. Нарочито раширен вид друштвено 
корисног рада биле су омладинске радне акције. ,,Мотив (за учешће на 
акцијама) било је другарство, није било присиле (12)." ,,Другарство и упо
знавање са својим вршњацима били су главни мотив за одлазак на акцију 
(26)." Једино је Словакиња лутеранка (30) учествовала у добровољном 
раду за цркву, што је појава својствена претежно католичким и проте
стантскпм бившим земљама социјализма. 

Једна млађа испитаница била је нешто критичнија: ,,Док је било до
вољно новца, сви су се могли добро слагати ( 4)." Неки од старијих испита
ника повезују данашње отуђење са медијима и техником: ,,Данас су људи 
везани за телевизор. Пре смо чешће ишли у биоскоп и позориште (7)." 
"Све је било леише пре него што је дошао ауто, јер је после свако ишао 
својпм путем (29)." 

д) Дисцийлина и залагање на радном .месйЈ.у- ,,Могли смо мирне ду
ше да остављамо новчанике у фирми (6)." ,,Није било непослушности и 
лењиваца као данас (7)." ,,Знало се ко је ко. Директор је био домаћин. 

16 Ј. Zupanov, Sociologija i samoupravljanje, Zagreb 1987, 42-44. 
17 Ј. ObradoviC, .,Participacija: rezultati istraZivanja i teoretski model", Revija za sociologiju, 

5(1) (1975), 29-54. . 
18 

V. ArzenSek, Struktura i pokret, Beograd 1985, 57-59; Н, Lydall, Yugos/av Socia/ism. Theory 
and Practice, Oxford 1984. 
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Када поштујеш домаћина, поштујеш и себе самог (14)." ,,Сестре су мора
ле да устају када је доктор улазио у собу (3)." ,,У почетку је свако радио 
свој посао, све је добро функционисало, после је било више присиле (15)." 
,,Људи нису покушавали да избегну радне обавезе, били су свесни радни-
ци (17)." 

е) ЛојалносйЈ. йре.ма колекйЈ.иву и йрофесији- ,,Ја бих опет била меди
цинска сестра, и после 33 године (3)." ,,Када бих се пет пута родила, увек 
бих била учитељица (27)." Чак је и текстилна радница изјавила: ,,Волела 
сам свој рад и своју машину. Опет бих одабрала овај посао (7)." 

Мање изненађује понос на радно место у привилегованим предузећи
ма, или у предузећима у којима је радило више генерација. Испитаник бр. 
4 добио је радно место само зато што је у истом предузећу радио његов 
отац. То предузеће (,,Крушик", полувојна фабрика) било је тако богато да 
су људи у Ваљеву тврдили како запослени у "Крушику" подижу цене јер су 
били "сувише широке руке у радњама и на пијацама" (4). Испитаник број 
14 је радио у фирми у којој је његов отац радио 37 година. Од оца је насле
дно љубав према природи, док му новац није био тако важан. 

Понекад је, пак, оданост према фирми била последица навике или 
пријатељства са колегама. Испитаник број 12 често одлази у фабрику "не 
зато што ми је плата била висока, нити што сам волео свој посао (напро
тив) већ зато што сам волео колеге". 

ж) Од.мори - Одмор у одмаралишту предузећа био је "скоро беспла
тан": (1) Врло богата предузећа водила су своје запослене у иностранство 
(Грчка, Русија, Француска). Део трошкова плаћао је синдикат, остало је 
плаћао сам радник на рате (9, 29). Међутпм, заједничко летовање није 
увек било чинилац друштвене кохезије. У каснијој фази социјализма при
ступ летовалиштима постао је огршшчен: ,,Углавном су руководиоци ишли 
у летовалишта (15)." 

з) Прославе - две су прославе биле нарочито наглашене: Нова годи
на, са Деда-Мразом за децу, секуларна замена за Божић и 8. март, међуна
родни дан жена. Иронијом судбине, 8. март, којије требало да буде симбол 
женске борбе за еманципацију, постао је празник женствености и мушке 
галантности, једна од ретких прилика за мушкарце да буду џентлмени. 19 у 
неким предузећима су мушкарци доносили поклоне, а жене спремале ру
чак (3). Чак су и мушкарци волели 8. март: ,,Сваки онај ко није с нама 
славио Осми март треба да нам завиди (12)." 

У многим предузећима била су организована путовања "путевима Ре
волуције". Свугде су организоване "радничке олцмпијаде". У претежно 

19 М. MaleSeviC,"Osmi mart- od utopije do demagogije", 53. 
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словачкој Ковачици организован је "дан жетве", када су сви "који су ради

ли у пољопривредним предузећима са породицама одлазили у шуму и за

једно ручали" (30). 
и) Једнакосш йолова-Нико није пријавио harassment на радном месту. 

Само су две жене поменуле дискриминацију: ,,Мушкарац је увек имао пред

ност. Увек је добијао боље место, бољу плату (17)." ,,Само је мушкарац мо
гао да постане директор (29)." Насупрот овим критичким тасовима, има 
скоро идеализованих сећања: ,,Жене смо пазили боље него мушкарце. Имали 

смо неку врсту завета да их третирамо као другарице; биле су вредне, увек 

су нам помагале и ми њима (23)." Многи испитаници помињу "другарство" 
између мушкараца и жена, те "колегијалне бракове". 

Негативне одлике рада у социјализму 

Две су негативне одлике нарочито истакнуте у успоменама на рад у 

социјализму. Прва је проблем расподеле станова. Што се тога тиче, Југо
славија је била shortage society (друштво несташице) као и земље "реалног 
социјализма". Стамбена политика се сводила на друштвену дистрибуцију 
сиромаштва, а привилегије при подели станова имали су руководиоци, те 
сви запослени у бољим предузећима.20 

Наши испитаници потврђују те социолошке налазе. Скоро сви су би
ли незадовољни стамбеном политиком у предузећу и у друштву. Није не

сташица станова била једини узрок незадовољства, већ пре неправде при 

расподели. Лекар (1) морао је да свој стан одбрани на суду. ,,Само су ди
ректори добијали станове (2)." ,,Постојале су ранг-листе запослених. Оне 
нису никада прављене према стажу и заслугама, већ су запослени на ви

шим позицијама имали привилегије (17)." Други су се жалили на принци
пе расподеле: ,,Чистачице су чешће добијале станове него наставници,јер 

су наводно биле социјално угрожене (27)." Многи испитаници су изјавили 
да је расподела станова била најчешћи узрок сукоба у колективу. У ма
њим градовима многи су подизали куће. 

Друга негативна одлика везана је за Партију. Многи испитаници су 
сматрали да је чланство у Партији повлачило превише повластица. Мо
рало се улазити у Партију да би се добила боља радна места ( 4). ,,Комитет 
је био као сам бог (13)." ,,Директори су долазили помоћу партијских веза, 
не због знања и стручности. Градски комитет је одређивао о директору 

20 S. VujoviC, ,,DruStvene nejednakosti u stanovanju", u: М. PopoviC, DruStvene nejednakosti, 
Beograd, 1987, 79-120; D. Sekulic, ,,Putevi i stranputice stambene politike", Sociologija, 28 (3) (1986), 
347-371. 
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(29) ." ,,Чланови Партије добијали су најбоље пројекте (31 )." Примедбе су 
се чуле и на избор чланова Партије: ,,Многи су избегавали рад, а то су 

били они највише политички ангажовани. Ко је имао много посла, није 

имао времена за политички ангажман (17)." 
У последњој фази социјализма директна новчана корупција је наво

ђена као главни узрок неправде (2). 
Заједнички именилац тих негативних особина су йривилеzије. У прин

ципу су привилегије у очима наших испитаника аномалија система, не као 

нешто што је интегрални део система. 

Заједнички именилац позитивних особина је "друштвена инклузија 

(укључивање)". Ричард Сенет пише о томе: ,,Друштвена инклузија про
писује узајамно признање било у каквом малом пројекту или читавој на

цији. Људи морају једни другима да пошаљу сигнале да поседују заједнич
ку свест о томе како с пуним правом учествују у заједничком подухвату." 

Социолог Норберт Елијас је једном приликом назвао то узајамно призна

вање "друштвеном чашћу"; а та велика реч значи једноставно да се при

падници неке групе осећају примећени и да се њихов глас чује, да имају 

своје место у групи ... Важан елемент друштвене инклузије је њено ожи
вљавање помоћу ритуала ... Таљеран је описивао како је његова тетка, гро
фица, сваког месеца, у једној пажљиво спроведеној церемонији, делила у 

свом најбољем салону лековито биље из свог врта слугама и сељацима. 
То лековито биље помагало је тек малобројнима, али ствар није ни била у 
томе.21 Заменимо ли Таљеранову и Сенетову грофицу партијским секре
таром, а слуге и сељаке "радницима", добићемо патерналистички соција

листички ритуал. 

Осећање "друштвене инклузије" било је посебно изражено у соција
листичкој Југославији. Идеологија самоуправљања довела је до тога да је 
,,фирма" посматрана као колективно власништво запослених. То је наро
чито важило за повлашћена предузећа, али су у сиромашним предузећи
ма, као што смо видели у случају текстилне фабрике, радници били до 
изненађења одани свом колективу. 

Да ли је сећање на рад у социјализму илузија? 

Поставља се питање није ли овај мање-више позитиван утисак на
кнадно идеализовање, или, пак, носталгија за младим годниама. Да ли је 

слом друштва и привреде деведесетих година утицао на то да се "гледа 

21 R. Sennet, ,,Arbeit und soziale Inklusioп", in: Ј. Kocka und К. (Hg) Offe, Geschichte und 
Zukunft der Arbeit. 431-448. 
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кроз прсте" манама деведесетих година? Та два питања су веома значајна, 
јер су актуелна и за друге земље бившег социјализма, поготово оне са 
проблематичном транзицијом. Етнолог Петар Петров из Бугарске је по
ређењем синдикалних анкета из осамдесетих и из деведесетих година до

шао до занимљивог закључка. Наиме, сећања бугарских трудбеника на 
рад у социјализму деведесетих година позитивнија су него савремени ути

сци о том раду из осамдесетих година. 

Та питања нису важна само као доказ варљивости људског сећања 
већ и због једног практичног разлога. Ако скоро сваки наш испитаник 

закључује да никада није било горе_ него данас, онда идеализована слика 

рада у социјализму може да подстакне превелика очекивања од постсоци

јалистичког периода. 

Будућност рада у постсоцијалистич,юј 

јуrоисточној Европи 

Није тешко довести у питање веродостојност тих успомена. Оно што 

је тешко је проценити, јесте какве су шансе радника у постсоцијализму да 

избегну незапосленост и беду. 
На скупу у Минхену 2002. године, на коме су излагани прелиминарни 

резултати тог истраживања, швајцарски антрополог Ђордано је тврдио 
да је једна од могућих шанси за регион неформална економија, јер је пре
ма његовом мишљењу, 30 одсто италијанске економије у том "неформал
ном сектору". Да ли је могуће изградити "fuzzy capitalism" (то буквално 
значи "мутни", али бисмо ми рекли "муљ ато рски капитализам") као ал
тернативни облик "вишеструке модерности"? Изучавања "неформалне 
привреде" у неким другим областима света, као што је супсахарска Афри
ка, показало је мање оптимистичке резултате. Антрополог Кејт Харт је 

на примеру великих градова западне Африке, попут Акре, установио да 

постоји развојни потенцијал неформалне економије којом се баве станов

ници сламова у Акри. Међутим, његово становиште о "развоју одоздо" и 

помагању сиротиње себи самој касније је било романтизовано. Проблем 

са "неформалном економијом" јесте у томе да она покреће многе крими

налне активности, али не само то. Та "неформална економија" пружа шан
су за додатне приходе онима којима већ добро иде и у "формалној еконо
мији". Исте такве тежње описане су и у Енглеској 19. века.22 

22 С. Hann, ,,Echte Bauem, Stachanowiten und die Lilien auf dem Felde. Arbeit und Zeit aus 
sozialanthropologischer Perspektive", u: Ј. Kocka, und К. (Hg) O-ffe, Geschichte und Zukunft der Ar
beit, 23-53. 
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Да ли је за становнике југоисточне Европе утешно то што неизве

сност прети свету рада и у богатим западним земљама? Јер као што каже 

Јирген Кока: ,,Будућност је нејасна. Ипак се може представити унутар гра
ница које је поставила историја. Изнова се постављају односи у раду, од

носи међу половима, однос радног места и приватног живота, однос стал

ног радног места и осталих облика запослености. Будуће шансе и опасно

сти су препознатљиве, а њихова вероватна измешаност не. Контуре бу

цућности се назиру кроз густе облаке. Иако је 19. век удаљен, ипак је у 
том погледу наша ситуација једнака ондашњој."23 

То указивање на 19. век је поучно. Наиме, историчари једне друге 
велике промене, оне из феудализма у капитализам, описали су фрустра

ције због новог поретка и носталгију за старим поретком. Та осећања ни

су опхрвала само племиће, већ и сељаке, који би, теоријски, требало да 

уживају у новим слободама.24 

Било како било, ако има поуке у овом истраживању, она се састоји у 

томе да субјективни доживљај историјских околности не одговара увек 

"тврдим" статистичким и економским показатељима. И не само то, већ је 

тај доживљај динамична појава, коју нове околности стално реинтерпре
тираЈу. 
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the Myth of the Land of Milk and Honey 

67 

The paper is concerned with the memories ofthe work experience during the socialistic 
period in SerЬia (Yugoslavia). In spite several major peculiarities of the socialism in Yugo
slavia (the independent foreign policy, private property of land, the great role of migrant 
workers, and finally, more freedom in everyday life ), economy development was rather like 
in other socialist countries. Yugoslavia entered the period ofeconomic stagnation in 1970's 
in !980's like aJI other European socialist countries. The common feature ofthe interviewees 
is that they experienced social and educational promotion in the period of socialism, and for 
most ofthem socialism meant improvement in social and economic position. They distingu
ish three periods of their working lives (post war reconstruction, golden age, the crisis). The 
positive features of their work experience are: staЬility and protection of jobs, living stan
dard, the respect for "commoners", solidarity and equality, holidays and festivities. The ne
gative mernories аге focused on uwustified housing policy and Party privileges. This memo
ries of socialist work experience could influence expectations in the period of post-socialist 
transformation. 



ТЕМА БРОЈА: КУЛТ ПАЛИХ ВОЈНИКА 
ТНЕ ТНЕМЕ OF ТНЕ ISSUE: ТНЕ CULT OF ТНЕ FALLEN SOLDIERS 

Мирослав Тимошијевиh УДК394.2(497.11) 

О произвођењу једног националног празника: 

спомен дан палима у борбама за отаџбину 

Айсшракш: Сйомен дан йалима у борбама за ошаџбину обеле
жава се 15. јуна, на Видовдан. Ойшiйейрихваћено је мишљење да йра
зник има ду2у iйрадицију везану за Косовску бишку. Ње2ово йроиз

во!Јење, међуйlим, зайочело је у време йрво2 ус-Шанка, а йриведено је 
крају 1889, када је у оквиру јубиларне йрославе йешсiйо2одишњице 
Косовске биШке коначно уведен у ред званичних йразника, 

Успостављање младе српске државе било је праћено утврђивањем 
званичних симбола и празника, којима је исказивана и прослављана њена 

легитимност. Будући да је настанак кнежевине, а потом краљевине, био 

везан за бројне ратове и људске жртве, неминовно се поставило питање 
увођења званичног националног празника посвећеног успомени на поги
нуле у борбама за отаџбину.1 Празник се обележава 15. јуна - на Видов
дан, када се 1389. водила битка на Косову. Национална хеортологија че
сто и радо помиње тај спомен-дан, али о времену и начину његовог на
станка скоро да није било говора. 2 Истицање тог древности комеморатив
ног празника припада познатом маниру измишљања традиције.' Он се за

снивао на повезивању старог хришћанског и новог националног схватања 

смрти, односно на повезивању механизма меморисања хришћанских му

ченика и националних хероја. Произвођење празника започело је, запра
во, тек са XIX веком, а у његовом развоју јасно се уочавају три етапе. 

1 О спомен-данима: М. Митерауер, Лfиленијум и друZе јубиларне године. Зашто 
йрослављамо исШОрију?, Београд 2003. О комеморацијама као виду националних ритуала 
упор. текстове зборника: Commemorations. The Ро/Шсs o/National ldentity, Ed. Ву Ј. R. Gillis, 
Princeton 1994. 

z Упор.: Л. Мирковић, ХеорШолоZија или исШоријски развитак и боiослужење 
йрааника йравославне исШочне цркве, Београд 1961, 283. 

3 Е. Хобсбом, Масовна йроизводња шрадиција: Евройа 1870-1914, Измишљање 
традиције, Ед. Е. Хобсбом, Т. Рејнџер, Београд 2002, 383-448. 
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Идеја о чувању успомене на мртве војнике појављује се током првог 

српског устанка, што потврђују посебна војничка гробља из тог времена.4 

Био је то нови тип меморијала, који није познат ранијој фунерарној прак

си. Свакако најзначајнији пример јесте гробље палима за ослобођење Бе

ограда од Турака 1806, подигнуто на Врачару.5 На већини сачуваних над

гробних белега нису уклесана имена погинулих, што се истовремено мо

же схватити као зачетак култа анонимних националних хероја палих у бор

би за отаџбину.' Кнез Александар Обреновић је на том гробљу подигао 

споменик 1848, а у то се време јавља и идеја да се оно претвори у мемори
јални парк.' Годишњи сп оме и дан ослобођења Београда прослављан је први 

пут 1807, а потом је обележаван све до слома устанка 1813. године. Лазар 
Арсенијевић Баталака наводи у својим успоменама да су устаници за све 

време йlадашњеz владања й1оржесй1вено и ойшйlенародно свейlковали све

тога Андрију Првозваног, обележавајући сећање на освајање Београда.8 

Светковање се обнавља за време прве владавине кнеза Милоша Обрено

вића, а током владавине кнеза Александра Обреновића бива проглашено 

за званични народнн празник.9Тога дана је у београдској Саборној цркви 

служен посебан помен на литургији. У оквиру помена држана је патриот

ска беседа, у којој су слављени погинули хероји.10У том смислу дан светог 

Андрије, као спомен дан на битку за ослобођење Београда 1806, био је 
први српски национални празник у чијем се оквиру одржавао помен иа 

4 О култу мртвих војника, њиховим гробљима и споменицима постоји бројна лите
ратур_а, по~ебно она везана за светске ратове. За општи преrnед проблематике упутне су 

студиЈе објављене у зборнику: Die politische Totenkult. Kriegerdenkmiiler in der Moderne, Hg. R. 
Koselleck u. М. Jeismann, Mynchen 1994. 

5 Р. Л. Веселиновић, ЖрШве и надiробни сйоменици ослободиоцима беоiрадске 
вароши од Турака у йрвом срйском устанку, Годишњак Музеја града Београда IV (1957) 
181-193. , 

6 Овакав тип хероја се појављује у време Француске револуције, а убрзо је био 
прихваћен и у другим европским срединама: U. Westfebling, He/den, Anti-Helden, апопуте 
Helden, Triumph und Tod des Helden, Koln 1987, 146-147. 

7 За опис споменика: Ј. Мишковић, Бео'iрад и околина йоводом сйlо'iодишњице 
освојења, Београд 1906, 38-41, са две фотографије. 

8 Л. Арсенијевић Баталака, Исйlорија срйско'i усШанка, I, Београд 1898, 223. За 
синтетички преглед: Р. Л. Веселиновић, Прославе 'годишњице ослобођења Бео'iрада од 

Турака од времена йрво'i усШаюса до данас, Годишњак Музеја града Београда IV (1957) 
195-204. · ' 

9 Предање о ап?столу Андрији као заштитнику српске средњовековне државе и 
ње~х влад_ара имало Је важну улогу веh у време Првог устанка: Б. Куниберт, Срйс,си 
усшанак и ирва владавина Милоша Обреновиhа 1804-1850, Београд 1901, 255. 

10 Илустративан пример је патриотски говор којије беоtрадски митрополит Петар 
Јовановић држао поводом прославе педесетогодишњице освајања Београда: Србске но
вине, год. XXIII, бр. 219 (1. децембар 1856), 1083. 
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пале у борби за отаџбину. Међутим, тај празник је имао локално обележ
је, јер се односио само на изгинуле у једној бици. С друге стране, у оквиру 

целокупне про?лаве дана светог Андрије, комеморативно обележје спо

мен-дана било Је у другом плану." У оквиру сећања на поједине значајне 
битке уобличавају се слични локални комеморативни дани. Били су то 
регионални празници КОЈИ нису задовољавали потребу за једним општим 

националним комеморативним празником. 

Због тога је током 1857. покренута иницијатива за установљење по
себног званичног празника у част успомене на пале у борбама за отаџби

ну. О томе је ви~е драгоцених података оставио Милан Ђ. Милићевић у 
споменици о ИлиЈи Милосављевићу Коларцу. 12 Била је то типична споме

ница издата у част угледног националног радника, у којој се славе његова 

патриотска дела. Из поглавља Илија М. Коларац и они који су йали за 

Ошаџбину сазнаје се да су Коларац и Тома Вучић Перишић средином ја
нуара 1857, уз благослов београдског митрополита Петра Јовановића, 
основали Фонд за йомињање оних који су изzинули за ошаџбину, и у њега 
приложили 250 дуката. Крајем истог месеца митрополит је у договору са 
оснивачима донео одлуку о руковању средствима фонда, те O начину и да

иу одржавања помена. Основна средства фонда држана су у каси београд
ске <:::аборне_ цркве, а од добијених камата се сваке године одржавао: шор
жесшвени сиомен, у Беоzрадској Саборној цркви, за йокој душе изzину
лих бораца за ослобођење Ошачасйlва йрве субаше йо Свешом Андреји. в 
Митрополитова одлука да се дан спомена на упокојене борце повеже са 
даном светог Андрије почивала је на општеприхваћеној пракси повезива
п:а нових националних празника са старим верским празнииима, чиме је 

ОЈачаван њихов симболични значај и олакшавало њихово колективно ме
морисање.14 Одлука да се помен обележава током прве суботе после све
тог Андрије почивала је, с друге стране, на чињеници да се црква сећа 
мртвих углавном суботом.15 Први помен одржан је у београдској Саборној 

11 Ј-_Iлустративан пример годишње прославе битке за ослобођење Београда 1806. 
оmпирно Је описан у: Новине србс,се, год. XVII, бр. 134 (2. децембар 1850) 511-512 

"МЂМиh ' ' . " И. . 58ил евиh, Илща Коларац добройlвор срйске йросвеШе, Београд 1896, 37-66. 
сто, . 

14 О понављању, преклапању и повезивању празника, као општеприхваћеној прак
си: А.1,:х.сман, Рад на националном йамhењу., Београд 2002, 54-57. 

Средином XIX века у Београдској митрополији је, поред седмичних суботњих 
помена, држано и пет годишњих помена. Они су називани Васељенске задушне суботе а 
обележавани су у суботу месопуста, суботу пред празник Свете тројице, и прве, трећ; и 
четврте_ с~боте Великог поста: Црквено боlословље, Београд 1860, 254-256. Број тих дана 
др~гачиЈе Је наведен у: Л. Мирковић, ХеорШолоlија, 282. За општи преглед упутно је ути
ЦЗЈ1!_0 дело прештампавано и у XIX веку:ДоZМаШю о йтниновен-и усойшй1ихю йо Сiйефа
ну Иаворскому, Изданые второе, Москва 1886. 
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цркви већ исте године. Пре почетка парастоса митрополит Петар Јовано
вић је одржао свечану патриотску беседу, у чијем је уводу истакао: Сабра
ли с.мо се да ода.мо дуг захвалносши и хришhанске љубави они.м йокојни
ци.ма који су живош свој дали за свешу веру и за слободу Оiиачасшва. 16 

Матија Бан, један до водећих патриотских песника тога времена, пово
дом установљења празника спевао је песму О Парасшосу за йадше од 1804-
1815 године у рашови.ма срйско-шурски.м. 17У песми се као средишњи мемо
ријал палим ратницима истиче нишка Ћеле кула, подигнута после битке на 
Чегру 1809, чије је произвођење у национални споменик започело током 
претходне деценије. 18 Из песме Матије Бана види се да је основна политич
ка улога новоустановљеног празника била да се сећањем на пале ратнике 

интегрише борбено тело нације и мобилише за даље ратове које је намета
ла национална идеологија. 19У то време патриотска књижевност и визуелне 
уметности све више уздижу култ мртвих хероја палих у борбама за отаџби
ну. Истовремено се у идејном репертоару времена осећа све већа потреба 
за патриотским говорима посвећеним палим херојима, па се поуке O њихо
вој реторичкој структури уводе у едукативни школски програм. На значај и 
форму комеморативних шужних беседа посвећених онима који су свој жи
вот д~ли йадши у борби за ошечесшво скреће пажњу и Ђорђе Малетић у 
другоЈ књизи своЈе реторике намењене школама.20 

Током првих година после увођења празника обележавана је само 
успом_ена на погинуле у борбама вођеним између 1804. и 1815, али је она 
касниЈе све више проширивана. С временом се променио и дан одржава
ња помена, Јер Је прилагођаван главном државном празнику. Помен је до 
!878. ~бе~еж~ван прве суботе после светог Андрије. Од 1878. држан је 20. 
Јуна, Јер Је таЈ дан проглашен за народни празник, којим је обележавано 
објављивање рата Турској 1876, у коме је Србија стекла независност. Ка-

16 М. Ђ. Милићевић, Илија Коларац доброiilвор срйске йросвеШе 59-60 
17 3 ' ' 

а песму и њен коментар: Сретен Л. Поповић, Путовање йо Новој Србији Бео-
град 1950, 361-369. ' 

18 Један од првих описа Ћеле-куле, настао 1846, објављен је у: Ойисаније Ћеле куле 
(У Нишу 24. Авi'. 1846. zод.), Тhасник друштва србске словесности III (1851), 149-150. о 
претварању Ћеле куле у национални споменик: Ј. Мишковић, ГеоЦЈафско-исiйоријске слике 
ll3 Краљевине Србије, Београд 1904, 138-170. 

19 Q ' 
. нац~ЈИ као ?рган~;ованом телу: ':- Kaschuba, Die Nation als K0rper. Zur symbo-

lische~ Konstrnktюn "natюnaler Alltagswelt, Natюn und Emotion, Deutcћland und Frankreich im 
Vergle1ch 19. und 20. Jahrhundert, Hrsg. Von Е. Francois, Н. Siegrist, Ј. Vogel, Gбtingen 1995, 291-
299. О проблему а~ажо~ања различитих социјалних слојева у тело нације: Х-У. Велер, 
Национализам. Исшорща - форме - йоследице, Нови Сад 2002, 50-55. 

20 
Ђ. Малетић, Рий1орика, део друZи. Часйlна puiliopuкa, Београд 1856, 157. О уоб

л~ча~ању наци~налног патри~тизма у време Француске револуције: Т. Frбscol, Vertus repu
Ы1cames et Etat l1bre, Iconographie propagande et Iegitimation, Paris 2001, 287-309. 
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да је Србија 22. фебруара 1882. проглашена за краљевину, а тај дан за 
народни празник, посебним актом државних власти одређено је да се по
мен палима за отаџбину држи у прву суботу после 22. фебруару. Коначно 
је 15. јуна 1889, на Видовдан, приликом прослављања јубиларне петстого
дишњице Косовске битке, одлуком државних власти одлучено да се по
мен држи тога дана. Према истој одлуци видовданским поменом се обу

хватају сви који су, .макар када, главе своје дали за Веру и Ошаџбину. 21 

Повезивање са Видовданом дало је новом националном комемора
тивном празнику неопходну хришћанску основу и историјски легитими

тет континуитета херојских подвига, који се нису могли постићи аутори
тетом устанака и ратова из непосредне прошлости.22 Наиме, комемора

тивни карактер Видовдана имао је веома дугу и развијену хришћанску 

традицију, којаје почивала на култу кнеза Лазара Хребељановића, пред
водника хришћанске војске у бици на Косову.23 Кнез Лазар се у старим 
хагиографским текстовима прославља као Христов војник који је дао жи
вот за веру, вечни блажени живот и царство небеско.24 Међутим, у тим 
текстовима налазе се многа места која су се у светлости идеја нове поли

тичке теологије могла схватити као стари пример националног патриоти
зма. Тако се у Служби свешо.ме кнезу Лазару пева: Ошачасшво ши шшо 
ilieбe узгоји швоји.м йелена.ма хвали се, а йодвизи.ма и сшрадањи.ма краси 
се, нови .међу .мученици.ма Лазаре. 25 Култ кнеза Лазара, штавише, обухва
тао је и све йравославне хришhане, који су с њим пали за хришhанску веру 
у борби са иноверним Аzарени.ма. То се посебно истиче у Жишију кнеза 
Лазара у коме се помиње .множасшво шисуhа оних који су с њи.м војин
сшвовали.26 Могућност накнадног повезивања са националном идејом још 
више је пружао епитаф са меморијалног споменика кнезу Лазару који је 

21 М. Ђ. Милићевић, Илија Коларац добротвор срйске йросвеШе, 62-63. 
22 О употреби историје у националним програмима: A.D. Smith, The Ethnic Origins ој 

Nation, Cambridge, Massachusetts 1996, 191 и даље; Исти, Национални иденШиШеШ, Београд 
1998, 141-145; Х-У. Велер, Национализам, 43-49; М. Митерауер, Миленијуми и друzе јуби
ларне ,одине, 123-143. 

23 Л. Павловић, Кулiйови лица код Срба и Македонаца (Историјско-ей1ноlрафска 
расйрава), Смедерево 1965, 116-126; Ф. Кемпфер, Почешак кулша кнеза Лазара, О Кнезу 
Лазару, Зборник радова, Београд 1975, 267-269. 

24 В. Трифуновић, Косовско страдање и небеско царсйlво йрема срйским средњо
вековним књижевним сйисима, О Кнезу Лазару, 255-263; В. Bojovic, Die genese der Kosovo
ldee in den ersten postkosovoer hagiographisch-historischen Schriften, Versuch aus der Ideengeschic
hte des Serhischen Mittelalters, Die schlacht auf dem Amselfcld 1389 und ihre folgen, Beograd 1991, 
216-226. - О хришћанском хероизму смрти, његовим античким коренима и политичким 
импликацијама: Ј. S. Lasslo de la Vega, Eroe greco е santo cristiano, Brescia 1962, 41-52. 

25 Служба свейlоме кнезу Лазару, Србљак, II, Београд 1970, 195. 
26 Сйиси о Косову, прир. М. Грковић, Београд 1993, 127. 
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деспот Сгефан Лазаревић подигао на Косову пољу 1403/1404. 27 У епитафу 
је већ сасвим јасно нововековно схватање смрти за земаљске идеале преу

зето посредством западноевропског узора.28 Стефан Лазаревић тумачи кне

за Лазара у традиционалном коду хришћанског војника мученика, али га 
истиче и као световног хероја који је пао за срйску зе.мљу. 

Реинтерпретација жртве кнеза Лазара Хребељановића у светлости 
националних идеја започела је током првог устанка.29 О томе сведочи и 
писмо некадашњег ваљевског наиба Осман-ефендије, написано 26. марта 
1806, у коме се истиче да су устаничке зле намере да ошежу до Ђур/Јев
дана, а йосле шоzа, као шшо је некад краљ Лазар изишао на Косово, сви 

he на Косово изиhи. Они сшално држе у рукама књиге о uciuopuju сйоме
нушоz краља и он је велики йодсшрекач буне у њиховом разуму. зо У то 

време се појам вере везује за појам нације, што доводи до стварање наци

оналне вере. У оквиру таквих схватања долази до опште тежње да се све

титељи протумаче као национални хероји." Она се уочава у поштовању 
скоро свих српских светитеља, али понајвише у култу кнеза Лазара који 

се истиче као први национални херој који је дао живот за отаџбину. Тиме 

је императив жртвовања за отаџбину, истицан као највиша вредност, до
био неопходну историјску сакралну димензију. Видовдан прераста у на
родни празник, а манастир Врдник, у коме су чуване његове мошти, по

стаје центар националног окупљања.32 Oд средине XIX века настаје број
на патриотска литература посвећена тумачењу култа кнеза Лазара и це

локупног косовског мита у светлости актуелне националне идеологије. 

27 Л. Мирковић, Шйlа зна•ш мраморни стуб йодиiнуШ на мeciliy косовске бшТисе и 

шта каже наШйис на овом стубу?, Иконографске студије, Нови Сад 1974, 297-315; Ж. 
Михаиловић, Поводом чланка др Лазара Мирковиhа жШйlа значи мраморни сй1уб йодиi

нуйl на месту косовске битке и шта каже найl.йис на овоме стубу?', Православна мисао 

VII (1964), 53-67. За текст епитафа на споменику: В. Јерковић, Наiййис за мраморном 
сйlубу на Косову, Зборник историје књижевности Одељења језика и књижевности СА

НУ 10 (1976), 139-146. 
28 О променама у хришћанском тумачењу смрти, које се уочава већ у ренесанси: А. 

Teneti, 11 senso della morte е /'атоге della vita пе/ Rinascimento, Torino 1977, 3-25. 
29 Процесу произвођења кнеза Лазара у националног хероја претходIШо је историзо

вање његовог лика, у чему је пресудну илогу имала Иciiiopuja Јована Рајића: Ј. Рајић, Исто

рија разних словенских народа најйаче Бол'iар, Хорватов и Сербов, III, Беч, 1794, 1-72. 
:,о Р. Тричковић, Пilсмо Травничко'i везира из-1806. 'iодине, Политика, 28. фебруар 

1965. 
31 М. Тимотијевић, Од cвeiйuiiieљa до исiйоријских хероја. Кулйl свейlих десйоiйа 

Бранковића у XIX веку, Култ светих на Балкану, 11, Крагујевац 2002, 121-125. 
32 Тумачење манастира Врдника као националног култног места, уобличено током 

XIX века, сажето је приказано у патриотски интонираној књижици: С. Попић, Ойис мана
сшира Врдника - Раванице у Срему, Сремски Карлоiщи 1898. 
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Један од раних примера је спев Јоксима Новића Оточанина Лазарица или 
Бој на Косову, чије је прво издање објављено 1847. године.33 Исте године 
Ђорђе Малетић је објавио спис Исшорическо-кришическо ойисание бишке 
косовске."Таква схватања су кулминирала прославом јубиларне петсто
годишњице Косовске битке 1889, која је повезана са миропомазањем кра
ља Александра С?бреновића у манастиру Жичи.35То је свакако највећа срп
ска национална Јубиларна свечаност у XIX веку, чији је иницијатор била 
сама држава. з, Идејна окосница прославе почивала је на тежњи да се исто
ријско искуство у повезивању војних и верских идеја укључи у званичну 
националну идеологију, а почивала је на култу мртвих војника, којн се у 
то време ~ве више уздиже и у другим срединама.37 У оквиру прославе и 

Видовдан Је званично проглашен за национални празник посвећен успо
мени на пале у борбама за отаџбину. 

. Повезивање општег спомен-дана палима у борбама за отаџбину са 
~осовском битком пр~излазило је из тежње младе српске државе да се 
Један одређени догађај из националне историје издвоји из свог историј
ског контекста и у виду мита стави у службу актуелног политичког циља_ 

ослобађања територија изгубљених битком на Косову."Као мит, Косов
ска битка добија обележје магичне формуле: она обезбеђује беспоговор
ну идентификацију с постављеним политичким циљем и чини од њега оп
штеприхваћену националну вредност која се не оспорава. У контексту та
ко к~нструисаног мита косовски јунаци се тумаче као први национални 

хероји па~и у борби за отаџбину. Њихова освета и повратак изгубљене 
територије поста Ју свете дужности нације. Национална реторика пројек

тује прошлост на будућност и у митску матрицу видовданске жртве упису-

33 Ј. Новић Oтoчamrn, Лазарица или Бој на Косову између Срба и Турака на Ви
довдан 1389. 'iодине, Нови Сад 1847. 
• . 

34 Ђ. Малетић, ИсШорическо-1сриШическо ойисание биiйке косовойољске од z. 1389. 
JYltUJa 15, Нови Сад 1847. 

35 
_ А. Пејевиh, Мала сйоменица са йеШсШо'iодишње славе видовданске у Крушевцу 

и !:!'и!!оиомазања краља Александра у Жичи, Нови Сад 1889; Ј. Пеј ин, Обележавање йеШ
сшог.~f ишњиц~ косовске ~иШке_1889. 'iодине, Архивски преглед 42-46 (1989), 41-46. 

_ fv!· ВоЈводиh, Срис1со-шурс1Сu односи и йрослава йеШсiйо'iодишњице косове/Се 
бишке, БоЈ ~а _!(~со~у,_старија и новија сазнања, Београд 1992, 483-504; Исти, Међународ
не дименз~~Је иешсшоzодишњице косовстсе битке у Србији 1889. iодине, Путеви српске 
дипломатще, Београд 1999, 36-50. 

37 _А. Maas, Dег Kult der toten Kгieger. Frankeгich und Deutschland nach 187011871 Nation 
und ~m~tюn, Deutchla~~~ und Frankreich im Vergleich 19. und 20. Jahrhundert, Hrsg. Von Е. F~ancois, 
Н. Siegпst, Ј. Vogel, Gotшgen 1995, 215-231. Упор.: А. Смит, Национални иденШиШеШ Бео-
град 1998, 48-50. ' 

38 Q • _ зн~чаЈу ~~та за уобличавање националне идеологије: Р. Жирарде, Полийlички 
мишови и мишолоzще, Београд 2000, 201-219. 
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ју се сви пали у отаџбинским ратовима. Видовдански мит постаје капија 

националног небеског царства која се широм отвара за све пале војнике 

прошлих и будућих ратова. Обележавање спомен-дана било је препуште
но цркви, па је организовано по угледу на верске комеморативне празни

ке. Тиме је још више наглашена форма митског сакралног ритуала у коме 

се посредством садашњости повезују прошлост и будућност нације. По

којници су бескрајно бројнији и бескрајно моhнији од живих, па је њихово 
меморијално укључивање у тело нације психолошки знатно доприносило 

његовом јачању.39 

С временом се помен проширује на све пале у отаџбинским ратови

ма, што је подразумевало и цивилне, а не само војне жртве. Године 1913, у 
време балканских ратова, с благословом српског митрополита Димитри

ја штампан је Чин о йомену йравославних војника и свих оних који су 

йали за веру и ошаџбину.40 Структура тог богослужбеног текста се вели

ким делом ослања на уобичајене молитвене помене, само што се у инво

кацији истиче: Госйоду йомолимсја. Ош йриснойамјашних рабех божијих 

за веру и ошечесшво на брани живош свој йоложивших. Чин није био на

мењен видовданском богослужењу, него пригодним поменима палима за 

отаџбину. Било је то време када настаје велики број ратничких меморија
ла, што је и довело до потребе за таквим чином. Тиме је званични нацио

нални спомен дан палима за отаџбину коначно добио своју завршну раз

вијену форму, која је свестрано примењивана у Првом светском рату и 

непосредно након њега. 

39 С. Московиси,Доба lомиле, I, Београд 1997, 174. 
40 Чин йоминовенија о йравославних воинех и о всех за веру и оili.еяесШво на брани 

жuвoiil ·свој йоложивших, Београд 1913. 

Мирослав Тимотијевић, О йроизво!Јењу једноl национално'i йразника ... 

Summary 

Miroslav TimotijeviC 

About EstaЫishing а National Holiday: А Day of Remembrance 
to the Fallen for Homeland 

77 

Young SerЬian state had introduced several official puЬ!ic holidays during the XIX 
century. One of them was а Day of Remembrance for those fallen in the sti·uggle for the 
homeland. Memorializing the fallen heroes was started in the period of the First SerЬian 
Uprising, and was connected to celebration of Day of St. Andrew, protector of SerЬia. That 
Remembrance day had а !оса! character and reffered only to those who had fallen in the 
struggle for Belgrade in 1806. During 1857 ап official puЬ!ic Day ofRemembrance for all 
who died in the uprising struggles between 1804 and 1815 was introdпced. The holiday was 
marked during the first Saturday after Day of St. Andrew, protector of SerЬia. In the follow
ing decades the Day of Remembrance was subject to changes, and also his character was 
widened. On the occasion ofthe 500'" anniversary ofthe Battle ofKosovo in 1889, the Day 
ofRemembrance was linked to St. Vitus's Day, and begun to Ье marked on Јпnе 15"'. On that 
occasion the remebrance was expanded to all those who had eve1· given their Iife in the 
struggle for the homeland. Тiе-пр with St. Vitus 's Day gave the Day of Rembrance necessary 
historical legitimacy and sacral backgroпnd, and thus assured its popпlarity. 
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,,Благо и њима јер су славно пали за отаџбину, 

краља и слободу"1: култ палих војника 

у Италији и Југославији у годинама 

између два светска рата 

АйсШракШ: Рад је комйараШивна анализа уло2е йринцийа жрШве 

у йроцесу снажења националних заједница. У фокусу се налазе 

иiйалијански и срйски национални йокреШ у йериоду измеЬу два 
свеШска раШа. Иа,со је италијански йример йослужио као узор 

срйској националној инШеiрацији, није био довео до иденШичноi 

резулШ.а~Uа - сШварања националне државе. 

Сетимо се сцене откривања споменика у Чаплиновом ремек-делу 

"Светлости велеграда". Све почиње представом државне церемоније којој 

присуствују политички и финансијски магнати, културна и џет-сет елита 

и, наравно, широка публика, сви, сходно прилици, прожети свечаном 

атмосфером пијетета и поноса. Вијоре се државне заставе, држе свечани 

говори, свирају торжествене химне. Међутим, у тренутку, када једна од 

типичних богатих дама Чаплинових филмова свечано скида вео којим је 

споменик прекривен, на опште изненађење, присутни виде како у крилу 

једне од споменичких фигура, удобно смештен мирно спава мали скитница, 

персонификација сваког малог грађанина који покушава да пронађе своје 

место у негостољубивом свету што га окружује. После првобитног шока 

и неверице, атмосфера на скупу се изненада мења и присутне обузима 

урнебесни смех док посматрају дешавања непредвиђена протоколом. 

Згранути организатори узрокују читав низ карамболских ситуација у 

покушају да ухвате скитницу, који се све време труди да поштује симболе 

државне моћи без обзира на сву бизарност ситуације у којој се без своје 

воље нашао. Чаплин покушава да бар формално покаже осећање ирацио

налне туге, бола и истовременог поноса што је припадник јединственог 

колектива, али сваки његов покушај целу ситуацију чини још комичнијом 

и фарсичнијом. Када најзад панталона закачених на огроыни ыерыерни 

1 Војислав Илић Млађи, Стихови песме исписане на српском војничком гробљу на 
Зејтинлику. 
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мач који споменичка фигура одлучно држи, физички бива онемогућен да 

побегне, он покушава да мирно, са руком на грудима, одслуша државну 

химну, при чему, наравно неколико пута губи равнотежу, насмејавајући 

присутне у најсвечанијем тренутку слушања државне химне. 

Генијални Чаплин је очигледно имао потребу да се иронично осврне 

на процес хиперпродукције симбола и ритуала, коришћених у комемора

цијама историјских догађаја који је на прелому два века, а нарочито после 

1918, одликовао релативно младе националне државе. ,,Светлости веле
града" је снимио 1931. године и није тешко закључити даје та сцена свакако 
била инспирисана читавим низом церемонијала, свечаних откривања 

споменика, колективних прослава и тренутака жалости, који су били тако 

чести у деценији после завршетка рата. Јасно утемељене у религијским 

архетиповима и уроњене у хришћанску симболику, све те представе и 

њихова бројност сведочили су заправо о томе колико је секуларизација 

друштва резултирала истовременом сакрализацијомнације.2 Ратни крвави 

догађаји постали су средства најјаче пропаганде нове идеологије, а мар

тирска представа просечног човека - учесника у ратовима за проширење 

државних граница и учвршћење централне власти, најснажније је водила 

дивинизацији националног_колектива. 

Промовишући "лаичке религије" национализма и патриотизма, са 

читавим Пантеоном националних светаца и мученика, те институција које 

су чувале њихово место у друштву, државне елите су успевале да увећавају 

масу "верника" спремних на саможртвовање за сврху даљег опстанка 

нације. Једноставне парадигме - неzашивноz ви/Јења дpyzoz, те, сходно 

томе, и јасног дистанцирања од њега, а с друге стране сакрализација рашне 

жршве, представљале су симболичне пароле којима је снажена јединство 

и посвећеност појединца колективу и његова спремност на жрть 1вање. 

Тако су, готово парадоксално, све националне заједнице које су себе 

доживљавале као уникатни и непоновљиви феномен, почивале заправо 

на идентичним идеолошким основама. Јединство и монолитност сваке, у 

времену ратних сукобљавања јачани су у флоскули "спољњег непријатеља", 

Као што је Emille Durkheim религију схватао не само као друштвену креацију већ и 
као дивинизацију друштва, односно слављење моћи друштва коме појединац прmrада и у 
религијским ритуалима видео припрему човека за друштвени живот успостављањем 
самодисциплине и креирањем извесног аскетизма, овим истраживањима ми смо готово 

идентичне закључке изнели о феномену нације. Као и верске церемоније и церемоније које 

организује национална држава спајају људе и стога служе реафирмацији друштвене 
солидарности, и преношењу дугорочних вредности будућим генерацијама, Као и рели:mја, 

нација има своју "еуфоричну функцију", којом супститушпе осећања фрустрације и губитка 
и успоставља осећања заједничког добра и вере у исправност моралних норми код својих 

чланова. Види такође: Catherine Bell, Ritual, Perspectives and Dimensions, New York, Oxford 1997. 

Олга Манојловић Пинтар, ,, Бла2о и њи.ма јер су славно йали за ойlаџбину, ... " 
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док је у тренуцима унутрашњих борби за освајање власти жртва положена 
на "олтар домовине" подлегала ултимативној утилитаризацији. Архетипске 
представе добра и зла тако су пренете у виђења "нас и њих", док је свака 
жртва пала за слободу и уједињење добијала прерогативе мученика и 
могућег свеца. Инвенцијом традиција и креирањем виртуелних политич
ких, друштвених и културних континуитета, интелектуалне и политичке 

елите су тако ублажавале артифицијелност националних заједница. Рели
гијски оквир који је давао идентитет појединцу у времену апсолутних мо
нархија, добио је секуларни облик. 

Први светски рат је свакако био догађај који је те феномене најснаж
није промовисао, већ самом чињеницом да је у њега било укључено више 
десетина милиона становника Европе. Истражујући његове традиције у 

процесу развоја српске националне свести, успели смо да уочимо постојање 
наведених општих принципа.' Овим радом, међутим, покушаћемо да 
истакнемо универзалност принципа жртве за процесе снажења национал

них заједница у компаративној анализи са италијанским случајем. Полазна 
основа за ово поређење било је наше уверење да је управо италијански 
пример представљао један од најјачих узора за развој српског националног 
покрета, што је директно условило и многе уочљиве сличности у развоју 
српске и италијанске државе током деветнаестог и двадесетог века. 

***** 
Поред осталих функција које су имале у друштву, комеморације жртава 

рата у бројним државним ритуалима и симболима током двадесетих и 
тридесетих година прошлог века примарно су представљале покушај 

усмеравања политичких тензија и дискредитовања политичких противника. 
У државама као што су биле Италија и Краљевина СХС промењене политич
ке реалности и устоличења нових државних и националних идеологија: 

јачање идеологије фашизма и диктаторског Мусолинијевог режима, коме 
је потчињена лаичка религија патриотизма, односно формирање идеологије 
интегралног југословенства и увођење диктатуре краља Александра, промо
висале су рат као један од најснажнијих аргумената у политичким борбама. 
Координатни систем: пали војници, државна брига, представљао је оквир у 
коме су стицани политички поени и повећаван број присталица. 

У Италији, у којој су одредбе мировних уговора наишле на велика 
противљења у политичким круговима и у широј јавности, страначки акти-

з Види: Олга Манојловић, Традиције Прво2 свей1ско2 раша у бео2радској jaвнociliu 
1918-1941, магистарски рад, те Олга Манојловић, ,,Концентрични кругови сећања: Пам
ћење, традиција и историја", у: Токови исй1орије, 1-2/1996, стр. 91-105, и Олга Манојловић, 
,,Уметничке ревизије рата" у: Токови uciliopuje, стр. 118-131. 
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висти и народни трибуни су своје предизборне активности и јавне наступе, 

примарно усмеравали ка маси незадовољних ратних ветерана и милионима 

породица које су изгубиле своје чланове током ратних сукобљавања. У 

том смислу Мусолинијев политички ангажман делује готово парадигмат

ски.• Чак и онда када се јавно декларисао као социјалиста и пацифиста, 

његова реторика је славила традиције Ризорђимента и ратова за нацио

нално уједињење.5 Оrога и не чуди што је од тренутка када се нашао на 

десници започео процес постепене милитаризације италијанског друштва 

сталним подсећањем на Велики рат и његове жртве, приказујући тај 

догађај као наставак ратова за ослобођење и уједињење.' 

Иако је као један од водећих италијанских социјалиста 1914, рат 
прогласио за националистички делиријум тременс' и инсистирао на ита

лијанској неутралности у њему, само неколико месеци касније са страница 

часописа "IJ Popolo d'Italia" промовисао је нове интервенционистичке 
позиције и започео обрачун са: неутралистима, социјалистима, парла

ментом, владом, са војском, династијом, у коме је дојучерашње партијске 

другове прогласио за "бандите, фанатике и наивце". 8 Основ његових днев

нополитичких активности постало је позивање на традиције ратова за 

уједињење Италије (у говору на сахрани Гарибалднјевог унука Бруна,' или 

Сви даљи цитати Мусолинијевих чланака, говора и јавних обраћања преузети су 

из: Edoardo е Dulio Susmel, Opera omnia di Benito Mussolini, Firenze 1951 - 61, 
5 Иако се жестоко противећи рату у Либији, на пример, и преко њега рату као фено

мену уопште, Мусолини је снажно подржавао ратове за уништење универзалних царстава и 

формирање националних држава, које је сматрао за "тријумф наrџюналног принципа". 
6 Од позива на "апсолутну неутралност" и "одбацимо рат", до позива "одбацимо 

мир" и "живео рат", од "viva Wilson" до "Wilson диктатор", од позива да се помогне Фран
цуској као "латинској сестри" и апострофирања Немачке као узурпатора европског мира 
и ратног провокатора, до проглашења Француске за вековног непријатеља Италије и 

Немачке за кључног савезника, Мусолини је стално мењао политичке ставове, савезнике 

и непријатеље и једину константу његовог бављења политиком представљало је позивање 

на војне традиције, Ризорl)имента, Великог рата и античких римских ратова. Види: Б. 
Муссолини, ,,Verso la grande tragedia", у: L 'Avanti!, 1. август 1914; ,,Abbasso la guerra!", у: L 'Avanti!, 
26. јул 1914; ,,Abbasso la расе", Il Роро/о d"ltalia, 1. април 1915; Говор одржан у Милану 22. 
марта 1915, Il Роро/о d'Jtalia, 23. март 1915; ,,Viva Wilson!", у: /1 Роро/о d"Jtalia, 9. децембар 
1917; ,,Wilson Dittatore",y: Il Роро/о d'ltalia, 23. мај 1918; ,,Onoriamo la Francia!", у: Il Роро!о 
d"Jtalia, 5. јун 1918. 

7 "11 delirium tremens nacionalist", L 'Avanti!, 26. август 1916. 
8 1l Popolo d'Italia био је најснажнији промотер у процесу изградње Мусолинијевог 

"култа", дајући му лик кондотјера и миротворца у исто време. За многе аналитичаре те 
новине су биле више Мусолинијев лични журнал него орган фашистичке партије. Види: 

Giorgio Rumi, ,,П Popolo d'Italia" (1918-1925), у: Brunello Vigezzi (ур.) 1919-1925 Dopoguerra е 
Jascismo, Po/itica е stampa in Jtalia, Бари 1965. 

9 Бруно Гарибалди је погинуо као добровољац у Француској почетком 1915, види: 
В. Mussolini, ,,1 morti che vivono", у: 1l Popolo d'Jtalia, 8. јануар 1915. 
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на интервенционистичком скупу испред Гарибалдијевог споменика са 

Пепином Гарибалдијем у марту 191510). Оправдавајући интервенционизам 
идеалом националног уједињења, позивао се на републиканске и унитари
стичке идеје, егзалтирано узвикујући "Ја gueпa liЬeratrice" 11 , само неколико 
месеци пошто је у рату препознао "велику трагедију", коју треба на све 
начине избећи. 12 

Са завршетком рата, чињеница да је у њему бно добровољац дала му 
је могућност да капитализује интервенционизам у политичким сукобљава
њима са социјалистима и знатно прошири круг својих следбеника и симпа
тизера у предизборним политичким кампањама. Један од његових најчеш
ћих цитата који му је нарочито привлачио гласаче, била је прича о 200.000 
италијанских добровољаца у рату. Чињеницу да је тај број био знатно мањи 
(од две до четири хиљаде), готово да нико није желео да чује у тренуцима 
када је стваран један нови историјски мит и потпуно нова политичка 

13 К . ћ реалност. онстантно се позиваЈу и на ратну проблематику и улоге које 

су политички актери имали у њему, он је пролетаријат и ратне ветеране 

јасно означио као циљне групе свог политичког деловања. Проклама
цијама о уједињењу свих учесника рата и формирању војничке елите, 
владавини "ровократије", која је требало да препороди Италију и изради 
"Magna carta dei trinceisti",14 Мусолини је и даље мобилисао војнике за 
наставак борбе. Политичка употреба колективне трагедије најснажније 
је мотивисала и мобилисала масе бирача, који су постепено трансформи
сани у масу инструментализованих војника и припремани за нове сукобе. 

,,Рат је готов у Италији? Још није. Морамо изнова започети борбу на ули
цама и трговима против учмалости и нерада влада и велике азијатске 

илузије маса", поручивао је Мусолини 1922. године. 15 

10 В. Mussolini, ,,L'esempio dei GariЬaldini", у: 1l Popolo d'Italia, 1. април 1915. 
Име Гарибалди постало је синоним за слободу и ослобођење у Италији. Сви чланови 

Гарибалдијеве породице или само помен њиховог презимена имали су снажно симболичко 
значење, а веома често су били активно укључени у јавни живот Италије, од његове жене 
Аните, сина Ricciottija, до унука: Peppina, Ricciottija, Costantea, Bruna, Santa, Ezia. Види: Mario 
lsnenghi, ,,Usi politici di GariЬaldi dall'intervenismo al fascismo", у: Rivista di storia contemporanea, 
4. октобар 1982, стр. 513-522. 

11 В. Mussolini, ,,Viva la Guerra liЬeratrice", у: Il Popolo d'Italia, 17. мај 1915. 
12 B.Mussolini, ,.Verso la grande tragedia", у: L 'Avanti, бр. 210, 1. август 1914. 

• 
13 

• В. Mussolini, ,,L'Urto fatale" у: Il Роро/о d"Italia, 24. септембар 1919. Међутим, по 
НЗЈНОВИЈИМ истраживањима, међу пет милиона мобилисаних Италијана било је само 
неколцко хиљада добровољаца. Mario Isnenghi, Le geuerre degli Italiani, Parole, immagini, ricirdi 
1848-1945, Милано 1989, стр. 342. 

14 В. Mussolini, ,,Convergere gli sforzi", у: Il Роро/о d'Italia, 4. април 1919. 
Js Говор одржан на комеморацији генерала Арманда Диаза. 
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За разлику од Италије, српска страна је завршетак рата доче капа међу 

апсопутним победницима, задовољна закључцима мировних конференција, 

па је и симбопика жртава рата бипа у функцији очувања оствареног 
државног јединства и стварања предуспова за национапно уједињење. 

Такође, како је најистакнутија пичност југосповенског попитичког живота 

био монарх, чија впаст није проверавана на изборима, попитичка реторика 

бипа је донекпе убпажена, усмерена да спави, а не да опомиње. У бапканској 

краљевини Јужних Сповена традиције рата су приказиване као исходишни 

догађај њеног настанка, постепено потискујући дотадашње државне 

традиције. 

Иако су историјске синтезе настапе у том времену правипе парапепе 

у историјском развоју народа који су ушпи у састав нове државе и трагапе 

за вековним покушајима уједињења Јужних Сповена, све су оне у Вепиком 

рату препознапе догађај чије је традиције требапо учинити основом нове 

државне идеопогије.16 Ратне епизоде сведене су на хришћанске снмбопе и 
бнбпијске метафоре и као такве етапно приказиване на попитичким насту

пима, јавним скуповима и уметничким контемппацијама. ,,Одржавајмо 
вечити купт ових светих жртава, да би се на њиховом примеру загревапе 

гордошћу нове генерације, велике, спободне, спожне и мирољубиве Кра

љевине Југоспавије."17 Из овог примера јасно се уочава да је коришћење 

хришћанских тема жртвовања и успеhа постапо центрапно за креирање 
национапног идентитета у новонастапој краљевини исто као и на западу 

Европе, а да је рат перципиран "као масован, али вредан жртвовања зц 

више циљеве националног успеhа, као свети рат против ђавопа, без обзира 

у којој се униформи он појављивао".18 

Симболика Незнаног јунака 

Ирационапни основ који је давао друштвени и морапни пегитимитет 
свим променама између два светска рата, пежао је у покушају материја

пизације погинупих и на тај начин њиховом етапном присуству у свету 

16 Историчари као "профети који су повезивали националну судбину са прошлом 
славом" представљали су једну од одлика свих модерних држава. Carlyle, Michelet, Heinrich 
von Sybel, Heiшich von Treitsche можда су најбољи примери у том смислу, али је анализа 
њиховог рада тема посебних истраживања. Види: Rudi Koshar, From Monuments to traces, 
Artifacts o/German Memory 1870-1990, Univ. ofCalif. P1·ess 2000, стр. 25. 

17 Пpornac Општине града Београда за сахрану посмртних остатака палих бра
нилаца Београда, у: Политика, 25. априла 1934, стр. 6. 

18 Руди Koshar, From Monuments to traces, Art(facts ofGerman Мето,у 1870-1990, Univ. of 
Calif. Press 2000, стр. 98. 
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живих. Папи у рату су инкарнирани у војној естетизацији државних сим

бола и церемонијапа, у првом реду уређењем бројних војничких гробаља 

и етабпирањем купта Незнаног јунака, који је, чувајући остатке једног поги

нулог и неидентификованог војника, пружао илузију стапног присуства и 

оних чији су материјални остаци заувек изгубљени. Покушај комуникације 

са душама погинупих, и поновна популарност спиритизма током двадесетих 

година свуда у Европи, свакако су проистицапи из те чињенице.19 Стога је 

"Незнани војник" представљен и схваћен као својеврсна утеха мипионима 

преживепих који нису пронашпи постхумне остатке својих најбпижих и 

. који нису успепи да их сахране, ипи бар посете њихове гробове. Тај нестанак 
тела, који чин одвајања од покојника психолошки код појединца додатно 

отежава, свакако је представљао извор снажних фрустрација и стога је 

један од примарно решаваних проблема после завршетка Првог светског 

рата. 

Иако су споменици подизани војницима припадницима одређених 

јединица, кпаса, ипи, с друге стране, војницима одређеног краја ипи места, 

представљапи најчешће симболе у свим европским државама, они су увек 
задржавапи локапно обепежје. Национапни примат припао је "најхрабри
јем" - оном који је постхумно одпикован и спављен у целом народу. Не

знани јунак је постао парадигма нације, која није више представљена ро
мантичном женском фигуром Маријане, Германије, Итапије ... већ ствар
ног човека, који ју је својом жртвом увео у масе. 

По узору на праксу коју су започепе Француска и Енгпеска, Итапија
ни су такође одапи пошту својим несталим војницима 1921. године, а цере
монија је, заправо, објединипа изражавање пијетета према папима у рату, 
са потребом сагпедавања њихове жртве као финализације процеса ства
рања национапне државе. Ковчег са посмртним остацима Незнаног вој

ника положен је на "Олтар домовине", чувени неокпасицистички споме
ник Виктору Емануепу, који је у времену када је грађен (1885-1911 ), тре
бапо да манифестује снажну пропаганду национапног јединства. Олтар 
домовине је, користећи религијске архетипове, симбописао италијански 
национапни хероизам и нужност жртвовања за државу. Његова богата 

декорација (која му је међу противницима донепа епитете "писаћа маши
на" и "свадбена торта"), поред споменика Виктору Емануепу II, укључује 

19 Тако је, на пример, Кенотаф sir Edwin Lutyensa подигнут у Лондону представљао 
место окупљања маса приликом разних годишњица. Остављајуhи на њему своја писма и 

поруке давно погинулима и несталима, људи су готово проживљавали колективни транс, а 

фотографи су чак правили и фотографије на којима су се, поред окупљеIШх грађана, моте 
,,видети" и душе погинулих. Види: Јау Winter, Sites ofMemory, Sites ofMourning, The Great War 
in European Cultural History, Cambridge University Press 1995. 
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и две фонтане, шест група фигура и шеснаест каријатида, које предста
вљају италијанске регије, направљена је да представља тријумф лаичке 

религије патриотизма над католичким универзализмом у годинама сна

жног конфронтирања између италијанске државе и католичке цркве. 

МилиШе uiнoiii.o смешiйен је исйод ценiйралне коњаничке фиiуре 

Вийlорија Емануела и украшен ловоровим венцем 

Када је 1921. године ту постављен и гроб Незнаног јунака, симболич
но је крунисан процес националног уједињења. Симбиоза оца нације и 
незнаног војника требало је тако да представи и еволуцију процеса демо
кратизације италијанског друштва, али и континуитет рата 1915-1918. са 
ратовима Ризорђимента. Инкорпорацијом постхумних остатака незнаног 

војника у Олтар домовине италијанска држава је и формално коначно ује
дињена (а, заправо, уведена у нову фазу националне експанзије). Финал
ном чину сахране, коме је присуствовало више од ЗОО.ООО људи, претходио 

је сложен државни ритуал, који је укључивао елементе црквене процеси
је, чиме су присутне масе додатно увођене у стање колективног пијетета. 

Левица се, међутим, јасно дистанцирала од тог догађаја, одбијајући 
да учествује у њему и чак захтеваiући од државних званичника да "оставе 
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дале војнике на миру и престану да од њих праве комедију за сврху патри

отске пропаганде". 20 И док су у Француској леве политичке снаге своје 

неслагање испољиле кад је реч о месту на које ће ковчег палог војника 

бити положен (при чему је снажно заговарана идеја његовог полагања у 

Пантеон, међу идејне очеве нације), у Италији је цео сукоб добио знатно 
дубље обележје, указујући на снажну поларизацију послератног друштва.21 

Читава церемонија сахране обухватила је неколико фаза, при чему је 

свакако најзначајнију представљало путовање посебним возом, којим је 

тело прошло Италију од Удина, Тревиза, Венеције, Падове, Фераре, Бо

лоње, Фиренце до Рима, у који је стигло 4. новембра 1921. године.22 Оно је 
требало да уједини нацију у болу, пружајући осећај потребе жртвовања. 

,, ... Воз је пролазио кроз колоне људи у којима су били фашисти, католи
ци, удовице палих, социјалисти и комунисти ... Све је изгледало као њихо
во заклињање на слогу."23 Фашистичка идеологија, која је свој успон и 
градила на популаризацији ратних ветерана, посебно се обраћала том сим

болу и у Незнаном јунаку препознала "синтезу свих жртвовања".24 Једина 
разлика била је у чињеници да је она у његовој жртви видела почетак, а 

никако крај ратова за проширење државних граница. 

Тринаест година касније, готово исто катарзично значење, које је за 

становнике Италије имало путовање Незнаног војника, за грађане Југо
славије требало је да има и последње путовање краља Александра. После 
убиства у Марсеју, краљево тело је пребачено у Сплит, а затим возом на 

коме је доминирао транспарент: ,,Чувајте ми Југославију" - у Београд. 
Људи су клечали поред шина у истим позама као Италијани 1921, мани
фестујући народно јединство у болу. Сахрана краља који је инаугурисао 
личну диктатуру као одговор на политичку нестабилност у земљи имала 

20 ,,Da Cromons, П passaggio del Milite Ignoto", ll Lavoratore, 19. октобар 1921. 
21 Занимљиво је да је готово идентична подела француске левице и десmще испољена 

и пола века касније, када је први церемшrnјални акт по избору за председника Giscarda D'Estena 
било одавање почасти Незнаном јунаку под луком Тријумфалне капије, док је Mitteттand своју 
победу на изборима 1981. свечано обележио посетом Пантеону. Sergius Michalski, РиЫiс Monu
ments, Art in Political Bondage 1870-1997, Reaktion Books, London 1998. 

22 Пошто је посебна комисија изабрала једанаест ковчега са постхумним остацима 
неиде1Пификованих италијанских војника, они су неко време боравили у неколико северно
италијанских градова. На крају је мајка једног од палих непронађених војника, тршhанка 
Мариа Бергамас изабрала један од тих ковчега којије смештен у Олтар домовине. Осталих 
десет ковчега је сахрањено на Аквилејском гробљу. Види: МШtе Jgnoto, Ministero della Difesa, 
Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, Rorna, s.a. Узор је свакако наl)ен у француском 
IIpffi:Iepy из претходне године, када је војник пешадинац париског гарнизона на Вердену 
изабрао један од осам изложених ковчега. 

23 О. Caavara, Il Milite Ignoto, Milano 1922, стр. 58-59. 
24 Цитирано према: Antonio Sema, La celebrazioni della Vittoria, u: Qualestoria, април 

1986, бр 1-2 стр.176-191. 
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је готово исту конотацију. Међутим, за разлику од италијанског примера, 

када је церемонија повезала традиције Првог светског рата са традиција

ма ратова за уједињење Италије, сахрана Александра Карађорђевића пред

стављала је наставак његових напора за уједињење државе и укорењење 

идеологије интегралног југословенства. Сахрану, баш као и његову вла

давину, одликовало је одбацивање тадашњих традиција и инвенција но

вих, уз очување "племенских" специфичности само у домену фолклора. 25 

Најјаснију материјализацију таквог његовог односа према државним 

традицијама за живота свакако је представљала управо изградња споме

ника Незнаном јунаку на Авали. Гроб Незнаног војника није смештен у 

подножја неког од старих београдских историјских здања, јер у Краљеви

ни Југославији он и није требало да представи само hommage српској бор
би за уједињење и ослобођење. Сасвим супротно, он сам је требало да 

постане један од симбола новоформиране нације. 

Још у новембру 1921. нађен је на самом превоју Авале један гроб, 
ограђен простом тарабнцом, са крстом, на коме је било написано: ,,Ein 
unbekannter serЬicher Soldat", и у контексту општеевропске праксе, искори
шћен је за грађење једног од најјачих националних култова.26 Годину дана 

касније "народ среза врачарског" на месту гроба је подигао скромну каме

ну пирамиду, са крстом на врху, али је већ тада решено да се на Авали 

подигне нови, велелепнији споменик. У то време стално су истицане спе

цифичности његове градње, које су савременици препознали у чињеници 

да је српског Незнаног војника изабрао непријатељ сам, и у томе што је 

акција подизања споменика била акт самоорганизовања локалног станов

ништва. Али врло брзо он је постао део државног протокола, готово не

избежна дестинација државних делегација, војних и политичких мисија. 

Гроб Незнаног јунака редовно су обилазила и сељачка изасланстава, ђач

ке екскурзије, а нису га заобилазиле ни личности из јавног и културног 

живота. Ходочашћа на гроб Незнаног јунака постала су готово обавезна 

у јавним наступима двадесетих година.27 

25 Онје, истина, сахрањен на Опленцу у породичну задужбину Карађорђевића, која 
је свакако имала узоре у немањићким задужбинама, али је знатно више представљала 
угледање на европске владарске куће и њихове породичне гробнице. 

26 Енциклойедија Срба, Хрвата и Словенаца 
27 Покушаћемо то да илуструјемо причом о посети Београду једног од ретких 

српских глумаца који су направили интернационалну каријеру. У лето 1928. Светислав 
Петровић је посетио Београд и попут неког српског Рудолфа ВалеirГина, био стално праћен 

обожаватељкама. Ходајући по њиховим марамицама, које су по београдским улицама 

распрострте у његову част, онје представљао праву атракцију, као једна од првих великих 

звезда у посети г.лавном граду. План његове посете, поред осталих активности, као обавезну 

је укључио и посету гробу Незнаног јунака на Авали. Недељне илусйlрације, бр. 37. 
септембар 1928. 
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Иако је прича о изградњи грандиозног споменика Незнаном јунаку 
током двадесетих била стална у јавности, она није значила одустајање од 
идеје за подизање Видовданског храма на Косову. Чак је и формално тај 
план и даље био на снази будући да је држава наставила да редовно упла
ћује на име откупа скулптура за Видовдански храм Мештровићу свака 
три месеца "по партији 282 Откуп Мештровићевих радова". Бележећи у 
својим мемоарима разговоре са краљем поводом подизања споменика Не
знаном јунаку, Мештровић је записао Александрову изјаву да ће "наћи 
паре којима ће кад-тад финансирати изградњу Видовданског храма".28 Ме
ђутим, како "национални споменик не представља ствар него процес, по

кушај стварања разумљивог и дугорочног симбола, који не постоји него 
' " 29 ' поста Је , тако Је изградња споменика Незнаном јунаку, а не Видовдан-

ског храма означила нови државни интерес изражен у јачању идеологије 

интегралног југословенства. 

Мештровићева реплика Кировог маузолеја је попут вилхелминских 
споменика требало да, славећи пале у Великом рату, заправо истакне ве
зу нације и територије. Иако се, наиме, на највишој тачки Авале налазило 
средњовековно утврђење Жрново, изузетан археолошки локалитет који 
је потицао из келтских времена и био у активној употреби током целог 
старог и средњег века, оно је уништено без много противљења, у априлу 
1934. године. Градитељи споменика Незнаном јунаку уверавали су јавност 
даје реч о безначајном историјском споменику, чије је трошно стање пот
пуно онемогућавало успешну реконструкцију. Краљ је био тај који је сна
жно подупирао Мештровићеву идеју подизања споменика управо на ме
сту на коме се налазило Жрново и поред бројних сугестија да се споменик 
смести на неком месту у самом центру Београда, или на Калемегданској 

· тврђ~ви. Александар је желео да види споменик на највишој тачки Авале, 
са КОЈе се простире беспрекоран поглед на војвођанске равнице и благо 
заталасану Шумадију. 

Почетак радова означило је дизање у ваздух остатка Жрнова само 
шест месеци пред убиство краља у Марсеју. Краљ је на градилиште сти
га? у_ноншалантно веселој атмосфери, са синовцем кнезом Александром, 
КОЈИ Је ак:ивирао експлозив. ,,Млади кнез седео је на наслону столице, а 
држао га Је блаженопочивши краљ; пошто је извршио пробу, док је тру
бач сnирао паљбу Њ.В. Краљ је рекао 'Сад долази стварно' ... Млади кнез 
!хватио је ручицу за паљење и окренуо је десно. Када је снажна експлози
Ја уџиштила старе зидине, Краљ повика младом кнезу: 'Тhедај, гледај шта 

28 Ivan MeStroviC, Иsротепе па politiCke ljude i dogadaje, Zagreb 1969. 
29 ReinhartAlings, у тексту "Monument und Nation". 
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си урадио' ,,30 Као и Мусолини, који је уништио деветнаест римских црка

ва, од којих су неке биле из XV и XVI века, урбанизујући Рим током триде
сетих, и краљ Александар је успостављао нове симболе театрално уни-

штавајући постојеће.31 _ 

Детаљи споменика Незнаном јунаку афирмисали су темељне идеЈне 

поставке новоформиране краљевине: осам каријатида, које су представља

ле историјске покрајине Југославије, чувале су сени палих војника у рато

вима од 1912. до 1918. и на тај начин их чиниле основом нове државе, баш 
као што је 16 каријатида на споменику Виктора Емануела II чувало ита
лијанског Незнаног јунака положеног на олтар домовине 1921. године. 
Када је 1938. споменик свечано откривен (дакле, четири године после по
четка градње н четири године после убиства краља), јавност је у њему 

препознала "главни садржај наше новије историје ... Та су дела и те жртве 
(које стоје иза Незнаног јунака, прим. о.м.п.) постали моралном и духов
ном подлогом Југословенства и Југославије ... у одржавању Његова култа 

· ' "32 и пиЈетета према њему, ми остаЈемо чврсто повезани. 

Војничка гробља 

За разлику од симболике споменика Незнаном јунаку, којије био суп

ституција несталих у рату, војничка гробља, која су чувала материјалне 

остатке погинулих, требало је да још експлицитније изразе оправданост 

жртвовања за нацију. У ратовима нису више гинули само професионални 

војници, већ и милиони мобилисаних којима је идеологија националне др

жаве учешће у рату наметнула као моралну обавезу. 

Због огромног броја погинулих, сахрањивање и регулација гробаља 

подразумевали су решавање читавог низа техничких тешкоћа, те је и на 

т-ај начин условљен непосредан државни ангажман. Стога је то питање 

укључено као посебан члан у одредбе Версајског уговора и њиме предви

ђено да бригу о гробљима на себе преузимају они на чијој се територији 

гробље налази, без обзира на националну, или верску припадност палих 

војника. У пракси су одредбе поштоване, али су начини сахрањивања ја

сно сведочили о подељености Европе, која је остала и после потписивања 

мировног споразума. Најилустративнијн пример у том погледу је свакако 

30 Р. М. Мурко, ,,Споменик Незнаом јунаку на Авали", из извештаја радова на 

подизању споменика Незнаном јунаку, у: Нова Евройа, децембар 1938, стр. 386·399. 
31 Antonio Cederna, Mussolini urbanista, Lo sventramento di Roma negli anni consenso, Roma 

1979. 
32 Р. Ђермановић, ,,Смисао култа Незнаног јунака", у: Нова Евройа, књ. XXXII, бр. 

1. и 2, 26. фебруар 1939, стр. 15-17. 
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војничко гробље подигнуто на месту једне од највећих битака Великог 

рата, на Вердену, где су кости француских војника смештене у одвојену 
гробницу од костију немачких војника палих на истом бојном пољу (као 

даје било могуће разликовати немачке од француских костију!?). 

У Краљевини СХС питање војничких гробаља стављено је под јурис

дикцију Министарства вера и свештеници су имали обавезу да податке о 
палим војницима и војничким гробљима у њиховој парохији шаљу Врхов
ном црквеним суду, а он назад локалним властима ради могуће идентифи

кације. С друге стране, у Италији је то питање било под јурисдикцијом 
Министарства војске, које је Декретом од 28. јануара 1920. успоставило 
Commissione per Ја Sepoltura е Је Onoranze dei caduti in Guerra. Међутим, током 
двадесетих јавно незадовољство кад је реч о тим питањима било готово је 
идентично у обе државе. У условима економске и политичке консолида
ције, питање војничких гробаља и њихове регулације није имало приори
тет. Иако је послератна судбина учесника у рату често коришћена у поли
тичким дебатама и оптуживањима, нарочито у временима предизборних 
кампања, питање регулације војничких гробаља углавном је пренето на 
локалне заједнице и удружења ратних ветерана и њихових породица.33 

У том времену (дакле током двадесетих година), једна од италијан
ских специфичности у комеморацијама палих војника било је подизање 

33 У Италији то су били Associazione Nazionale Combattenti, Associazione Provinccale 
Combattenti, Associazione nazionale Bersagleri, Associazione Nazionale Mutilati е Invalidi di Gueпa, 
Associazione Madri е vedove di gueпe, Associazione Nazionalefamiglia caduti in gueпa. Како је 
Италија мењала стране и савезнике, јасно проблематизујуlш односе са суседном Францу
ском и Великом Британијом, удружења ветерана су углавном коришћена за национали
стичку пропаганду. Њихова експанзишшстичка природа је рефлектована кроз организацију 
регионалних поткомитета изван Италије. Удружења ратних инвалида, на пример, имало 

је своје поткомитете у Ници, Марсеју, Лиону, Локарну, Женеви, Александрији и Тунису. 
У Краљевини Југославији постојала су такође удружења ратника: Удружење резер

ВIШХ официра и ратника, Удружење носилаца Албанске споменице, Удружење-фраЈЩуских 
резервних официра у Југославији, Удружење носилаца Карађорђеве звезде са мачевима, 
Савез ратних добровољаца, Удружење ратних инвалида, Удружење бранилаца Београда, 
Удружење ђака ратника, Удружење носилаца златне медаље за храброст, Друштво старих 
четника, Удружење носилаца Белог орла са мачевима. Удружење ратних инвалида и 
ратника, Савез добровољаца и удружење ратних инвалида и ратних жртава приступили су 
Савезу ратника. Та удружења су најчешће кориШћена као декорација приликом државних 
церемонијала, али су изазивала и негативне реакције: ,, ... ових дана су у Београду носиоци 
Карађорђеве звезде са мачевима (несумњиви јунаци рата) основали своје удружење да би 
заштитили своје интересе, а да их има живих свега око тридесетак! Ако је то тачно шта he 
нам код тако малог броја правих ратника и јунака - све те многобројне подружнице рато
борних нацијоналиста, и зар оне не изазивају сумњу да иза многих од њих стоје исто онако 
непроверени потписи председника и одборIШКа", види:" О народној одбрани" Gош, поводом 
загребачког Меморандума), у: Нова Евройа, књ. XXVIII, бр, 1, 26. јан. 1935, стр. 9-14. 
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Parchi della rimembranza и Viali della rimembranza. Инаугурисани као специ
фичан начин чувања успомене на пале војнике, они су имали локално обе

лежје, али су својом заступљеношћу, заправо, јачали државно јединство. 

Иницијативу за њихову изградњу дао је Дарио Лупи, подсекретар PubЬ\ica 

Istruzione 1922. године.34 За мање од годину дана формирано је 5.735 коми
тета за изградњу улица сећања, а такође 1.048 комитета за изградњу пар
кова сећања и спецификовани су детаљи њиховог изгледа и њихове наме

не. И поред италиј~нских регионалних различитости, они су уређени по 
истим принципима и представљали истоветан начин комеморациЈа, теже

ћи државном јединству. За разлику од споменика, који су обилно подиза
ни у градским и сеоским центрима, ти паркови су и због урбанистичких 

разлога подизани на периферији и уређени као места идеална за одмор и 

опуштање. Та специфична гробља без гробова снажно су укључена у фа

шистичку идеологију, чувајући везу између живих и Италијана палих у 

одбрани домовине. После Другог светског рата, они су опстали, укључују

ћи у себе и сећања на пале војнике у њему.35 У Италији, у којој су фронто

ви били на самом северозападу земље, ти спомен-паркови и улице запра

во су показивали покушај локалних заједница_да одају пошту својим чла
новима који су изгинули и сахрањени стотинама километара далеко од 

својих кућа, дуж некадашњих линија фронта. 

У Србији је, међутим, много чешћа била изградња спомен-костурни

ца на местима битака. Тако су спомен-костурнице подигнуте у Шашинци

ма на месту битке код Легета, Драгинцу на Гучеву, у Лазаревцу, Текеришу 

на Церу, на Мачковом камену на планини Ј агодња код Крупња, у Прњаво

ру, на Кајмакчалану, Зебрњаку, Доњем Караслају, Кривој Паланци, Це

ри, на острву Видо. И у поређењу та два примера јасна је разлика која се 

наметнула већ самом чињеницом да је у Италији то питање били раздво

јено од црквених власти и стављено у потпуности под ингеренције гра

ђанске државе, док је у Србији оно још било непосредно везано уз цркву. 

Тако је и изградња костурница често била у оквиру капела или цркава, 

као на пример у Лазаревцу, на Мачковом камену, Прњавору, Кајмакчала

ну, Д. Караслају, Кривој Паланци. (Посебно је занимљиво то што је у јед

ном случају костурница подигнута у згради школе у Цери, где су смеште

не кости војника палих у балканским ратовима.) 
Међутим, у четвртој деценији двадесетог века промењене су поли

тичке реалности у Краљевини Италији јачањем диктаторске природе Му-

34 Dario Lupi, Parchi е vialli della Rimembranza, Firenze 1923. 
· 35 Занимљиво је да се пракса подизања спомен-паркова у Србији развила са 

завршетком Другог светског рата, када су подшЋути највећи спомен-паркови у Крагујевцу, 

Краљеву. Крушевцу, Нишу, Јајинцима крај Београда. 
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солинијевог режима. Истовремено, у Краљевини Југославији све се сна

жније осећала нестабилност узрокована кризом парламентарне демокра

тије и сталним националним конфронтирањима. У таквим условима нове 

државне идеологије подршку су тражиле у још снажнијем позивању на 
симболику ратне жртве, и глорификовању националног мартирства. 

Скромна војничка гробља с временом су обнављана и постала места тран
смисије државне идеологије, као места патриотских ходочашћа, а све за

рад политчке промоције Дучеа и фашизма, односно јединствене центра
лизоване државе Јужних Словена. 

Терминологија која је на њима коришћена јасно је сведочила о још по

стојећем романтичарском поимању светости индивидуалне жртве на Бал

кану. Стихови записани на Зејтинлику можда најбоље доказују ту тврдњу: 
"Благо потомству што за њима жали, јер они беху понос своме роду, благо 

ињима,јер су славно пали за отаџбину, краља и слободу." Милитаризована 
фашистичко друштво је своје пале, међутим, видело као још активне вој

вике, преносећи и на тај начин снажне експанзионистичке поруке. Доми

нантна реч на њима: ,,Presente", симболизовала је вечни живот палих војни
ка у националним ратовима и њихову спремност на даље борбе. 

У фази консолидације и унутрашњег јачања своје власти Мусолини 
је током тридесетих година уредио највећа војничка гробља: Monte Grap
pa, Caporetto и Redipuglia, Sacrario di Pian di Salesei, П colle di San Antonio, Sac
rario di Oslavia (које су пројектовали архитекта Greppi и скулптор Castiglii
oni, док су Panteon dei caduti Siracusani пројектовали Гаетано и Ернесто Ра
писарди). У времену непрестаних ратова током четврте деценије двадесе
тог века војничка смрт је у Мусолинијевој Италији морала бити оправда
на, па чак и сакрализована. 

На највећем од њих Redipugli сахрањено је 100.000 војника Треће ар
мије и његов изглед је можда најјаснији пример употребе религијских сим
бола у пропаганди државно-националне идеологије. Као и већина фаши
стичких грађевина, и то гробље је у потпуности у знаку степеница, које 
посетиоце воде ка маленој цркви на самом врху гробља и три висока тан
ка крста, који непосредно посећају на библијску Калварију и Исусове му
ке на крсту.36 У цркви је доминантна слика италијанског војника који уми
ре и који своје последње тренутке проводи у наручју мајке Италије, са 
срећним изразом лица, држећи у рукама италијанску заставу. Та потпуна 
реплика Пиете, Мајке Божије са мртвим Христом у наручју, пале војнике 
је представила као искупитеље целе нације и гаранте њене будућности. 

36 RobertoAloi,Architetturafimeraria moderna, Architettura monumentale (crematori, cimiteri, 
edicolem tombe, stele, decorazione), prontutario tecnico dell'arch. Dott. Prof. Antonio Cassi Ramelli, 
Milano, 1941. 
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Гробље у Redipugli 

Занимљиво је да се завршавајући митологизовање Великог рата, из
градњом тих монументалних гробаља, Мусолини у последњој фази поли
тичког деловања (а све непосредно после склапања споразума са Ватика
ном и увођења нове идеологије, у којој су Дуче и идеја територијалне екс
панзије били у фону), окренуо креирању континуитета са античким рим

ским традицијама и стварању паралелизма са временом и личношћу цара 
Августа. Реновирање римских споменика и остатака, отворена историј
ска предавања, подизање јавних зграда у античком стилу и константна 

глорификација римских легија - постали су свакодневна пракса.37 Орга
низација изложбе ,,МostraAugustea de!la Romanita", која је отворена 23. сеп
тембра 1937, означила је централни догађај у том погледу. Више од 700.000 
људи посетило је изложбу за годину дана, а 1937. година названа је "Годи
на Августа" .38 Италијанима је све јасније представљано да Медитеран треба 

з1 Историја модерне Италије често се позивала на античке римске традиције. Mazzini 
је у римској прошлости видео елементе за уједињење модерне Италије. За њега су римски 
цареви и римске папе били основ националног уједињења. Види: Dino Confracesco, ,,Appunti 
per un'anallisi del rnito romano nell'ideologia fascista", у: Storia contemporanea, јул 1980, стр. 383-
411. ТрадиIЏiјама старог Рима држава се вратила и на прелом два века, што је нарочито 
било видљиво на сахранама Vittoria Emanuela II и Urnberta I. 

зs Friedman ScriЬa, ,,The Sacralization of the Rornan Past in Mussoliвi 's Italy, Erudition, Aes
thetics and Religion in the exhiЬition of Augustus' Billenary in 1937 -38", у: Storia della storiografia, 
бр. 30, 1996 стр. 19-29. 
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да постане њихово унутрашње језеро, као некада у времену Римског цар

ства. 

Тако је и италијански војник постепено постајао легионар модерног 

доба, који је први ангажман у Европи имао у Шпанском грађанском рату. 

његово учешће у грађанском сукобу друге државе приказано је као укљу

чење у борбу између добра и зла, борбу између хришћанства и бољшеви

зма. Та нова идеологија углавном је промовисана радом војних капелана, 

а један од најистакнутијих је био отац Пиетро да Варзи, чија фигура пред

ставља парадигму уједињене хришћанско-лаичке религије, коју је Итали

ја прихватила у декади пред избијање Другог светског рата.39 Чест гост на 

Дучеовим вечерама Падре Пиетро је постао пропагатор идеолошки обо

јених ратних интерпретација, које су подстицале војнике да испуне своје 

обавезе у борби са комунизмом. Представљајући национално оријентиса

не делове католичке цркве, његови симпатизери и он су подржавали идеју 

,,националног уједињења", заправо државног експанзионизма. У прокла

мацији италијанским војницима у Шпанији на Ускрс 1937. поручивао је да 
је вера у бога гаранција вере у отаџбину, тешећи родитеље палих војника 

да су њихова деца дала животе у рату цивилизације против варварства, 

фашизма против комунизма. У његовој терминологији италијански "ле

гионар" био је Христов војник и центурион госпела, који је учествовао у 

рату, бранећи мајку Италију и њену вековима дугу улогу чувара вере и 

цивилизациЈе. 

У складу са својомделатношhу, отац даВарзије водио и бригу о вој

ним гробљима и њиховој регулацији, тежећи уједињењу шпанских жртава 

са свим осталим који су дали животе у ратовима за Италију.40 У Србији је 

та пракса изградње војничких гробаља у иностранству такође била веза

на за Први светски рат, тако да су најзначајнија и највећа српска војничка 

гробља подигнута у Солуну, Дели Ибрахиму у Алжиру, Бизерти и Мен

зел Бургиби у Тунису. 

Пали у ратовима су тим симболима и ритуалима од субјекта коме су 

церемоније посвећене, заправо постали објекат на коме су базирани по

стулати националних држава, инструментализовани као централни сим

бол националног јединства. Брига о њима у политичкој пракси готово увек 

" Archivo Centrale de)[o Stato, SPD-CO, busta 1255. 
~о По финалном извештају, 3.542 италијанска војника изгубШiа су животе у Шпанији. 

Дајући интервју новинској агенцији "Огефани" поводом изласка из штампе публикације 
"Пали Италијани у Шпанији", Мусолини је истакао да сви они сведоче о величанственом 
жртnовању за коначно ослобођење Италије, Медитерана и целе западне Европе од 

бољшевизма. Мусолини је оптуживао Јевреје, масоне, демократе, либерале, комунисте, 
анархисте, за подршку комунистима у том сукобу. ACS, SPD-CO, busta 1255. 
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је била само одраз дневнополитичких потреба и амбициозних пројеката 

како владајућих политичких елита тако и опозиционих активиста. 

На крају, уместо на почетку 

У националистичкој реторици на прелому деветнаестог у двадесети 

век Србија готово да се никада није поредила, на пример, са Пруском, нити 

је процес националног уједињења Јужних Словена идентификован са Не

мачком. Напротив, често истицана, готово колоквијална реченица "Србија 

- Пијемонт Јужних Словена" јасно је указивала на то колико је италијан

ски историјски пример утицао на бројне српске нителектуалце и политич

ку елиту, који су своје идеале налазили у традицијама Ризорђимента. Стал

ну потребу поређења српског националног покрета са италијанским свака

ко је условило постојање јасно опредељених иредентистичких ставова које 
су и српска и италијанска мањина имале у Аустроугарској и консеквентно 

томе у чињеници да је Хабзбуршка монархија представљала заједничког 
непријатеља чијој су дезинтеграцији активно тежили. 

С друге стране, тежећи сопственом националном уједињењу, итали

јанска политичка и нителектуална елита је подршком балканским народи

ма у њиховој борби за државно осамостаљење видела међународно етабли

раље националног принципа и легитимисање сопствених државотворних 

тежњи. Сгога је уираво на трагу тих веза могуће посматрати и изузетне 
симиатије које је Србија имала у италијанској јавности деветнаестог века. 
У априлу 1878, у Camera dei Deputati, Cavalotti је констатовао: ,,Овде је речено 
да је Србија Пијемонт Словена ... Када је Пијемонт подигао заставу слобо
де, као одговор су дотрчали добровољци са свих страна Италије. Али када 

Србија зове на оружје, словенски свет уоиште не одговара; не одговарају 
Чеси из Бохемије и Моравије, не одговарају из Славоније и Хрватске, нико 
из Карантаније."41 У расправи у Camera dei Deputati у априлу 1878, Мицели 
је, прекидан повицима "Браво!" и ,,живела Србија!" - у историцистичком 
маниру модерну српску државу видео као наставак средњовековног цар

ства, истичући да је она "инспирисана сећањем на велику Србију створену 
херојством генијалног Душана, који за мало није постао владар Константи
нопоља".42 То расположење било је снажно и неколико деценија касније, 

41 Giacomo Petricone, ( ed.) Segretariato Generale Della Camera dei deputati, La politica Estera 
Dell'Italia, Negli atti, documenti е discussioni parlamentari dal 1861 а! 1914, vol. Secondo, I (1876-
1883) Roma 1971, р.73. 

42 Giacomo Petricone, ( ed) Segretariato Generale Della Camera dei deputati, La politica Estera 
Dell 'Italia, Negli atti, documenti е discussioni parlamentari dal 1861 а! 1914, vol. Secondo, I (1876-
1883), Roma 1971. 
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када је део италијанске јавности још веома подржавао српску експанзију на 
Балкану.43 И Мусолини, који је своју политичку каријеру започео у време 
рата у Либији пацифистичким прокламацијама и негацијом ратова нацио
налних држава као феномена супротног интересима човека као индивидуе, 

јасно је симпатисао идеју успостављања балканских држава, нарочито на
mашавајући сличности између српског и италијанског иредентизма у Хаб

збуршкој монархији. Била је то и једна од првих тачака његовог неслагања 
са програмом италијанских социјалиста, чији је антиратни став о сукобу на 
Балкану сматрао "реакционарним".44 

Промене на политичкој карти Европе после 1918, међутим, веома су 
условиле захлађење у односима две државе, али и у ставовима јавног мње

ња. У формалнополитичком смислу оне су проистицале из чињенице да су 
формирање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, и италијанска терито
ријална проширења у региону Тренте створили заједничку границу међу 

њима, чиме се некадашњи однос удаљених пријатеља претворио у однос 

никако присних суседа. Суштински, те промене су свакако биле условљене 

чињеницом да иако су обе из рата изашле као победнице, одлуке мировне 

конференције нису прихватале на исти начин. Незадовољство одредбама 
мировних споразума, изражено Д'Анунцијевим виђењем Италије као по

беднице у ратовима и губитника у миру, снажно је радикализовало итали
јанско друштво, а политичке дебате укорењене у ратној проблематици јасно 
су државну политику водиле у фазу агресивне територијалне експанзије. 

Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, с друге стране, пред
стављало је задовољавајући део победничког колача за српску политичку 
елиту, али ју је нерешива дилема прихватања двојних националних иден
титета, или изградње нове нације водила у деценије константне политич

ке нестабилности. Управо стога искористили смо компаративну анализу 
представљања и политичких манипулација Првог светског рата у тим зе

мљама као основ за поређења државних идеологија, уверени да ће она 
подстаћи даља размишљања о начинима етаблирања националног прин
ципа у Европи двадесетог века. 

4З Ч . М . ак Је _и усолини током Другог балканског рата проповедао балканску феде~ 
рациЈу, оптужујући аустроугарску политику због формирања албанске државе зарад 
онемогућавања српског изласка на Јадранско море, В. Mussolini, ,,La Rinunzia del Gran 
Consigliio е il bilancio della Guerra", l'Avanti!, по. 24, 24. јануар 1913. Годину дана касније, на 
почетку ~рвог светког рата, он је још дефинисао Босну и Херцеговину као српску 
провинцију под хабзбуршком влашћу. В: Mussolini, .,La situazione intemazionale", / 'Avanti, но. 
208, 30. јул 1914. 

, 
44 La Rin~nzia del Gran Consiglio е il Ьilancio della Gueпa, l'Avanti!, 24 јануар 1913 I La 

questюne Balkaшca, у: l 'Avanti!, 9. фебруар 1912; В. Mussolini, ,.I Balkano ai popoli Balcanici", у: 
La lotta di classe, 9. фебруар 1912. 
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Summary 

Olga Manojlovic Pintar 

"Lucky them for they have fallen for the homeland, the Кing and Freedom": 
the cult of the fallen soldiers in Italy and Yugoslavia between the two world wars 

The article is а comparative analysis of the principle ofvictim in the process of strength
ening the national communities. It focuses on Italian and SerЬian national communities be
tween the two world wars, where the case of Italy served as а model to the SerЬian one. 
Further on, in led to the appearance ofa number ofvisiЫe similarities in development ofthe 
SerЬian and Italian state during 19th and 20th centuries. Ceremonies connected to the cult of 
the fallen soldiers, as well as their sacralised, while the body events ofwar became the means 
of the strongest propaganda of the new idelology. Promoting "laymen religon" of national
ism and patriotism, the state elite managed to augment the mass ofthe "believers" ready for 
self-sacrifice for survival of the nation. Thus, paradoxically, all national communities that 
saw themselves as unique and unrepeataЫe phenomenon were based on the same ideologi
cal presumptions. SerЬian situation was specific, because the foundation of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovens led not to formation of а nation state, but to an unsolvaЫe di
lemma: to accept douЫe identities or to make а new nation? It resulted in decades of political 
instaЬility. 

ИЗ ИСТРАЖИВАЊА 
RESEARCHES 

Владан Јовановић УДК 316.334.56( 497.7)"1918/1930" 

Друштвени оквир урбанизације Скопља 

1918-1930. 

АйсйlракШ: Рад йредсШавља йокушај социо-исiйоријске скице 

Скойља у деценији ње2ове "найрасне" урбанизације која је Шекла 
уйоредо са йолиiйичком консолидацијом јуiословенске државе. По
моhу фра2менаШа из скойске свакодневице изошйlрена је слика о 
судару и йрожимању шрадиционалноz и .модерно,, о урбаном раз
воју и функцијама Zрада йроисй1еклим из нове йолиiйичке, йривред
не и 1сулШурне реалн.осШи. 

Град, као "центар друштвене енергије и експанзије"' заокупља па
жњу готово свих хуманистичких наука, паје и домаћа историографија по

чела да у динамици живота градских насеља трага за посредним одгово

рима на питања функционисања глобалног друштвеног и политичког си
стема (држава-град, политичка стабилност, бирократија и елите, друштве
на моћ, модернизација, проток идеја, промене егзистенцијалних околно
сти, националних култура и свести итд.).2 Иако се приступи урбаној соци

ологији разликују по својој методологији ( од "еколошког", у коме се ис
траживања усмеравају на физички однос људи и простора, до "организа
ционог", који сугерише проучавање образаца понашања становништва), 
њихова универзална порука је да град не треба посматрати као независан 
социјални систем, већ као део шире друштвене целине, у којој је урбани 
статус појединца условљен искључиво његовим понашањем. Наравно, та
кве теорије су имале у виду и заосталије крајеве света, због чега би се 
Скопље могло уврстити у ред оних "прединдустријских градова" који су у 
директном трењу феудалног и модерног досегли праг "истинске социјал
не револуције".3 

Ц. Костић, Град и време. Основи социолоlије lрада, Београд 1982, 7. 
' Ђ. Сганковић, Искушења јуzословенске исшориоzрафије, Београд 1988, 108-109. 

R. N. Morris, Urban Sociology, George Allen and Unwin Ltd, London 1971, 11-15, 39-61. 
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Демографска урбанизација Скопља, исказана сталним механичким 

прираштајем (1918-1971) и непредвидиви токови рурализације његових 
предграђа мењали су економски баланс и социјалну слику, али и културне 

потребе града. Брза трансформација - од турске вароши, до значајног ју

гословенског центра - била је подстицана снажним национално-политич

ким мотивима Краљевине СХС, због чега је изостао неопходни склад из

међу друштва и простора. Социолози су узроке "неквалитетног нивоа ур

банизације" видели у раскораку између демографске и индустријске урба

низације,4 па бисмо овом приликом помоћу архивских извора и "забора

вљене" литературе изложили друштвену слику (која недостаје) тадашњег 
Скопља. 

* 

Историја Скопља, које дуже од две хиљаде година лежи на важним 

трансбалканским комуникацијама, обележена је освајачким походима и 
природним катастрофама (земљотреси, пожари, куга, маларија), због ко

јих је град био изложен и правим демографским потресима. Уочи контро

верзне паљевине града по наредби аустријског војсковође Пиколоминија 

(1689) и помора од куге (1706) у Скопљу је живело 60.000 становника, да 
би почетком 19. века у њему остало свега 6.000 људи! Демографски успон 
уследио је од средине столећа и усталио се његовим израстањем у центар 

косовског вилајета, а нарочито после отварања пруге Београд-Солун 

(1888).5 Увереност српских политичара и географа да је скопско-прешев

ска висораван балканско језгро и природно средиште "балканског полуо

стрвског трупа" била је увертира у нову улогу Скопља коју су му после 

слома турске управе намениле српска, потом југословенска држава.6 По

менута тежња ка демографском увећању поремећена је балканским рато

вима и Првим светским ратом, због којих је Скопље са 47.384 становника 
(1910. године) пало на 41.066 (1921). Међутим, у наредних пет година град 

• 4 Н. Узунов и др, СШейенойl на (не)синхронизираносШ меiу йроцесиШе (индусШри

Јализација-деаiраризација-миiрација и урбанизација во СР Македонија), Скопје 1988, 119-
138; Ц. Костић, н. д. 8-10. 

5 М. Костић, Град Скойље и њеiов исШориски значај Шоком векова, ,,Наша зе.:. 

мља: Скопље и Јужна Србија", Београд 1925, 26-32; В. Радовановић, Скойље, Београд 1927, 
5-8; П. Јовановић, Знаменийlосйlи у Скойљу, ,,Наша земља: Скопље 11 Јужна Србија", Бе

оград 1925, 33-47. 
• 

6 Ј. ~вијић, ,,Централна балканска област и балканско територијално језгро", Цви

Јиhева књиzа (одабрани текстови), СКЗ, коло ХХХ, бр. 201, Београд 1927, 118-125; В. Ра
довановић, Геоiрафске основе Јужне Србије, Скопље 1937, 12-13. 
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се увећао на 69 .269 становника, уз пропорционални раст хришћанског ( са 
22.000 на 38.000), муслиманског ( са 15.000 на 26.000) и јеврејског становни
rотва ( са 1.800 на 2.500), да би до 1931. тај број стагнирао, па чак и незнат
но опао (68.334).7 Негативно кретање је очигледно настављено, јер је већ 
средином 1933. у Скопљу живело 65.648људи (38.247 православних, 22.271 
муслимана, 3.249 Јевреја итд).8 Једна од главних послератних демограф
ских одлика Скопља била је досељавање високообразованог становни

rотва, које је махом "по службеној дужности" долазило из других крајева 

Југославије.' То је била константна и после Другог светског рата, тако да 
је•1964. у граду живело 60 одсто људи који су били рођени изван Скопља! 10 

Притиснуто уз северозападни крај скопске равнице, која се степена

сто прелива у обронке Скопске црне горе (Карадага), Шаре и Водена, на 

надморској висини од 240 м, Скопље је са југа било омеђено мочварном 
Блатијом и Катлановскимјезером. Град је у брзом току пресецао Вардар, 

делећ~ га на брежуљкасту стару варош и ново насеље на шљунковитој, 

десноЈ обали реке. Кроз стари део вароши текла је притока Вардара -
Серава која је више векова служила као "природна канализација", док се 
становништво снабдевало пијаћом водом са неколико јавних чесми и са 

f!Ланинских извора Водена.11 Летње врућине ( због којих су уплашени Ско
пљанци ширили гласине да је оловни кров Куршумли-хана почео да се 
топи), благе зиме, неподношљив ваздух у марту, барске грознице, јаки 
ветрови и кише - основна су обележја климе коју су и сами становници 

сматрали "нездравом". 12 

Скопље је ретко кога остављало равнодушним. Алекса Станојевић је 
писао како се ни у тадашњој Азији нису могле показати "боље слике ис
точњачке заосталости, аљкавости и одвратности, него што то Европља

нин може видети у Скопљу". И један путник из Француске је приметио 

како су велики сиријски базари (Дамаск, Алеп) према Скопљу били само 

• 
7 Преillходни peзyлiiia.йlu йойиса сiiiа.новнишйlва од 31. јануара 1921. lодине, Сара

Ј_ево 1924, 22~-222; Дефинитивни резултати йойиса сйlа,-ювништва од 31. јануара 1921. 
2:!_дине, С!раЈево 1932, 112-113;ДефинитивнирезулiliаШи йойиса сiiiа.новнишйlва од 31. мар
ша 1931. године, књ. I, Београд 1937, 98-106; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и њеlова околина. 
Исfllџриска, ейlноlрафска и кулШурно-йолийlичка излагања Београд 1930 50-62 

8 ' ' • 
Вардар, бр. 132, 21. 10. 1933, 2. 

9 Д. Каранфиловски, ПроцесоШ на урбанизација и некои основни асйекйlи на йро
сшорниош развој на Скойје, Скопје 1981, 45. 

10 Skopje-Summary ofthe Report оп the Master Р/ап, 18. 
. 

11 
_ С. Новаковић, ,.Из Куманова у Скопље", ЈуZославија у слици и речи, l , прир. Т. 

Радиво1евић, II издање, Београд 1927 (даље: ЈСР/1), 387; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и 
ње,ова околина, 8, 17-19, 36-38. 

12 Статистички lодишњак за 1929. lодипу, књ. 1, Београд 1932, 25-45. 



102 Годишњак за друштвену историју 1 -3, 2002. 

тамне турске накараде" .13 Сличне импресије понела је и америчка екипа 
;еографа 1929. године: пишући о "хетерогеном" Скопљу, а под снажним 
утисцима циганских махала по којима су одјекивали бас-бубњеви и игра
ле трбушне плесачице, они су закључили да је Скопље заправо било "псе

удоевропска варош", амалгам азијатских, позновизантијсклх и европских 

утицаја. 14 Из северозападних делова Југославије стизали су људи са пре

дубеђењима која су у "граду фаталиста" тешко могла издржати пробу. За

гребачка глумица пољског порекла Соња Сире кова је после доласка у скоп

ско Народно позориште, изјавила: ,,Нашла сам се у вртлогу фресака, џа

мија, минарета, чандија, цркава, чаршија - у једној шармантној средини, 

где једна жена не може да оцени да ли је топлије вино, ваздух, живот, не

бо, душе, а нарочито сунце ... "15 Њен суграђанин Фран Тућан бележи сли

ке са железничке станице, на којој се маса босоногих дечака у оријентал

ној ношњи мешала међу путнике, нудећи им собе за преноћиште и отима

јући им пртљаг из руку. Супротно његовим очекивањима, главне скопске 

улице биле су ноћу "живахне" и добро осветљене, док се за кафанским 

столовима и после 10 сати увече тискало пуно света. И поред "прекрасне 
живости" коју је граду давао хук зеленкастог Вардара, утиске су кварили 

улична прашина и најезда ивсеката.16 Пилот скопског аероклуба Павле 

Бренер је након једног пропагандног лета, без намере да звучи саркастич

но, сав усхићен, рекао и више него што је желео: ,,Па ипак, бар из ваздуха, 

Скопље изгледа модерни град ... Хучи паланка која хоће да се претвори у 
велеград ... "17 Велимир Парлић је своју опседнутост изгледом старе скоп
ске вароши исказао.rотово поетски: ,, ... Уске, блатњаве, кривудаве улице. 
Оне су повезане сасвим нехатно, готово случајно, као и живот њихових 

становника са тешком стварношћу ... Нахерене страћаре, умазане блатом 
и горком бедом ... Дим из страћара не иде горе; он пада косо и може да 
угуши и пролазнике ... Мршави мачори леже на крову, мршави пси у пра
шини ... Гугућу гугутке које Цигани воле и чувају, иако су укусне за јело ... 
Овде се свршавају све улице: сем овога, изван вароши је само још гробље; 

13 А. Станојевић, Поlлед на Скойље са сiйанице; Утисци Скойља, ЈСР/1, 389-391. -
Станојевић. каже: ,,Дођите у Скопље па hете у њему наhи сталну изложбу свега што Европ

ска Турска има да покаже. Све производе, све оно шаренило источњачке културе, сав 

немар, сав нерад, све страсти, сву политику, сва подземна ровења - једном речи, сву Тур

ску са свима њеним добрим странама и манама наћи hете у самом Скопљу." 
14 М. Chater, Jugoslavia - Теп Years After, Тhе National Geographic Magazine, vol. LVIII, No. 

3, Washington 1930, 281. 
15 Вардар, бр. 48, 12. 1. 1933, 3. 
16 Ф. Тућан, ,,Прва ноћ у Скопљу", Сг. Новаковић, У Скойљу на Вардару: ЈСР/1, 

392-396. 
11 Вардар, бр. 560, 17.8.1935, 5. 
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та широка пољана ишарана димијама, кошуљама ијелецима, налази се на 

крају света ... Овде престаје полиција, нема трошарине, нема пореза ... Чу
дан, шарен, разуздани метеж. Све је у покрету, необузданоме смеху и у 

некој гротескној, запаљивој веселости ... Нигде више баба и дечурлије, пси
ћа и мачића. Кикоћу се младе, лукаве Циганке, чим прође неки војник или 

калфица. Атмосфера је пуна нервозе и равнодушне немарности. Пиште 

зурле и танка ћеманета ... Спушта се немирна ноћ као куга. )Кивот као да 
изумире ... "l8 

Политич1ю и војно средиште Југа 

Скопље је било седиште највеће општине, среза и округа у тадашњој 
покрајини Јужној Србији, а од 1922. и центар Скопске области. У граду су 
постојале испоставе свих министарстава, као и осам дипломатско-конзу
ларних представништава." Команда Друге жандармеријске бригаде била 
је такође стационирана у Скопљу и била је надлежна ( заједно са штабом у 
К. Митровици) за 2/3 целокупног састава југословенске жандармерије.20 

Непрекидна мобилност Треће армијске области, чија је команда такође 

била смештена у Скопљу, условљена је рецидивима ратних сукоба, чије 
бисмо хронолошке границе могли повући и пре балканских ратова (ал

банске побуне и уласци у Скопље). Деловање комита и качака, проблеми 
наоружаног становништва, инциденти на бугарској и албанској граници, 

привредна депресија и климатске неприлике, посредно су допринели фор

мирању представе о Трећој армијској области као "казнителној команди 

за официре". У граду су били смештени и штабови свих војних родова, 
укључујући и штаб Ваздухопловног пука, док је статус војног средишта 
покрајине утицао на милионска улагања у друге армијске објекте у Ско
пљу.21 На левој обали Вардара, дакле у старом делу града, налазила се 
касарна "Краља Петра" са четири троспратне стамбене зграде намењене 
официрима, а у веће инвестиције спадали су изградња скопског аеродро-

18 Вардар, бр. 94, 22.6.1933, 6. 
19 "Дипломатска и конзуларна СЛ)')lсба", Јубиларни зборник живота и рада СХС, 11, 

Београд 1929, 748. 
2

() Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије (даље: 
СБНС), XXXVI ред. саст, 5.3.1928, 248; А. Апостолов, ,,Вардарска Македонија од Првата 
светска војна до изборите за конституанта-28. ноември 1920", Годииtен зборншс на Фи
лозофски факулйlеШ, кн. 13, Скопје, 1962, 59; ДокумепШи за борбата на македонскиот 
1-юрод за самосiй.ојносiй и за национална држава, II, Скопје 1981, 26. 

21 ЈДА/ИИ, док. 646, стр. 667-670; Државни календар Краљевине СХС за zодину 
1921, Београд 1921, 640; М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС 1918-1921, 84-85; Исти, Вој
ска Краљевине СХС/Јуzославије 1922-1935, 302-303. 
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ма, зграде Штаба Треће армијске области, војне болнице, касарни, пави

љона, барутана, коњушница, али и адаптација и одржавање више стотина 

објеката.22 Упркос таквој концентрацији људи, ритам живота тадашњег 

Скопља није био тако "брз и луд", нити је носио толико "свирепих сенза

ција", како се могло очекивати.23 

Почетком двадесетих година није било цинично рећи даје тзв. европ

ски део Скопља био заиста европски, само зато што је у њему било мање 

турских кућа. Међутим, ствари су почеле да се мењају по делимичној кон

солидацији безбедности у широј околини града, када је почела изградња 

,,неколико упадљивих зграда" које Елизабет Баркер препознаје као једи

не тековине предратне Југославије у Македонији.24 У првом реду, мисли 

се на зграду Официрског дома, грађену пуне четири године (1924-1928), 
којаје у ондашњој јавности фигурирала као парадигма "анационалног ака

демизма", ,,европска капија Скопља" и нај елегантнија зграда те врсте на 

Балкану, на којој је требало сконцентрисати друштвени живот војне и по

литичке елите. Међутим, луксузно опремање објекта најсавременијим ин

сталацијама и завршетак летњег ресторана на крову Дома, са кога се пру

жао живописан поглед на град, били су згодна тема и за опозициону кри

тику. Треба подсетити да је "капија европског Скопља" подигнута на ме

сту велелепне Бурмали-џамије, која је срушена за ту прилику - остаци 

њеног оловног кубета и витких минарета лежали су покрај градилишта, 

чак и после завршетка радова. Станислав Краков је са доста сарказма 

изјавио да "има увек нечега болног у прогресу", те да је локација Бурма
ли-џамије била предодређена за зграду Официрског дома "по току исто

ријске правде", али је и замерао општинским властима што су посекли 
пет векова стари храст у Вардару не би ли се из старе вароши боље видео 

Сйоменик срйскоi војника! И Густав Крклец је упозоравао на учестале 
"грехове према прошлости" који су чињени по Скопљу.25 Вапај архитекте 

Милослава Стојадиновића да "старе споменике треба чувати по сваку це
ну, па било да су у питању наши или туђи завојевачи", био је последица 

сумњивог понашања државе према делу вакуфског иметка скопских му-

22 СБНС, ванред. сазив за 1923, књ.], Београд 1923, 219-242; Службене новине Кра
љевине СХС, бр. 208, 20.9.1922, 3; бр. 220, 4.10.1922, З; бр. 22, 30.1.1924, 5; бр. 75, 1.4.1924, 
З;бр.80,11.4. 1927,6;бр. 1,1. 1. 1926,4;6р. 11, 16. 1. 1926,З-4;6р. 71,30.3. 1926,6. 
• 

23 Г. Крклец, У Душановој йресшоници, ЈСР/1, 405-409. 
24 Е. Barker, Macedonia. Its Place in Balkan Power Politics, London-New York 1950, 23. 
25 Службене новине Краљевине СХС, бр. 45, 27.2.1926, 5; бр. 235, 16.10.1926, 7; бр. 

98, 4. 5. 1927, 12; бр. 73, ЗО. 3. 1928, З; бр. 96, ЗО. 4. 1928, 4; А. Кадијевић, ,,О раду руских 
архитеката у Јужној Србији измеl)у два светска рата",Лесковачки зборнии:, XLI, Лесковац 
2001, 246-249; С. Краков, Найредак Скойља, ЈСР/1, 411-415; Г. Крклец, У Душановој йре
сшоници, ЈСР/1, 405-409. 
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слимана (83 имања). У самом граду општина је до 1922. године узурпира
ла седам гробаља у површини већој од 40 дунума, четири џамије и сруши
лаједанхамам.26 И краљ Александар је изјавио да "Скопље припада европ
ском западу", те да се сходно томе "има прилагођавати европској култури 

уклањајући преживело, а прихватајући оно што је потребно савременом 
културном животу".27 

Национална и политичка "предестинација" Скопља утицала је и на 
политичку климу у граду. Иако се из докумената државних и војних над

лештава може уочити систематско предизборно "ослушкивање" мусли

манског становништва, комуниста и "бугараша" -редовни страначки ску

пови у познатим хотелима и гостионицама (Зрињски - радикали, Палас

Џемијет, Париз - комунисти) показују далеко либералнију и опуштенију 
атмосферу него што је то било у другим градовима те покрајине.28 Поли
тички значај Скопља допринео је и густој концентрацији партијске штам
пе, којаје излазила у великим тирюкима ( сви листови штампани су у штам
парији Албанца Ристе Киријаса "Стара Србија"). О својеврсном духу то
леранције говори и шестогодишње опстајање Џемијета, који је издавао 
велике тираже свог гласила "Хак".29 С друге стране, предизборна крста
рења наоружаних четника скопским улицама, физичко спречавање Тура

ка да приђу гласачким местима, претње исељавањем у Малу Азију и не
праведним откупом дувана, притисци на чланове бирачких одбора, те са

знања локалних власти даје 1923. године 7/8 скопских гласача било "про
тив државе и интереса нације" - незаобилазни су детаљи за објективнију 

представу о начину израстања Скопља у "радикалску Вандеју"_зо Услед 

велике незапослености и привлачних идеја о македонској аутономији, у 

Скопљу су и комунисти имали доста присталица, што су показали 1920. 
· године победивши на локалним изборима.31 Реакција власти се може на
слутити из податка даје Сколље 1922-1924. било један од водећих југосло
венских градова према броју случајева деликата по Закону о заштитити 

државе. С друге стране, у Скопљу је 1925-1928. почињено најмање разбој-

26 М. Стојадиновић, ,,Размишљања о Јужној Србији", Савремена ойшШина, бр. 31, 
Београд 1931, 28-30; ИзвешШај Уйравно'i одбора Вшсуфско-/~tеарифс1соZ веhа у Скойљу, 
прилог XI, стр. 87-104; Р. Османовић, СБНС, ЦВИ ред. саст, 25.7.1922, 791-792. 

27 П. Кара-Радовановић, ,,Крупни проблеми града Скопља", БеоZрадске ойшШин-
ске новине, бр. 9, Београд 1937, 589. 

28 АЈ, 14-8-28, листови 609,618,619,620,622. 
29 АЈ, 14-76-257, л. 26, 32, 34, 55. 
:: АСАНУ, бр. 13315/73,Демокрашизам Веље Вукиl;евиhа, 1-9; АЈ, 14-8-28, л. 620. 
. И. Катарџиев, КПЈ во Македонија до Обзнанаша, Скопје 1961, 59-60, 67-76; С. Ди-

митрщевић, КПЈ у леzалном йериоду њено, йосшојања 1919-1921, Београд 2001, 369-373. 
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ништава у земљи (свега 17),32 премда је све већи број "преобраћених" бу
гарских комита и рехабилитованих качака на екстреман начин указивао 

на недостатке у управи.33 Слику "безбедног Скопља" кварила је и стати
стика скопског одељења државне полицијске страже, које је за непуне две 

године ухапсило 194 "ситна крадљивца".34 

Поред Апелационог суда, надлежног за целу покрајину, у Скопљу је 

било и седиште Казненог завода-Идризово (капацитета 650 лица). Зани
мљиво, у том затвору је током двадесетих година увек било око 1.000 затво
реника; истовремено, број затворског особља се за 10 година удвостручио, 
док је прилив буџетских средстава у истом добу преполовљен.35 Више од 2/ 
3 скопских затвореника (или "белогуњаца", како су прозвани због својих 
белих комбинезона) бавило се пољопривредом, док је присуство занатлија 
и државних службеника у затвору ретко када прелазило 30 одсто. Сходно 
свом социјалном пореклу, ,,питомци" КЗС су распоређивани на затворске 

послове, при чему је уочљив пораст броја затвореника који су упошљавани 

као "кућни радници"!? Наиме, од 433 југословенска затвореника који су по 
затворима радили као "кућин радници", у КЗС их је било чак 160! Такође је 
симптоматично да је од 17 лица која су у Југославији издржавала доживот
ну робију, чак 11 било у КЗС! Слична пропорција је важила и код кажњени
ка који су били осуђени на казне затвора од 10-20 година. 36 Скопљанци нису 
имали много избора када је реч о правној помоћи: неколико приватних адво

ката је отворило канцеларије мимо закона, али су их и поред тога клијенти 
просто опседали. Већ почетком тридесетих година у Скопљу је регистрова

но 35 адвоката (34 Срба и 1 Турчин).37 

Покушај привредне н урбане трансформације Скопља 

Улога привредног средишта покрајине припала је Скопљу паралелно 

са новим политичким околностима. Реконструкција "вардарске пруге" и 

њено прилагођавање брзинама међународних возова учинили су га неза-

32 Полиција, бр. 9-10, Београд 1929, 433-435. 
33 С. Вукосављевић, М. Кујунџић: СБНС, LXIV, 20. 3. 1924, 362, 609-610. 
34 Полиција, бр. 21-22, Београд 1932, 1086. 
35 АЈ, 14-179-664; М. Кујунџић, СБНС, LII ред. саст, 7.3.1924, 269; Н. Огорелица, 

,,Казненизаводи",Јубиларни зборник живоша и рада СХС 1918-1928, 1, Београд 1928, 379; 
СШаi11исШички Zодишњак за 1929. Zодину, књ. I, Београд 1932, 470-473; М. Московљевић, 
СБНС, LII ред. саст, 26. 2. 1926, 35. 

36 C-iilailiuciliuч,cu lодишњак Краљевине Јуlославије за 1931. Zодину, књ. III, Бео
град 1934, 438-444. 

37 АСАНУ, бр. 13313/13, Аншоније Вилдовиh, 1-2; бр. 13315/80, Кумановски адво
кати, 3; Азбучни именик адвоката и адвокатских йрийравника, Скопље 1933, с. п. 
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обилазном транзитном тачком на путу за Егеј и Малу Азију,38 док је отва

рањем филијала великих државних и иностраних банака, Скопље постало 

и финансијски центар. Државна хийошекарна банка се појављује као глав

ни финансијер обнове и изградње Скопља, Народна банка је кредитирала 

трговину опијумом и војна надлештва, док је експозитура Пошшанске 

~uшедионице апсорбовала највећи део ситне штедње преко чековних рачу

на. Упоредо с тим, отваране су и приватне банке, у чијим су управама до

минирали људи из локалне политичке елите (нпр. банка "Стара Србија").39 

Оснивањем Скопске трговачко-индустријске коморе (1921) пробле
ми тамошњих привредника само су делимично решени: саобраћајна ин

фериорност рудних налазишта и центара опијумске и дуванске производ

ње, махинације са општинском трошарином, превисоке обласне таксе, ре

стриктивна политика издавања трговачких легитимација, политички дис

курс у финансијским токовима - остали су и даље отворена питања.40 Оп

стајање патријархалног система трговине евидентно је на старим град

ским пијацама и базарима, где се као некад трговало мануфактурном ро

бом из Аустрије и Цариграда, житом и брашном из "Северне Србије" и 

Бугарске, дрветом из западне Македоније и крупном стоком са Косова 

(више од 20 одсто Скопљанаца се хранило кријумчареним месом).41 "Ле
ванћански" изглед чаршија појачан је присуством великог броја Рома, ко

ји су, сходно традицији, радили као носачи, фијакеристи, чистачи обуће, 
ковачи и решетари (1931. године у Скопљу је живело 7.500 Рома), док су 
градске социјалне службе евидентирале и 260 просјака.42 Пазарним дани

ма биле су закрчене све улице од каменог моста до тзв. Вилајетске куће у 

старом Скопљу, када се маса света сливала ка централној пијаци - Биш

йазару (тур. биш - бува)." О значају те тржнице сведочи податак да је до 
данашњих дана читаво старо Скопље на левој обали Вардара познатије 

као Биш-йазар! 

38 АСАНУ, бр. 100081/6, Македонски йроблем; О. Rothmueller, Jevrejska omladina Ju
Zne Srbije, Zagreb 1932, 7; СйlаШисillика јуiословенских железница за lодину 1929. са уйо
реднuм йодацима за iод. 1928, I, Сарајево 1930, XXVII, 1, 7; Ексйозе министра саобраhаја 
о буџешу за 1926/27. 'iодину, Суботица 1926, 7. 

39 М. Гавриловић, ,,Развитак банкарства и привреде у Јужној Србији", Скопље 1931, 
18-19, 35-37; СШайlисСйички iодииtњак за 1929. годm1у, I, Београд 1932, 290; Изве~иiПај 
Бео'iрадске радничке коморе 1921/26, 44. 

40 АЈ, 65-159-504, нисмо СГИК министру МТИ од. 20.11.1923. 
41 Вардар, бр. 564, 22.8.1935, 4. 
42 Ј. Ф. Трифуноски, ,,Рш.ш у Скопљу", Гласник ЕШноiрафскоZ музеја, бр. 54-55, 

Београд 1991, 286-289; Социјални архив, бр. 5-6, Београд 1939, 141; Вардар, бр. 46-47, 5. 1. 
1933, 21. 

43 Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и њеiова околина, 105-124. 
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Индустријску основу града чинила су три акционарска друштва осно

вана 1922. године (,,Треска'", ,,Скопска парна пивара" и аутоматски млил 
,,Балкан"), те неколико приватних фабрика сапуна и хемијских произво

да, међу чијим је власницима било угледних политичара и чланова Управ

ног одбора Народне банке. У граду су пословала и мања предузећа, која су 

се бавила прехрамбеном индустријом (качкаваљ, кондиторски произво

ди, алкохол, лед, конзервирање рибе), те неколико штампарија и фабрика 

за прераду коже.44 Средином двадесетих година у Скопљу је било 1.335 
занатлија и 2.785 трговачких дућана ( 420 турских дућана).45 

Социјална и етничка структура радног тржишта Скопља с почетка 

тридесетих година показује неколико занимљивих тежњи. У граду је било 

7.835 осигураних радника, тј. 11 % свих становника Скопља је радило (од 
тога 38% неквалификованих радника). Главни део радног Скопља био је у 
занатима (33,2% ), индустрији (23,7% ), трговини (12,9% ), слободним про
фесијама (7,8% ), општинској управи (7,5% ), угоститељству (5,6% ), кућној 
послузи (5% ), саобраћају (2,4) и банкарству (1,8% ), при чему је на 100 за
послених мушкараца долазило 27 запослених жена. Такође је занимљиво 
да је 53,5% мушких радника било неожењено, док су меi)у радницама пре
овлађивале неудате девојке (чак 73% ), што показује да се највећи број 
радника регрутовао од младих људи (82,7% млађих од 40 година). Највећи 
део мушкараца радио је у монополској индустрији, док су жене доминира

ле у текстилној производњи. Највише занатских радника било је упосле
но код кројача (15,4%) и обућара (12,4% ), а одсуство жена најупечатљиви
је је у трговачким предузећима (5,9% жена), општинској администрацији 
(2,7%) и саобраћају (1,6% ). Женска радна снага преовлађивала је само у 
кућној послузи (87,7% ), док је у угоститељству на 100 запослених мушка
раца долазило једва 30 жена.46 

* 

44 3. Петровић, ИндусШрија и рударство Јужне Србије (Вардарске бановине), Бе
оград 1940, 42-62, 106-107; К. Сидовски, ,,Преглед на прехранбената нвдустрија во НР Ма
кедонија 1912-1940", Гласник ИНИ, бр. 2, Скопје 1958, 91-104; Ж. Топаловиh, Привредни 
йроблеми Ју,а, Скопље 1927, 42-47. 

45 АЈ, 74-5-71, реферат В. Ђурђевиhа: ,,Индустрија Јужне Србије", 4-8; Извешшај 
Беоlрадске радничке коморе 1921126, Београд 1927, 178; Извештај Занатске коморе у 
Бео2раду за 2одину 1927, Београд 1928, 76-77. 

46 Б. Хаберле, ,,РадIШштво бановинских средишта", Радничка зaшiiluй.i.a, бр. 10, За
греб 1937, 686-694; Р. С. Пурић, ,,Анализа састава радништва и радног тржишта Јужне 
Србије", Социјални архив, бр. 5-6, Београд 1939, 139-144. 
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Трагање за динамичним, флексибилним и реалним концептом пла

. 11ирања градских насеља поступно је водило сазнању о неминовности уво
ђења "истовремености" у процесе друштвеног и просторног планирања. 

Међутим, Скопље је своју прву наменску социјалну студију дочекало тек 

1964. године, када је, након катастрофалног земљотреса, под окриљем Ује
дињених нација спроведено сондирање друштвене структуре града за по

требе његове комплетне обнове.47 

Један од куриозитета везаних за међуратну изградњу Скопља била је 

чињеница да она током двадесетих година инје имала никакав регулацио

ни план иако је вишегодишњи градоначелник (Јосиф Михаиловић) био 

архитекта! Додуше, скопска општина се у више наврата похвално изра

жавала о плану Димитрија Лека из 1914. године, али је он, услед проти
с,вљења Државног савета, дорађен и прихваћен тек 15 година касније. Од 

1919. до 1929. године у Скопљу су подигнуте 1.242 грађевине, при чему је 
најживља грађевинска делатност забележена између 1923. и 1927. године. 
Током 1930. године око 450 ученика југословенских техничких школа уче
ствовало је у мерењу и снимању објеката. Том приликом је регистровано 

20.000 грађевина, али и изведен закључак да је непланска градња, без во
довода и канализације, умногоме утицала на стишавање "општег полета 
за граi)ење".48 Један од проблема лежао је и у чињеници да се Скопље 
градило искључиво на слободним теренима (1.814 км2), те да су запоста

. вљени урбанизација и реконструкција постојећих структура, чиме је сма
. њена површина квалитетне обрадиве земље, док су се оближња села не
миновно утапала у "rural-urban continuum".49 Озбиљније расправе о изград

њи модерне канализационе мреже започете су 1926. године, али се тек у 
фебруару 1933. године тог посла латио скопски Ротари-клуб ( сви виђени
ји Скопљанци, почевши од градоначелника, били су његови чланови), пре
ма чијим калкулацијама је предвиђена изградња система који би задово

љавао потребе 150.000 људи (рачунало се да би Скопље до 1963. могло 
имати управо толико становника).50 

47 Skopje-Summary ofthe Report оп the Master Plan, Institute ofTown Planning and Archi
tecture, Skopje 1965, 6; Т. Арсовски, ,,Проблеми усмерене урбанизације и просторног разво
ја Скопља", Градови и насеља у Јуlославији: изlрадња и функционисање насеља, Загреб 
1977, 95-100. 

48 Службени лисш Вардарске бановине, бр. 133, 12. 6. 1932, 3. - Ипак, у првој деце
IШји југословенске краљевине Скопље је добило 70.000 м2 "шосеа", 66.000 м2 калдрме и 
23.000 м2 "полукоцкасте" калдрме, а отворен је и општински каменолом код Киселе Воде. 

49 Д. Каранфиловски, Процесош на урбанизацијаша, 43; Ц. Костиh, Град и вре.ме, 56. 
· 

50 Вардар, бр. 57, 12.2.1933, 1-2 . .:. У том случају, инсталација цеви 3,5х2,3 м, радови 
на левој и десној обали Вардара, у индустријској зони, као и "избацивање" тока Сераве 
ва~ града, коштали би око деведест милиона динара. 
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Ипак, прва озбиљнија друштвена промена у Скопљу десила се 1924. 
године пуштањем у погон градске електричне централе, која је трофа" 

зном струјом снабдевала 70.000 потрошача. Постојало је и неколико ма
њих централа, које су производиле монофазну струју за сопствене потре/ 
бе (млин Шабан-паше, три биоскопа, ресторан "Зрињски", окружна бол
ница, стална војна болница, пивара, Институт за тропске болести и желе
зничка ложионица). 51 Финансирање техничких радова и изградње инфра", 
структуре у режији градске општине показује да је 1919-1931. у Скопљу 
потрошено 26,43 милиона динара, од чега је највећи део био усмерен на 
реновирање улица (57% ).52 При том у "прековардарском", старом делу Ско-· 
пља "није ударено ни будаком ни ашовом".53 Поред квалитетније површи
не, скопске улице и сокаци на десној обали Вар дара добијали су и "пригод

није" називе: животни нерви града биле су улице Краља Пешра и Принца 
_Ђорђа (бивша Сулшана Мех.меда V), које су паралелно са вардарским ке-
ЈОМ спаЈале железничку станицу са "каменим мостом", око кога се кон
центрисало језгро новог Скопља. Према речима савременика, њима су 
јурили аутомобили и фијакери као у правом велеграду, док су се на по
шљунченим стазама парка у Ислахани шетали људи у разним ношњама 
(турски фесови, арнаутске капе, српске шајкаче, разни европски шешири 
фереџе, димије, али и париске тоалете). И старе турске махале су преиме~ 
новане у улице са називима југословенских градова ( Сарајевска, Мосшар
ска, Зајечарска, Тимочка и сл).54 Статистике општинских органа с почет
ка тридесетих година о дневној количини смећа коју просечно направи 
Скопљанац (0,9 кг) актуелизовале су решавање питања чишћења улица, 
па Је од 1932. сакупљање смећа и поливање улица поверено "ђубретарској 
колони" и њиховој "ауто-прскалици" .55 

У југословенским оквирима аутомобилски саобраћај Скопља био је 
скромног интензитета, али је на нивоу покрајине показивао другачију сли
ку. Крајем 1929. године у граду су преовлађивале америчке марке аутомо-

51 
_ М. Штирски, 3. Стилиновић, ,,Прописи за једнообразно извођење електричних 

постројења у зградама", СШаШисйlички йодаШци елею71ричних ценйlрала у Краљевини 
СХС, Београд 1927, 34-79. 

~
2 Преlлед извршених Шехничких радова код lрадских ойшйlина у Шоку од 1919-

1931. ~одине, Београд 1934, таб. IV. -Од поменуте суме утрошено је: 15 милиона за калдр
мисање улица, 5,5 милиона за нове школске зграде, 3,2 милиона за уређење паркова и 
скверова, 1,6 милиона за нове управне зграде, 0,44 милиона за осветљење, 0,42 за канали
зацију, 0,16 за мостове и 0,11 милиона динара за инсталације у зградама. 

53 П. Кара-Радовановић, ,,Крупни проблеми града Скопља", 588; ИсШорија на ма
к.едонскиоШ народ, том 4, Скопје 2000, 170. 

54 Ф. Туhан, По Сн:ойљу, ЈСР/1, 400-405. 
55 Вардар, бр. 552, 8. 8. 1935, 4. 
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била, аутобуса и камиона, али и мотоцикли претежно европских произво

Ј;ача. Највише моторних возила било је у поседу Ауто-одреда Треће ар-

111Ијске области и скопске поштанске дирекције.56 У граду је радило неко
:џико бензинских станица (,,Shell", ,,Standard Oil"), шест приватних ауто-га
'ража и свега једна ауто-механичарска радионица (,,Браћа Поповић")." По
менута браћа Поповић су свој капитал усмерила и у развој међуградског 

'саобраћаја, тако да је 1931. године Скопље добило 12 редовних аутобу
'"ских линија које је опслуживао 41 аутобус.58 

( Захваљујући првенствено политичким и војним разлозима, у Скопљу 
>је изграђен аеродром: чиме је 1929. о':"огућено отварање друге југосло
; венске ваздушне линиЈе прве категорије - Београд-Скопље (прва Је била 
< Београд-Загреб). У почетку су летови авионима "потез-29" ( 450 КС) из: 
вођени сваког дана сем недеље, али је већ после три месеца саобраћај 

'проређен на три седмична лета. Иако је цена карте одговарала висини 
железничке карте првог разреда, искуства су показала нерентабилност 

лвније.59 Међу путницима су доминирали државни чиновници и војна ли

ца (који су уживали право попуста од 50 одсто), док су се рођени Скопљан-
" 60 ци тешко ослобађали "неоправданог страха од ваздушног крштења . 

; Развој телеграфско-телефонског саобраћаја у покрајини имао је раз-
мере праве револуције, при чему је Скопље било тежиште акције. По

>" средством немачких фирми (Telefunken, Telephonfabrik Berliner), а на рачун 
Гратних репарација, по Скопљу су развучени километри телефонских ка
' блова и постављено неколико скупоцених телеграфских постројења, чи
ме је град спојен са свим југословенским, али и значајнијим центрима у 

окружењу.61 Међутим, увидом у структуру тог саобраћаја може се закљу

чити да је он понајвише био средство службене комуникације државних и 

војних надлештава, а мање одраз социјалног напретка. Чињеница да 1929. 
године у скопској ПТТ-дирекцији није регистрован ниједан разговор у ме-

56 С. Т. Милосављевић, ,,Наш аутомобилски саобраћај", ЈКЏ, 278; СШаШисШичк.и 
iодишњан: за 1929. 'годину, 1, Београд 1932, 190-191; С. Станојевић, Народна енцшслойеди
ја СХС, 1, 92-93. 

57 Годишњан: Аушомобилсн:оi /Сдуба Краљевине СХС, Београд 1927, 157-160, 269-
_274, мапа, с. п. 

58 СШаШисШичк.и 2.одишњак. за 1931. lодину, књ. III, Београд 1934, 129. 
59 д. Влајић, Ваздушни саобраћај у Ју'iославији, ЈКЏ, 286-289; ПАЈЛ, VII, 28. 
60 Вардар, бр. 516, 1.7.1935, 3; бр. 517, 2.7.1935, 4. - У популарисању авио-саобра

ћаја значајну улогу су имали и новински наслови типа: ,,У року од 2 и по часа, за свега ЗОО 
дин. можете и ви авионом Аеропута прећи од Марlерових шприцера на ледену кафу У 
београдској Моск.ви". 

61 АЈ, 65-159-504, Извештај о раду СТИК; СБНС, LXVII ред. саст, 14.3.1926, 3-6; 
LXVI ред. саст, 25.3.1927, 115; Службене новине Краљевине СХС, бр. 179, 11.8.1927, 5. 
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l)ународном телефонском саобраћају речито говори о напетим политич

ким приликама, али и о ефектима рада тзв. Цензора, који су прислушки

вали и прекидали "сумњиве" разговоре, уносећи белешке у своје "дневни
ке разговора".62 Од 1925. године, када је скопски трговац Станко Крстић 
донео у Скопље први радио на батерије, градске новине све чешће пишу 

како "радиофонија побеђује телефонију".63 Већ 1928. у граду су постојала 
52 радио-апарата, да би до 1935. број радио-претплатника нарастао на 774, 
наспрам 570 људи који су имали телефоне. Средином исте године, на под
ручју целе скопске дирекције пошта било је 3.778 радио-претплатника и 
2.100 корисника телефона.64 

Као важан транзитни град, разломљен у контрастима између оријен

талне чаршије на левој и урбане вароши на десној обали Вардара, са број

ним културно-историјским знаменитостима и модерним архитектонским ре

шењима на централном тргу, Скопље је било и туристичка атракција. И 

поред високих обласних такси и уцена које су стизале из београдског Удру

жења трговачких путника, скопски хотели су 1929. године имали на распо
лагању 475 соба, у којима је боравило 31.086 гостију (94 одсто из СХС).65 

Културним атракцијама сматрани су мостови на Вардару (,,камени" и "гво

здени"), стара тврђава на брегу Калиште ( тзв.Душанов град у коме су током 
двадесетих година биле смештене касарна и војна болница), Куршумли-хан, 

римски водовод из доба Јустинијана, 21 џамија, 27 месџида и 16 текија (нај
лепше и највеће џамије: Султан-Муратова, Јаја-пашина, Мустафа-пашина, 

Бурмали и Гази Иса-бегова), девет православних цркава и капела ( Св. Спас, 
Св. Мина, Св. Георгија, Рождества Пресвете Богородице), једна католичка 

( Св. Преображење), зграде дечанског и пећког метоха, неколико сачуваних 
хамама и сахат-кула, зграде Кутубхане, Ислахане итд. Од 1928. године про
мовисањем туристичких предности Скопља бавило се Друшшво з., унайре

ђење шуризма у Јужној Србији "Југ" ,fli док су градски челници у свом зано-

62 СШаШисШика йoшilla, Шелеlрафа и телефона за Zодину 1929, књ. IV, Београд 
1930, 5, 10, 21-23, 27-28; Уйуш за уйошребу шелефонско'i раз'iовора у међу'iрадском сао
браћају у случају мобилизације и рата, Београд 1923, 3-11; CillaiйuclUuчкu Zодишњак за 
1929. 'iодину, књ. 1, Београд 1932, 497. 

63 Вардар, бр. 599, 2. 10. 1935, 3. - ,, ... Monsieur Briand est arrive а Paris ... " -биле су речи 
спикера Радио-Париза, уједно и први глас који су СкопљаЈЩИ могли чути са Крстиhевоr 

радио-апарата. После неколико пехова са прегорелим лампама, он је поновио "ритуал" 

укључивања радија пред радозналим и веh нервозIШм светом. Поново шуштање, крчање, 

али коначно и глас француског спикера. ,,Париз ... Париз, слушамо Париз!", ускликнуо је 
Крстић, па се цео парк у Ислахани запутио ка његовом прозору. 

64 Вардар, бр. 599, 2.10.1935, 3. 
65 Сшашисшички zодишњак за 1929. zодину, !, Београд 1932, 322-323, 418-419. 
66 АЈ, 74-51-71, 65-159-504, 65-1026-1944; ,,Јужна Србија и Скопље-Охрид-Битољ", 

Кайlалоi, Скопље 1936, с. п; Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и његова околина, 69-78, 124-172. 
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су све чешће говорили како "није невероватно да једнога дана у Скопљу 

сирене са морских лађа објаве својим писком ново доба", алудирајући на 

више пута најављивану радикалну регулацију тока Вардара!" 

* 

Још је Евлија Челебија записао како Скопљанци "љубе весеље и за

довољство,јер им је срце надахнуто љубављу и уживањем". Неколико тра

диционалних излетишта хришћана (Тасина чесма, Буњаковац, Вардари

ште, манастири) и муслимана (планина Китка) с временом уступа место 
кафанама, пивницама, биоскопима и хотелима око Вардара (,,Српски 

краљ", ,,Бристол", ,,Сплендид", ,,Краљица Марија", ,,Москва"). И поред 

опаске да становништво Скопља "доста пије и страсно пуши", примећена 

је завидна висина морала, која је довођена у везу са физичким изгледом 

људи: наиме, владало је уверење да свет у Скопљу "није леп - махом је 

жута лица и сув". Одјеци Младотурске револуције и слобода у кретању 

одразили су се и на традиционалне представе о моралу Скопљанаца, за 

које се све више почиње везивати кривица због ширења венеричних боле

сти. За морално најразузданије становнике града важила је јеврејска омла
дина, којој је "најмање сметало морално поведеније женскиња". Тај део 
популације био је најстраснији и у помодарству (,,споља су улицкани и оде

вени, у многоме по последњој моди, а у кући прљави и нечисти до неверо

ватноће"). Није прећутана ни чињеница да "хомосексуалност у Скопљу 
има велики број пацијената", претежно међу муслиманима и хришћанима 

досељеним из источних крајева (у граду је постојао и хамам у коме су 
посетиоце "задовољавале мушке гејше").68 

Током двадесетих година скопске гостионице и хотели представљали 

су погодне просторе за политичко агитовање и страначке скупове. Кафа

не су служиле и као места за одржавање лицитација, принудног раздужи

вања становништва и сл. Тзв. кафешантани и барови требало је да буду 

под строгим надзором државе, што због таксене политике, што због за

конског ограничавања њихових угоститељских садржаја, али је у Скопљу 

толерисано више десетина "сумњивих" локала. Кафана "Златни Праг" је 

успешно радила и поред жалби станара из суседства који су полицији при

јављивали "свакодневне оргије и баханалије" у режији шесточланог пер
сонала "тетка-Дике", власнице локала. Штавише, огорчене грађане је из

ненадио и управник скопске полиције својим ироничним коментаром: ,,Ве-

67 Вардар, бр. 145, 21. 10. 1933, 1. 
68 Ј. Хаџи Васиљевић, Скойље и његова околина, 176-179. 
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рујем, али вам не могу помоћи ... Та кафана ће остати ту rде је, јер је то у 
интересу јавне безбедности".69 Политички окретнији угоститељи успева

ли су да од својих механа праве монденска састајалишта (,,Француски 

клуб"), али и коцкарнице (,,Бајли-хан"). У ресторану "Престолонаслед
ник Александар" крај Вардара - омиљеном састајалишту државних чи

новника и официра - смењивали су се цигански оркестри, трудећи се да 

удовоље прилично једноличном укусу гостију (,,Пуцају им вратови да што 
јаче подвикну Усшани царе Душане, Аусшријо, нека, нека, Ој, Србијо, .ми

ла маши и др.").70 

Средином тридесетих година несносне летње врућине су окретале 

Скопљанце Вардару, који "што више пресушује, све је више на цени". И 

љубавни састанци су се све ређе заказивали "код Ристићеве апотеке" или 

у паркићу код споменика. Тhавна плажа на Вардару била је и најпосећени

ја, премда јој је популарност опала после увођења, како је један новинар 

иронично приметио, ,,градске таксе за свлачење у грмљу". Чиновништво, 

ђаци, пензионери, ,,скромни рентијери", незапослени интелектуалци и 

"размажене богаташке цурице" обично су кретали у подне специјалним 

возом са 15 вагона за Ханријево и познату плажу Лидо.11 

,,Матица просветитељске мисије" 

Изложеност критички настројеним погледима и очекивањима дома

ће, али и иностране јавности, учинила је Скопље и културно-просветним 

центром те покрајине, у којој је било 83 одсто неписменог стаповннштва. 
У граду је постојало седам државних основних школа (,,Владимир Карић", 

,,Ђура Јакшнћ", ,,Светн Сава", ,,Цар Душан" и три муслиманске: ,,Тефе

јус", ,,Ирфан", ,,Женска школа") и једна јеврејска приватна школа. Недо

статак подесних зграда, ,,полудневна настава", неефикасно финансирање, 

,,несталност" и ниске плате наставника, слаб ђачки успех, те учестали "уче

нички деликти којима су се бавили грађански судови" - били су заједнич-

69 АСАНУ, бр. 13315/91, Кафана "Злайlни Праz" у Скойљу, 1-3. 
70 М. Радека, Из Скойља у Велес, ЈСР/1, 454-455. 
" Вардар, бр. 522, 7.7.1935, 5; бр. 538, 23.7.1935, 4; бр. 562, 20. 8. 1935, 5. - Тамо их 

је чекала приватна плажа "чича-Панче", из чијег су локала допирали помешани мириси 

пржене рибе, пуњених паприка, бораније и пасуља. Овај, ,,најтраженији кум у Скопљу", 

стекао је популарност својом непосредношћу са којом је понекад и заједљиво комуници

рао са купачима из Скопља: ,,Ајде, интелигенција моја, лапање, сунчање, бањање ... Нема 
конкуреЈЩија, док ми је интелигенција ... " 
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ка обележја тих установа.72 У целој скопској области радиле су 52 основне 
щколе, у којима је, поред државног, и турски био наставни језик.73 

Прве послератне године представљале су за Скопску гимназију вре

ме консолидације и радикалних програмских промена, при чему је, услед 

ванредних околности, наставни кадар добио јасније обрисе тек 1920. годи
не (током Првог светског рата у зградн Гимназије била је смештена војна 

болница). До 1925. кроз њује прошло око 160наставника различитог струч
ног профила, што јасно говори о израженој мобилности кадра. Преме

штаји наставника и професора отежавали су ионако нередовну наставу, 

па је Министарство просвете посезало за потребним заменама међу ру

ским избеглицама. До краја 1924. Гимназија је радила као мешовита шко
ла, када је издвајањем Женске гимназије проширила своје просторне ка
пацитете (за њене потребе исељени су Апелациони и Првостепени суд). 
Живот и рад скопских гимназијалаца били су неодвојиви део суморне дру

щтвене и економске стварности. Услед нередовности државних субвенци

ја, исхрана и смештај ученика зависили су од добре воље скопских тргова

ца и индустријалаца. Ученички успех оцењиван је "задовољавајућим", 
премда је у поређењу са другим средњим школама у земљи, био испод про
сека. У раду Гимназије могли су се препознати национални садржаји у 

наглашавању "националних" предмета (историја, српски језик и књижев

ност), у кадровској селекцији наставника, амбициозном попуњавању би
блиотечког фонда тематски пробраном литературом и сл. Захваљујући 

неким немачким фирмама, Гимназија је за оно време имала одличну ла
бораторијску опрему. С друге стране, начелна брига државе за здравље и 
стандард ученика демантована је у пракси дугим раздобљима у коме је та 

школа била без грејања, школских лекара, ђачке трпезе и интерната.74 

Током априла 1924. у Скопљу је, на предлог министра вера, основана 
Велика .медреса Краља Александра 1, у којој је око $0 питомаца похађало 
наставу на државном језику. За разлику од приватних медреса, које су ре
грутовале ниже верске службенике, скопска Велика медреса је својим пи

томцима пружала могућност даљег образовања на домаћим и страним уни
верзитетима.75 Указом министра просвете из децембра 1919. године, у Ско-

72 АЈ, 66-1856-1871, 66-1859-1874, 66-1491-1628; 335-26, Нацрйl, 92-93; Насйlавни йла
нови и йро'lрами за забавишта, основне школе, више основне школе, Шрlовачко-зана
ШЛuске и Zра!)анске школе, Београд 1920, 3-5. 

73 А. Б. ,,Остале мањине", Јубиларни зборник живойlа и рада СХС 1918-1928, 11, 
Београд 1929, 740. 

" АЈ, 66-871-1290; Годишњак средњих школа Краљевине СХС за школску 1921-
1922. •~дину (средио М. К. Петковић), Београд 1923, 8-14; Привредни 'гласник, бр. 161, 
Скопље 1923, 2; Сйlара Србија, бр. 37, Скопље 1923, 2; Сйоменица 40-iодишњицеДржавне 
мушке 'гимназије у Скойљу 1894-1934, Скопље.1934, 74,122. 

75 АЈ, 63-157-694; 66-1101-1429; Службене новине Краљевине СХС, бр. 148, 2. 7. 1924. 
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пљу-јеб~нована и Учитељска школа, али ју је више од половине ђака на
пустило због лоших материјалних услова. Иако је 1922. добила своју згра
ду, та установа је у граду важила за "легло комунистичкпх идеја".76 

Последице вишегодишњих ратних пустошења, тешко феудално бре
ме, изразито низак проценат писмених и хаотично стање у администраци- · 
ји представљали су само неке од околности у којима је основан Филозоф
ски факултет у Скопљу (1920). Социјални и етнички састав студентске по
пулације показује да су на Факултету, уз неколико руских академаца, сту
дирала углавном деца државних чиновника, професора и трговаца ( епитет 
"женски факултет" проистекао је из факта да је 85 одсто студената било 
женског пола), те да их је свега 30 одсто било рођено на простору Вардар
ске бановине!" Амбициозан почетак рада (11 научних група, просветна и 
научна елита за катедрама, солидно опремљена библиотека) условљен је · 
и личним ангажманом неколико професора ентузијаста, чиме је Факул
тет заиста постао језгро научног и културног окупљања. Наравно, нацио
нална ангажованост те установе умногоме је обојила правце такве "култур

не_ акције". Државне стипендије биле су део почетних корака власти, од 
КОЈИХ се већ после неколико година одустајало: број скопских стипендиста 
нагло је опадао, и висина државних кредита. Прича о новом студентском 
дому годинама је подгревала наду скопске јавности, али је тек 1931. поло
жен к~мен темељац зграде коју је још 1923. пројектовао архитекта Сергеј 
БељаЈевскп. Од средине двадесетих година тезе о "националном значају" 
факултета уступиле су место све чешћим гласинама о његовом укидању 
због "материјалних немогућности", слабог успеха студената (1925/1926. 
од 122 уписана студента дипломирало је свега 7!), али и учесталих поли
тичкпх инцидената (МОТРО, ,,студентски процес", комунисти)." 

Иницијативом професора скопског факултета покренуто је још не
колико важних установа. Већ од новембра 1923. радио је На родни универ
зитет у Скопљу, на коме су професори држали предавања за грађанство. 
Такве трибине биле су бесплатне до 1925. године, када је решено да се 
наплаћивањем улазница финансирају трошкови предавача и штампају њи-

76 А. Апостолов, .,Штрајкови на учениците од Скопската учите.лека школа во 1919 
и 1922 rодина",ЈИЧ, бр.1-4, Београд 1978, 396-397; В. Нrabak, ,,Zapisnici sednica Davidoviceve 
dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920", Arhivski vjesnik, ХШ, Zagreb 1970, 60. 

77 СШаШисШич~и iодишњак за 1930. 2одину, II, Београд 1933, 334-347. 
78 АЈ, 66-158-431; Р. Треу, ,,Скопски Философски факултет и његови студенти, Сме

на", Гласник ју2ословенских сШуденаiйа, бр. 1, Београд-Загреб-Љубљана-Скопље-Суба
~~~: 1930, 7-9; СБНС, LIV ред. саст, 14. 3. 1927, 387; Меморандум о Философском факул
шешу У Сrсойљу, Скопље 1933, 17-20; Д. Г. Гоцев, МладежкиШе нацио1--шлно-освободиmел
ни ор,анизации на македонскише Блzари 1919-1941, Софија 1988, 15-33. 
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хава излагања.79 Индивидуалним ангажманима професора Т. Остојића, 

r. Новака, Г. Елезовића и Р. Грујића оснивана је Скопско научно друштво 
(1921), које је себи ставило у циљ да "научним методама, у слици и речи 
фиксира целокупно стање материјалне и духовне културе у овим обла

стима у доба када смо их ослободили". Стављањем СНД на државни бу

џет (1925) и његовим реформисањем, чланови су усредсређени на изда
вачку делатност коју су поспешили и локални добротвори, али и сам краљ, 

који је у три наврата био изузетно "широке руке".80 Заслуге за оснивање 

Музеја Јужне Србије (1923) такође припадају професорима Филозофског 
факултета у Скопљу. Наиме, како је око античких налазишта у граду и 

околини запажена навика мештана да пронађене старине ( плоче, ћупове) 
користе за зидање кућа и чување туршије, неколико људи је, на челу са 

проф. Р. Грујићем, затражило од министра просвете простор за чување 

антиквитета. Иако се бирократска игра око зграде отегла више година, 

људи из Музеја су почели да фотографишу "снимање у гипсу и дрвећу", 

конзервирање и заштиту споменика, а од 1926. у оквиру те установе отво
рен је и Зоолошкп музеј. 81 Сличинм путем основана је и Државна архива 

(1926), која се, не наилазећи на разумевање градскпх власти, више бавила 
потрагом за смештајним простором него прикупљањем и инвентариса

њем грађе Qедна инспекција из 1929. показала је да услед "случајне ома
шке" управника Лазаревића ниједан архивски документ није био обеле

жен архивским жигом!).82 Стање библиотека (Народна библиотека, би
блиотеке Филозофског факултета и Скопске мушке гимназије) било је 

условљено даровима Министарства просвете и Друштва светог Саве, па 

је скоро свака пошиљка са делима класика светске литературе праћена 

обавезним комплетом брошура "националистичке садржине и буржоаске 

идеологије".83 Националним садржајем одисала су и скопска певачка дру

штва (,,Мокрањац", ,,Вардар"), која су, према речима својих хоровођа и 
оснивача, ,,пшрила српску реч и мисао".84 

79 "Извештај о раду Народног университета у Скопљу и Јужној Србији 1923-1928", 
Скопље 1928, 5-15; А. Илиевски, ,,Основањето и дејноста на Народниот универзитет во 
Скопје мегу двете светски војни", Гласник ИНИ, бр. 2-3, Скопје 1979, 158-159. 

80 АЈ, 74-54-75,л.106; ,,Скопско научно друштво", Годишњтсl-VШ (1921-1928), Ско
пље 1928, 5-9, 18, 39. 

81 АЈ, 66-331-560; В. С. Радовановић, ,,Народно опхођење према старинама у Јужној 
Србији", Јужни йреiлед, бр. 9, Скопље 1928, 386-406. 

82 АЈ, 66-336-571. 
83 АЈ, 66-871-1290, бр. 13600/25; М. Георгиевски, ,,Културно-просветната и полнтич

ката улога на библиотекарството во Вардарска Македонија мегу двете светски војни", 
Гласник ИНИ, бр, 1, Скопје 1982, 160-167. 

84 АЈ, 74-54-75 (19.11.1924); 66-871-1290 (29.10.1924). 
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При скопској гимназији једно време је деловало и соколско друштво 
"Душан Силни" - оснивањем жупе "Матица" и њиховим фузионисањем у 
соколску жупу "Краљевић Марко" (1925), Скопље је постало центар ши
рења соколске идеје на југу. После неколико општинских донација и бу

џетских интервенција, више од 5.000 чланова скопске соколске жупе до
било је 1927. године свој Соколски дом Краљевиhа Томислава.85 Под ути

цајем енглеских официра, на вежбалишту турске војне школе у Ислахани 

од 1909. године у Скопљу се почиње играти и фудбал. Популарисање те 
игре после Првог светског рата зачето је такође из официрских кругова 

савезничких армија, па је 1919. у граду оформљен први клуб "Напредак", 
састављен од ученика и интелигенције. И поред учесталих чаршијских 

прича о "неморалном облачењу фудбалера", неколико скопских трговаца 

је већ наредне године основало С. К. ,,Вардар", који је своју славу од 1921. 
стицао под називом "С. С. К" (,,Скопски Спорт Клуб").86 

Народно позориште у Скопљу основано је 1913. године заједничком 
акцијом београдског НП и Министарства просвете Краљевине Србије. 

Управа је поверена Браниславу Нушићу, који је све до 1924. године успе
шно балансирао између етнички мешовите публике (без позоришне тра
диције) и незграпне цивилне и војне бирократије (мобилизација чланова 

театра, задржавање гардеробе и реквизита и сл). После окончања Првог 
светског рата, представе су још дуго држане у кафани "Зрињски", јер је 

амбициозна изградња тзв. арене била периодично обустављана услед не

редовног прилива средстава. Нушићеви наследници (Р. Караџић, Б. Воји

новић) били су боље среће, па су већ 1925. из Блеровог зајма издвојена 
два милиона динара, док је Министарство просвете финансирало довр

шетак кровне конструкције, фасаде, бине и опремање зграде најсавреме

нијим осветљењем и инсталацијама. Свечаним отварањем импресивне 

зграде Народног позоришта (1927) скопски централни трг је добио нови 
лик, позоришни плакати су почели да личе на светске, али је све слабија 

посећеност представа приморала Управу да издаје позоришни бифе у за

куп, а својим глумцима (међу којима је било доста Руса) омогући само-

85 Соколско друштво Скойље-Маiйица. Сйомен.ица о йрослави 30-Z.од. и извешillај 

о раду у 1939. години, Скопље 1940, 16-18; М. Ф. Јовановић, Соколсшво у Јужној Србији 
од ослобођења до данас, Јужна Србија (уред. Б. Крејчик), ССКЈ, Београд 1937, 75-76; Ју
iословенски с01юлс1си календар за 1929. lодин.у, Љубљана 1928, 34, 38, 87, 117-119. 

" 50 години фудбал во Македонија 1919-1969, Скопје 1969, 31-39. -Пошто Скопље 
није имало свог представника у државном шампионату све до 1935. године, Скопљанци су 
усавршавали ту игру на пријатељским утакмицама и у оквиру тзв. Првенства Скопског 

подсавеза, где се, поред водећих градских ривала "С.С.К." и "Грађанског", такмичило још 

неколико аматерских клубова (,,Балкан"; ,,Југ", ,,Мачва", ,.Рапид", ,,Славија", ,,Спарта", 
,,Црна Гора" итд). 
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стална гостовања по другим градовима.87 Током двадесетих година у Ско

пљу су радила три биоскопа (,,Аполо", ,,Балкан", ,,Вардар"), који су од 1926. 
протоколисани као индустријска предузећа.88 

* 

Низак степен здравствене културе у комбинацији са варљивом кли

мом, мочварним поднебљем и неразвијеним системом здравствене заштите 

обично резултира лошом епидемиолошком сликом. Отуда је распуштање 

· скопских основних школа услед епидемија шарлаха, грипа, тифуса и ма
ларије бележено нарочито у првој половини двадесетих година. И војска 

је имала сличне проблеме, па је скопски гарнизон предњачио по броју обо

лелих војника. У годишњим санитетским рапортима за узроке таквог ста

ња означени су нехигијенски смештај војника, климатске промене, непо

десна обућа, ,,невештина кувања", сумња у исправност "нишке вакцине" 
(против тифуса), недостатак кинина и мрежица против комараца, али и 
слаба контрола подофицира који су из града доносили венеричне боле
сти.89 Иако је према тадашњим подацима сваки Скопљанац трошио у про
секу по 15 грама сапуна дневно, хигијенску слику вароши је кварило осам 
јавних нужника, чије су отпадне воде испуштане у Вардар, као и чињени
ца даје 95 одсто нужника и помијара било поред бунара.90 Колико се дале
ко отишло у том правцу, сведочи податак да је 1971. године чак 34 одсто 
скопских домаћинстава и даље користило дворишне клозете!" 

У Скопљу је постојала Окружна болница, у којој је до 1926. хоспита
лизовано највише пацијената оболелих од ендемских обољења бубрега, 

чирева на желуцу, карцинома, цирозе јетре, антракса и цревних болести. 

Према речима тадашњег министра здравља, изградња нових павиљона 
скопске болнице била је нужна "како из хуманих, тако и из националних 
разлога".92 Током 1929. године у тој болници је обављено 3.667 амбулант
них прегледа, 437 већих и 600 мањих оперативних захвата. Већ у марту 
1930. болница је пресељена у нову зграду (2.311 м2), која је имала 250 кре-

" АЈ, 66-354-593; Службене новине Краљеви,,е СХС, бр.186, 20.8.1927, 6; бр. 202, 8. 
9. 1927, 4; Б. С. Стојковић, Исi11орија срйско'i йозорщиШа од Средње'i века до модерно'i 
доба (дра.ма и ойера), св. III, ,,Театрон", бр.15-16, Београд 1978, 496. 

" АЈ, 65-159-504. 
" АЈ, 66-1859-1874; 66-1856-1871; 69-160-245; Војно-санишешски сшашисшички го-

дишњак Краљевине СХС 1920-1926, Беоrрад 1926, 38-60. 
" Вардар, бр. 552, 8. 8. 1935, 4. 
91 Н. Узунов ... СiйейеноШ на (не)синхронизираносШ, 145. 
92 АЈ, 39-2-2; Службене новине Краљевине СХС, бр. 93, 27. 4. 1923, 4; бр. 64, 19. 3. 

1924, 1. 
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вета и две "класне" собе за имућније болеснике (,,који изискују већи ком
фор"), хируршко-гинеколошке павиљоне, лифтове, централно грејање, 

модерне стерилизаторе, операционе сале са прозирним плафонима и сл. 93 

Кад је реч о скопској амбуланти ОУЗОР, тамо је само током 1929. године 
лечено 20.180 осигураника и извршена 924 порођаја.94 

Подстакнута резултатима до којих је дошла београдска лаборатори

ја за истраживање тропских болести, а који су указивали на "застрашују

ћу опасност од маларије за целу земљу", држава је 1922. почела у Скопљу 
да гради Институт за тропске болести. Опремљеност зграде и рад сарад

ника Института инспирисали су француског научника Жака Ансела да 

пише о "освајању Македоније од српских лекара", док је о резултатима 

скопске установе емитована специјална емисија на швајцарском радију. И 

Хигијенска секција Лиге народа почела је да шаље лекаре на стажирање 

у Скопље.95 Предузимљиви скопски трговци веома брзо су проценили да 

је и апотекарство уносан посао, па је већ 1924. у Скопљу радило 10 при
ватних апотека. Међутим, највећу и најопремљенију апотеку поседовала 

је Војна болница, која је снабдевала целу Трећу армијску област.96 

*** 
Политички, национални и војни значај Скопља пресудно је детерми

нисао социјалну структуру града, утицао на степен и темпо његове урба

низације, при чему је феудална традиција често претезала над модерним 

садржајима. Старо Скопље, као реликт "у који се не дира" опстало је до 

данашњих дана, док је са друге стране Вардара концентрисана изградња, 

у почетку без регулационог плана, указујући тиме на неодлшкну потребу 

политичког промовисања града у одређеном историјском тренутку. За

хваљујући свом повољном статусу у држави и покрајини, са прилично ре

лаксираном политичко-безбедносном ситуацијом, град је постао економ

ска и културна оаза југоистока земље ( 40% индустријских капацитета по
крајине било је у Скопљу), премда је неравномерност у друштвеним про-

93 Службени лисiй Вардарске бановине, бр. 35, 22. 11. 1930, 4-5. 
94 Исто, бр. 12, 21.6.1930, 7. 
95 СБНС, XXXIV ред. саст, 3. 2. 1926, 250; ХХХ ред. саст, 10. 2. 1927, 65; LXII ред. 

саст, 9. 3. 1926, 407; Д. Тодоровић, ,,Карактеристики на стопанските односи во Македонија 
од 1919 до 1922 год", Гласник ИНИ, бр. 1, Скопје 1974, 83; Службене новине Краљевине 
СХС,бр. 70,29.3. 1922,3;бр.67,24.3. 1923,2;бр.81,13.4. 1923,3;бр.86, 19.4. 1923,3;М. 
Ранков, ,,Рад хигијенских установа на здравственом подизању народа у Јужној Србији", 
Јужна Србија, ССКЈ, Београд 1937, 137-139. 

96 Државни календар Краљевине СХС за годину 1924, Београд 1924, 24-25; Айоiйе• 
карска служба у миру и рашу, Београд 1924, 7-19.· 
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менама указивала на то да се урбанизација дуго кретала између површно

сти и стихије. Физичка раздвојеност социјалних, верских и етничких гру

па кварила је изглед Скопља као "симбола националног јединства", док се 

његова изложеност својеврсној демографској и културној "југославиза

цији" манифестовала искључиво у новом делу града. Ипак, Скопље је по

четак тридесетих година дочекало са реалним надама услед позитивних 

помака у урбанистичком, културном, па и економском смислу, без обзира 

на одјеке Светске економске кризе који су се осећали у свакодневном жи

воту. Електрификација, развој саобраћајне инфраструктуре, изградња мо

дерних пословних, културних и стамбеинх здања, скромне, али незауста

виве промене у култури живљења, били су наговештаји даље модерниза

ције града, на чијем се путу - од турске периферије до значајног југосло

венског политичког центра - може препознати одраз једне амбициозне 

државе затечене у раскораку између властитих потенцијала и захтева ко

је подразумева истинска реформа друштва. 
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Summary 

Vladan Jovanovic 

The Social Frame of the Urbanization of Skopje 1918-1930 

This socio-historical imagery ofSkopje is an attempt to contemplate on modernization' 
circumstances and conditions that had to produce there "а veritaЫe social revolution". Thro
ugh the authentic officials' reports and plans, it was possiЫe to deal with Yugoslav govern
ment's acting and intentions, its efficiency, but also to perceive social background ofurbani
zation as well as to measшe the obstructing influence of prevailed feudal tradition. А huge 
political, national and military significance of the town has determined its social structure, 
specifying the level and rhythm of urbanization, social dynamics, development of different 
social groups, etc. According to its representative status Skopje Ьесаше an economical and 
cultural oasis in the province which was burdened with regressive feudal heritage and orien
tal types ofpatriarchal trading. Despite ofunstaЫe surroundings Skopje appeared а proper 
place for advocacy and explanation of the government's optimism. Building а showy and 
expensive edifice on the central city square, electrification and development of communica
tions, contrЉuted to strengthen conspicuous visual contrasts in the face of picturesqнe Tш·
kish inheritance of neglected subпrbs. Such шЬаn and demographic dishaпnony assшed us 
in opinion that Yugoslavia's social "metamorphoses" were nowhere more expressed than in 
Skopje with its two riverbanks, symbolizing two epochs till today. 

Сања Пешровиh УДК 316.728( 497.11)"19" 

"Други живот": европски утицаји на процес 

модернизације свакодневног живота Шапца 

између два светска рата 

Айсiйракiй: Рад йредсiйавља йокушај да се изложи виђење еврой
ских уй1ицаја на йроцес модернизације свакодневно2 живоШа Шай

ца између два свеШска раш.а, у условима неразвијеносШи и Шешко2 

йревазилажења наслеђа. 

Покушај да се изложи виђење европских утицаја на процес модерни

зације свакодневног живота Шапца настао је као последица интересова
ња за оне историјске појаве и процесе који се одигравају на простору ма

њих целина као што су регија, град или село.1 Рад, између осталог, пред

ставља покушај да се превазиђу оквири традиционалне историје оптере
ћене политичким збивањима, да се у први план, поред званичних лично

, сти, изведу и "мали", дакле обични људи.2 

Иако представљају "појаве истог историјског времена и подразуме-
вају оне промене друштва, привреде и политике којима настају нови и стал
но бољи услови човековог живота", процеси европеизације и модерниза
ције имају само делимично заједничке садржаје.' Стављање знака једна
кости између појмова европеизације и модернизације, у случају међурат
не Југославије, сасвим је прихватљиво пошто не можемо говорити о дру
гим утицајима на преображај југословенског друштва сем европских.4 

Коста Николић, ,,Нова историја- изазови и ограничења. Могућности методоло
шког одређења историјске науке проучавањем микро_историје", у: Годишњак за друштве
ну исшорију, св. 3, 1994, с. 312. 

2 Фернан Бродел, Сйиси о исiйорији, Београд 1992, с.307. 
"Европеизација већ у свом имену садржи јасну одредницу да услове за живот у 

друштву и утицај на неразвијеније врше одређениразв.ијени(ји) географски простор (Евро
па, практично њени напреднији региони ... Модернизација означава увек савршеније усло
ве живота у оквирима техничко-научне цивилизације утемељене у индустријској револу

цији." Андреј Митровић, ,,Европеизација и (или) модернизација", у: Годишњак за дру
шшвену исшорију, св. 2, 1994, с. 143-145. 

4 Иако се поставља питање колико је био директан, а колико је његовом ширењу 
посредовала Европа, тј. њени развијенији делови, одређене сфере масовне културе и тех
нологије на којима је видљив снажан амерички утицај -морају се искључити. Предраг Ј. 
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службама, слободним занимањима, војсци и 1.141 (18,64%) у другим зани
мањи:м:а.10 

Шабац је претрпео страховита разарања током Првог светског рата. 

Материјална штета износила је, према процени стручњака, двеста мили

она тадашњих динара. Порушене су скоро све јавне зграде: касарне, цари
нарница, општинска зграда, судска зграда, зграда Гимназије, црква и мно

ге друге. Оштећене су и порушене и многе приватне куће. У првим после

ратним годинама недостајала су финансијска средства да се град подигне 

из пепела. Изостала је очекивана помоћ државе. Први полет у изградњи 

започео је почетком треће деценије 20. века, одмах након превазилажења · 
велике кризе која је наступила после окончања рата.11 

Председник оппггине Јанко Јовановић израдио је 1927. године елабо, 
рат о комуналним потребама Шапца. Програм је био амбициозан. Пред

виђао је израду генералног (регулационог) плана, увођење канализације 
и водовода, уклањање турске калдрме и постављање асфалтних тротоа

ра, исушивање и насипање бара како би се добило 15 ха обрадивог и 11 ха 
грађевинског земљишта, подизање тржнице, кланице, измештање сточне 

пијаце из центра на периферију града, поправљање прилаза граду, поди
зање основне школе, дома за старце и старице, дома за напуштену децу, 

уређење паркова и пошумљавање. Општински одбор је прихватио елабо
рат. Већи део Јовановићевог програма остварен је између 1936. и 1940. 
године.12 

У раздобљу од 1928. до 1941. године, у Шапцу су подигнуте много
бројне јавне грађевцне: део Гимназије у улици Војводе Мишића (1928), 
Касина (1930), хотел "Југославија", Соколана (1931), хотел "Зелени ве
нац", Занатски дом (1934), интернат Учитељске школе подигнут као заду
жбина Стане Миловановић (1935), Народна банка (1938), Тржница (1939), 
Зелена школа (1940).13 . 

Сиротињски станови остали су на ниском нивоу. Станови средње и ви
ше класе приближили су се европским стандардима. Доказ за то су бројне 

приватне куће, подигнуте после Првог светског рата у Јевремовој (куће док
тора Теодора Божина, Лазара Петровића, апотекара Илије Ранковића, адво
ката Лазара Топаловића, Душана Бајића, Божидара Манојловића), Кара
ђорђевој (куће сапунџије Жака Јакова, грађевинског предузимача Милен-

10 Сви наведени подаци према: Шабац у йрошлосши, IV, Шабац 1984, с. 217-220. 
11 Сви наведени подаци према: Шабац у, .. , с. 221-224. 
12 Сви наведени подаци према:Шабац у ... , с. 270-271. 
13 Сви наведени подаци према: Татјана Марковић, Архийlекйl.онско наслеђе Zрада 

Шайца, Шабац 1996, с. 63. 
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ка Босиљчића, дечијег лекара Боривоја Тирића), Масариковој (куће трга

. ЈЈаца Николе Деспотовића, Јове Симића) и другим улицама.14 

· Радови на изградњи и сређивању, прилично порушеног града, и по-
>сле више од три године од окончања рата, веома споро су напредовали. 
. ,,Пре рата тако дивна варош, богата у своме изобиљу, величанствена и 
· сјајна у својим производима, данас је доспела да се на њеним рушевинама 
легу вране и јастреби. Некад варош далеко знана по својој трговини, про

мету, по свом уређењу, место уметности и свима добрима. Данас је попри

ште на коме мирно почивају: несрећа и нехатности суграђана ... "15 • Током 

читавог међуратног периода Шапчани су осећали последице ратних раза

рања и страдања. Локални листови били су препуни критика на рачун др

жавне и општинске власти. Ипак, оштром перу шабачких новинара нису 

промакли ни сами Шапчани. У наведеном чланку стоји да је Шабац по

приште на коме мирно почива не само несрећа већ и бахатост грађана. У 

чланку из исте године стоји: ,,Шта се може рећи за Шапчане кад се виде 

њихова данашња гробља? Може се рећи само то, да су дивљаци! Ијесу!"16 

Аутори локалних листова плашили су се за будућност "наших људи 
који су добро упознали Европу ... видели, донели и примили све то."17 Иста 

гласила која су стрепела за Шабац јер је по свом положају такав, ,,где на 
њега има да удари све оно што са запада иде на Балкан"18 , буквално су се 

згражавала над свим појавама које су чиниле да град подсећа на "оријен
rалску варош". У чланку из 1923. године стоји: ,, ... Ноћу имате дивну музи
ку од лавежа паса, а преко дана пси, патке и гуске шећу се по вароши као 

у сред Цари-града."19 Десет година касније мало тога се променило. У 
чланку из 1934. године се каже: ,,Шабац се ни до данас не може да отресе 
оне источњачке немарности и аљкавости. Погледајте само наше сокаке 

пуни су кора од лубеница и диња .. ,"20 Многе друге појаве као: ,,неваспитан 
свет, који ноћу иде улицама, пева, дере се, ларма и тако скарадне и безо
бразне речи на сав глас говори",21 прање и испирање веша на јавним че
смама,22 прашњаве и блатњаве улице,23 запуштена гробља,24 загушљиви 

14 Сви наведени подаци према: Т. Марковић, АрхийlекШонско наслеђе ... , с. 70. 
15 "Уређење Шапца и околине", у: Шабачки ZласNик, бр. 26, 1922. 
16 "Шабачка гробља", у: Шабачки ZласNик, бр. 45, 1922. ~ 
17 "Идеали данашње омладине", у: Шабачки Zлacl-lUK, бр. 36, 1926. 
18 "Једно зло", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 83, 1923. 
19 "Оријенталска варош", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 69, 1923. 
20 "Једно ругло", у: Шабачки Zласник, бр. 32, 1934. 
21 "Лармање улицама", у: Шабачки Zласник, бр. 91, 1923. 
22 "Прање на чесмама", у: Шабачки Zлас1-lик, бр. 60, 1926. 
23 "Крајње је време", у: Шабачки zласник, бр. 101, 1928. 
24 "Наша немарност", у: Шабачки Zласник, бр. 42, 1933. 
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г,аi)еви,;i) разрована калдрма,26 лешеви паса којн се пошто их општине 
органи.отрују остављају на улицама,27 мучење животиња" итд. подсеhалсi 

б "29 
су на прилике у "турским каса ама . 

Чланак са називом "Дрварска пијаца" на веома сликовит начин одрас 
жава погледе локалне штампе на прилике које настају у области свако, 
дневног живота Шапца непосредно после окончања Првог светског рата. 

"Са европским ратом постао је и други )кивот; све је прегло да живи, поје 

зира у уживању, па тако и наш негде миран и трговачки Шабац, чији с 

грађани на својим ћепенцима уз кафу из кнеза Станкове кафане или Ло 
чића кафане, мирно размишљали унапређењу Шапца и своје трговине, 
сада дође да живе европским животом."30 

Штампа коментарише светски рат као веома значајну прекретницу 
тој области, при чему се последице рата, које одликују тзв. други живот 
углавном негативно вреднују. На те промене може се гледати на два начина{ 

• као на непосредне ратне последице или појаве које представљају 

директан одраз ратне катастрофе и 

• као на појаве које рат дефинишу као прекретницу након које на
стаје ново и другачије друштво. 

У другом случају реч је о манифестацијама које се не могу сматрати. 
директним последицама рата. Оне представљају илустрацију ставова де

ла јавности у односу на пар некад-сад, односно пре и после рата.31 
Рад се бави оним феноменима који рат дефинишу као прекретницу 

после које настаје ново и другачије друштво. Тим пре што те појаве илу
струју став дела јавности који је од изузетног значаја за стицање увида у 
оно шта су Шапчани мислили о себи, другима и свим појавама које су их 

25 "Питамо се" у: Подрински весник, бр. 10, 1933. 
26 "Канализација", у: Шабачки lласник, бр. ЗО, 1934. 
27 "Разграђеност", у: Шабачки zл«сник, бр. 97, 1924. 
28 Исто као у: ,,Једна заборављена наредба", у: Шабачки Zласник, бр. 36. 

,,Мучење животиња", у: Шабачки Zласник, бр. 36, 1935. 
29 Исто као у: ,,Једна заборављена наредба", у: Шабачки Zласник, бр. 36, 1923. 

,,Оријенталска варош", у: Шабачки Zласник, бр. 69, 1923. 
,,Озбиљна наредба", у: Шабачки гласник, бр. 110, 1923. 
,,Разграl)еиост", у: Шабачки гласник, бр. 97, 1924. 
,,Једио ругло", у: Шабачки гласник, бр.32, 1934. 

30 "Дрварска пијаца", у: Шабачки гласник, бр. 1, 1922. 
з1 В h . . . е ина друштвених теорија у којима се назиру корени модернизације, па и сама 

теорија мо~ернизације, деле уверење да је напредак друштва линеаран, тј. сва друштва у 
свом развоју пролазе сличне ступњеве. Свет промишљају у дихотоШiјама. У случају теорије 

модернизације раз~ојна дихотом~а представљена је у пару модерно-трад1Щија. Предраг Ј. 
Марковић, ,,ТеорИЈа модернизаЦИЈе и њена критичка примена на међуратну Југославију и 
друге источноевропске земље", у: Годишњак за друшillвену ucillopuj'y, св.1, 1994, с. 11-12. 
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круживале и за њих биле толико нове да им се чинило како живе неки 

,други живот", који нема готово никакве везе са пређашњим. 
Поред тога што се доводи у везу са ратом, такозвани "други живот" 

е готово апсолутно изједначује са европским животом. Горе је констато
но да се промене које на овај или онај начин представљају последицу 

рата, а, с друге стране, значе нови друштвени живот, у штампи углавном 

негативно вреднују. Ако се између новог и европског начина живљења 

!,{оже ставити знак једнакости, онда је јасно да се европски стил живљења 
у највећем броју случајева негативно вреднује. Ако се рат посматра као 

прекретница после које настаје ново и другачије друштво, за које је рече

но да живи европским начином живљења, онда се тако означен начин жи

вота тј. Европски, може довести у непосредну везу са самим ратом. У члан
Ј{у из 1926. године стоји: ,,Другачије су прилике биле пре рата ... Али на 
iкалост, рат је све искварио. Пре рата не познајући толико Европу и њен 
· от наша је омладина живела 'старински' (како то данашњи људи че
'то говоре) пико пије знао за опе Париске моде, игре и разуздан живот. 
Данас после светског рата пошто су наши људи добро упознали Европу, а 
нарочито Париз, пошто су видели, донели и примили све то, покварила је 

се данашња омладина, настале су теревенке учинили су своје мода и шими 

искварила је нашу младеж и морал је данас знатно поколебан ... "32 

Као главне одлике "другог" и "европског начина живота" наводе се ма-
;теријализам и грандоманија. Оне се по писању штампе огледају у луксузи
рању и праћењу модних кретања. Иако се праћење моде ( о чему ће бити 
речи у посебном одељку), бар у овом контексту, може подвести под луксу
зирање, ,,модирање" се у шабачким листовима готово увек посматра неза

·висно од осталих садржаја који се могу подвести под појам "луксузирање". 
Занимљиво је да се чланак са називом "Штедња и опет штедња" у неколико 
наврата јавља у истоветној верзији. У чланцима стоји: ,, .. .Луксуз и мода је у 
таквом степену да се то има сравнити само са оним добом Рококоа и доба 

пред падом Римског царства и пред слом монархије у Француској. Женске 

•су са модом тако далеко отишле да је то постала права зараза: хаљине са 

' неким крилима, ципеле са високим штиклама и шта ти јоште нема, и у томе 
· се утркују како богате тако и најсиромашније, па и служавке које служе и 
које би требало да крваво стечену зараду сачувају ... Мушки опет неке капу
те, мале, да им се скоро појас види, а да свако на том капуту мора имати 

прса као и женске - то несме изостати ... А већ да је срамота јести у кући 
црни хлеб од нашег домаћег брашна и да се једе само лебац од најфинијег 
луксузног брашна, то је просто морално у свакој кући. И даље, сматра се за 

32 "Идеали данашње омладине", у: Шабачки Zласник, бр. 36, 1926. 



130 
Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

онако, како да кажем, најгору кућу, која сваког дана или бар 3 до 4 у недељи 
h "33 

меси, печење не пече, или чак ако вапе нема ... 
Према писању штампе, све што је "данашњица донела": тон-филм, 

радио, спорт, стрип итд. - угрожавало је тековине традиционалног, по пра
вилу културног начина живљења. Иако је грађанство испуњавало до по
следњег места неколико биоскопских дворана, пунило баште у којима су 
се налазили у то време ретки радио-апарати, а "провинцијски Уругвајци" 
били најпопуларнији грађани Шапца, штампа је редовно устајала у одбра
ну тековина некадашњег начина живљења. Новине су писале са прилич
ном дозом ироније: ,, ... Јер, молим вас, књиге су вам данас тако немодер
не ... Представник културе јесте биоскоп. Да не говоримо о Марлени Ди
трих, Џоани Крафорд ... Нарочито допадање заслужује уметнички крај: 
загрљај и срећан пољубац ... У набрајању културних фактора морамо по
менути најновија средства: Стрип ... Радио даје савршену духовну храну 
кад врши емисију из великих хотела ... И код нас је препуна башта rде се 
студирају окрети уз звуке савршеног џаза ... Поред тога у градском је пар
ку божанствено романтично ... Колико је култура дубоко продрла у нас 
доказаћемо само једним примером. Најпосеће1шји су локали у којима слу
же келнерице ... Културни човек не треба да пуши лошу 'Драву' већ арома
тичан 'Вардар' и 'Дрину' или барем 'Мораву' ... Култура је толико узнапре
довала да је чак за даме изумела красне цигарете 'Мињон'. Њима је по

требно све што и мушкарцу ... "" 
Удаљавање народа од цркве једна је од тековина која се приписује 

"новом времену". Аутор чланка из 1923. године наводи три узрока који су 
утицали "да се код нас у Србији народ одрекне своје побожности» и то: 
,,Васпитање које народ од ослобођења добио у новој држави. Конзервати
визам наше православне цркве уопште, а српске посебице, који јој је спре
чавао да се сама прилагоди новом друштвеном животу. Крајња неспособ
ност црквених људи од врха па до доле да схвате своју улогу правилно и да 
је врше са вољом и пожртвовањем. Истиче се да је "Нова интелигенција 
која долази са запада са свих страна ... донела нове идеје рођене под буј
ним развићем природних наука, а највише је донела у својим главама збр

ку И дим."35 

У чланку из 1923. године стоји да је ,, ... Шабац је по свом положају та-
Б 

,,,, у 
кав rде на њега има да удари све оно што са запада иде на алкан ... 

33 Исто као у: ,,Штедња и опет штедња", у: !Uабачки гласник, бр. 44, 1922. 
,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки Zласншс, бр. 96, 1923. 
,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки гласник, бр. 6, 1924. 

34 "О култури", у: Шабачки гласник, бр. 35, 1935. 
35 "Побожност у Шапцу", у: Шабачки Zласник,бр. 63, 1923. 
зб "Једно зло", у: Шабачки Zласник, бр. 83, 1923. 
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истом листу се са много оптимизма говори о положају Шапца, који се ту не 

описује као "капија запада", што се по правилу негативно оцењује, већ се 
предвиђа да ће Шабац "сада када су му све капије отворене", а мисли се на 

капије према северу у Срем, западу у Босну и према мору, постати "највећа 
трговачка варош у целој средњој Европи ... па и нека му нико не помогне."" 

Оглашавање 

Шабачки гласник обавештава читаоце да "оглашавање или реклами

рање у целом свету игра врло велику улогу у свим гранама јавног живо

та" .38 Рекламе које су тада почеле да се појављују у градским гласилима 

данас представљају значајно сведочанство, између осталог, о томе којим 
производима и чије производње су шабачке радње биле снабдевене. На 

основу података који се срећу у рекламама или огласима не може се тачно 

сазнати каква је била потражња за одређеним артиклима. Сама чињени

ца да се велики број трговаца оглашава подвлачећи да се у њиховим рад

њама може купити роба доброг квалитета и стране производње, наводи 

на закључак да су прохтеви бар једног дела грађанства били на завидном 

нивоу. Овај рад нема за циљ, а не постоје ни могућности да испитује тада

шње прохтеве тржишта, па самнм тим и да одговори на питање зашто 

одређени купци купују одређене производе. Намеће се закључак да су ку

повином одређених артикала и њиховом употребом грађани знатно по

бољшали квалитет свога живота. 

Из огласа за различите кројачке радње сазнаје се да је бити модерно 

обучен значило пратити париску моду. Сваки модни салон, који је држао 

до себе располагао је најновијим париским модним журналима. ,,Кројач
ка радња Димитрије Диша Станић и Друг" нуди израду најмодернијих му

шких и женских одела и то: Kostum tailleur, Robes Mamteaux, Copes, Raglaus, 
Radengotes, а за израду гарантује дугогодишњом праксом коју су мајстори 
стицали "у Паризу и другим европским градовима".39 

Одела израђена од најновијих и најмодернијих штофова енглеске, не

мачке и италијанске производње могла су се сашити "по најновијем кроју 

париске моде" у кројачкој радњи Јавише Станишића.40 

Одела израђена ,,по најновијим модама и фазонима" нудила је радња 

Миливоја -Миће Јовановића.41 

37 ,,Још једна тековина у Шапцу", у: Шабачки 'гласник, бр. 52, 1923. 
38 "Оглашавање", у: Шабачки гласник, бр. 20, 1922. 
39 Оглас објављен у Шабачком гласнику, 25. новембра 1922. 
40 Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 4. новембра 1923. 
41 Оглас објављен у Шабачком гласнику, 30. јула 1922. 
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На стоваришту галантеријске робе Антонића и Станчетића продава

ли су се шешири "најновијих фазона", и то чувени италијански борсалино 

и паница.42 

Мануфактурно-платнарска и галантеријска трговина Огевана Ј. Оган

четића продавала је: најмодерније енглеске вунене и полувунене штофо

ве, најбољи енглески кример, најфинији енглески "Селекин" плиш, фран

цуски кончани порхет, велур, шифон, фул и чешко платно.43 

У дрогерији Паје К. Куртовића, поред бројних крема за негу лица 

домаће производње, могли су се купити "француски кремови", као што 
су: Сим.он, Беашрис, Виолеш, По.мйеја, Флора.ми. Од средстава за одржа
вање хигијене тела у дрогерији се могао купити: Савон Пал.молив, више 

врста пасте за зубе, шампона за косу. Поред средстава за одржавање лич

не хигијене, у понуди су се налазили: разне врсте пудера, руменила, фарбе 
за косу, мириси, колоњске воде, бриљантин, прибор за маникир, бријање 

итд. Поред козметичких препарата, у дрогеријама су се продавала разна 

алкохолна пића, тј. рум, коњак, ликери: Бенедикш, Шашрес, Коаншро, Ше
ри бренди, француска вина, али и различите мниералне воде, какао за 
децу итд.44 

У добро снабдевеним трговинама, као што је била радња Свете Сте
фановића, могле су се набавити: жуте и црвене поморанџе, зејтин Н~ща за 
салату, кафе Цајлин, Поршарико, Долийо и Перле.45 

У огласима и рекламама за различите производе срећу се имена и 
данас изузетно познатих фирми као што су: Сингер,46 Форд,47 Мишлен," 

Нестле,49 Палмолив,50 Баер,51 Кодак.52 

Радио-апарат представљао је једну од најупечатљивијих тековина но
вога доба. У огласима се спомињу "познати американски радио-апарати: 
His Master's Voice иВапd Pass."53 

У наградној игри произвођача парфема "Аида" из Загреба могли су 
учествовати сви купци једног од парфема: Chypre, Jockey-Club, Мап Capsice, 

42 Оглас објављен у Шабачком Zласншсу, 13. августа 1922. 
43 Оглас објављен у Шабачком Zлао-шку, 12. новембра 1922. 
44 Оглас објављен у Шабачком Zласншсу, 29, октобра 1922. 
45 Оrлас објављен у Шабачком 2ласнику, 25. априла 1926. 
46 Оглас објављен у Шабач1сом 'iласншсу, 7. маја 1922. 
47 Опше објављен у Шабачком Zласншсу, 6. јула 1923. 
48 Оглас објављен у Шабачком гласнику, 26-27. марта 1928. 
49 Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 28. јуна 1928. 
50 Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 25. априла 1926. 
51 Оглас објављен у Подринском веснику, 17. марта 1934. 
52 Оглас објављен у Шабачком _2ласнику, 17-18. априла 1935. 
53 Оглас објављен у Шабачком lласнику, 7. јануара 1933. 
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Prince ој Vales и Vlang-Vlang ако реше постављену слагалицу. Награде су 
биле: шарина фиаш за шест и шорино фиаш за четири особе, разне врсте 
намештаја, техничке робе, нпр. комплетни уређаји за кухињу, грамофон 
са 10 најновијих шими-плоча, фотографски апарат, затим персијски ћи
лимови из Авганистана, предмети од злата, коже итд.54 

Начин оглашавања био је једноставан. У скромно уоквиреном огласу 
набрајали су се артикли који су се могли купити у одређеној радњи. Кон
куренција је натерала власнике различитих радњи, дрогерија, кројачких и 
фризерских салона, стоваришта, представнике разних страних фирми и 
осигуравајућих друштава да се на све начине боре за муштерије и клијен
телу. С временом су, поред текста, у оквиру огласа, почели да се појављују 
занимљиви цртежи. Креатори нових, усудићемо се да кажемо маркетин
шких кампања, најрадије су "кокетирали" са женском сексуалношћу." 

У огласу за фризерски салон "Антон" грађани су, овога пута не са 
цртежа, већ са фотографије могли да виде како изгледа апарат за веома 
атрактивну електричну ондулацију.56 

Знатан помак у начину оглашавања учинила је модна кућа "Тивар".57 

Купцима се представљала идиличним представама из свакодневног поро
дичног живота. 

Забава 

Чл~нак ~з 1934. године на сликовит начин описује квалитативне про
мене у Једној од области свакодневног живота грађана. ,, ... Башта лепа, 
осветљена, са терасом. Оголова много, сви пуни. Младићи испеглани, за

лизани: напудровани. Девојке као и свуда. Музика свира неку модерну игру. 
Приnизени парови, као у неком ритмичком таласању, све по такту, окрећу 
се ... Ново време снажно је овде закорачило напред."'s 

. Анализом новинских текстова може се закључити да су у граду по
стојали различити видови забаве. 

Радо се одлазило на игранке и то пре свега на оне које је приређивао 
Спортски клуб "Мачва". Тако се описује ат1-1осфера са једног од редовних 
годишњих "Мачвиних" маскенбал ова: ,, ... Раскошни деколте и и тоШiе обли-

54 О б" rnac о Јављен у Шабачком Zласншсу, 2. децембра 1924. 
55 П • . риказуЈу се: атрактивне, модерно нашминкане и ошишане девојке, голо женско 

попрсје, прекрштене ноге у ципелама на штикле и др. 
56 Оглас објављен у Шабачком Zласнику, 22-23. Ј·ула 1933. 
57 у . . 

.огласу објављеном у Шабачком 2ласнику, 20-21. новембра 1935. појавила се 
реклама за Тивар одела у облику стрипа 

58 ,,Кроз Шабац, по звезданој летњој ноћи", у: Подрижжи весник, бр. 73, 1934. 
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не под складом ритма дају фантастичан преплет линија које еротично деј

ствују на разиграну машту. Осећа се пролеће у атмосфери. Декор, музи

ка, алкохол и еманација прижељкивања секса, све то опија ... стварност се 
губи ... и свет маште овладава широм простора, свим и свачим!"" 

У листовима на чијим се страницама писало о луксузу и раскоши, као 

пошастима времена, које су по правилу последице рата и сусрета нашег 
човека са Европом, који се бар до тада кретао у строго традиционалним 

оквирима, могу се читати чланци у којима се с највећим одушевљењем 

говори о лепој, грациозној, шармантној и љупкој атмосфери која влада на 

забавама. Као да халуцинира, аутор пише: ,, ... Светлост блага, лелујава, 
шпанска месечина прошарана уздасима са венецијанских гитара и манда, 

лина ... Трубадури жарки, ватрени и нежно, помпезно грациозне маркизе 
са тачношћу Мисеових стихова ... Уздаси и жар истока лебди на уснама 
заводљивих махараџа без харема и у дрхтају светлости на полумесецу са 

главе муслиманке ... Кнез са спретношћу врти се и баца у вазе срца ... На 
грудима незнане госпе огледало. На грудима других шарени лицидерски 

колачић ... А једна сетна душа дрхти ко свећа у лампиону ... Два ђачића 
лутају ... Две спортискиње свратише ту ваљда у повратку из Сент Мори
ца ... Беспослен, усамљен, заљубљен лута један обућар што крпи срца ... И 
све то, сав тај дефиле прати он џелат. Са квазимодском наказношћу, са 

суровошћу живота, цивилизације ... једна мала омча ... И онда испијање ли
кера из велике боце. Црвено-црна светлост ... На позорници Мулен Руж са 
бифеом и рулетом. "60 

Присуствовати некој од градских забава била је донекле ствар пре

стижа. Неколико недеља унапред најављивано је када ће се, где и уз какав 

програм одржати одређена игранка. Најаве су понекад биле врло ориги

налне. У једној од њих, са називом "Пропаст света" писало је: ,,Све небе

ске појаве најављују нам за 6. март једну страшно бесну ноћ. Звездочатци 
проричу и смак света. На целој земаљској кугли биће поштеђено једино 

место а то је хотел Париз ... Ред игара као никад до сад биће хипер моде
ран али ни Србијанка неће изостати. Биће Ванстеп, Шими, Бостон, Танго, 
Џава и Валцер."61 

Припреме су се сводиле на осмишљавање изгледа за то вече и, нарав

но, на неизбежну куповину. У време сезоне забава и балова радње су се 

снабдевале: пуплином, маркизетом, различитим штофовима, лакованом 

обућом, кошуљама, чарапама, рукавицама и другим производима.62 Поје-

59 "Бал под маскама с. к. Мачве", у: Подрински весник, бр. 50, 1934. 
60 "Са сјајног маскенбала с.к. Мачве", у: Шабачки iласник, бр. 10, 1929. 
61 "Пропаст света", у: Шабачки lласник, бр. 21, 1926. 
62 Оглас објављен у Шабачком lласнику, 18. јануара 1923. 

Сања Петровић, ,,Друlи живот": Евройски утицаји на йроцес модернизације ... 135 

диним дамама није било свеједно хоће ли се њихово име, и обавезно опис 

њихове тоалете, наћи у извештају са забаве у неком од локалних листова. 6' 

Најбоља реклама, у исто време, и гаранција за добар провод била је 
врста музике која ће се слушати на игранци. У чланку из 1935. пише "да је 
при дочеку православне Нове године у ресторану 'Париз' музика свирала 

српско коло од 12 до по један и нико није заиграо."64 После игранке Ша

бачке трговачке омладине Гласник је писао: ,, ... али овом приликом мора
мо забележити велики протест и негодовање на управу, што у ред игара 

нису ушле нове модерне игре, што иза два кола долазила је једна стра

на ... "бs 

Модерне игре су се училе у школама модерног плеса Мике Катарива

са,66 Француског клуба" итд. Савладати технику играња: фокстрота, блек
ботона, slow-foksa, quick-stepa, diagonal walsa значило је, пре свега, живети 
у складу с новим временом. 

Места за излазак била су бројна. Поред незаобилазног корзоа и ка
фана, у Шапцу је радило неколико веома добрих хотела. 

Хотел "Париз" нудио је гостима српска, али и страна јела, бифе "по 
угледу на велике вароши у свету".68 Хотел "Гранд" се хвалио својом лепо
том, модерном баштом, најмодернијом електричном машниом и неизбе
жним биоскопским апаратом.69 Хотел "Југославија" располагао је, изме
ђу осталог, ~арним купатилом и сопственим водоводом.70 Хотел "Бристол" 
угошћавао Је уметничку групу "Скоморох", која је захваљујући "лаким" 
комадима, водвиљима, као што су "Татице, дај цигарету" и "Енглеске фе

министкиње", наишла на одличан пријем код nублике.11 

Један од видова забаве била је посета циркуским представама, где су 
се поред акробата, жонглера,јахача, августа, балансиста, севлибриста, гим
насти~шра и мађионичара, могли видети лавови, тигрови, мајмуни, шака
ли, ХИЈене и друге за ово поднебље необичне животиње.12 

63 "Писмо ~еп~менутим дамама са маскенбала с, к. Мачве", у: Шабачки lласнщ,, 
бр. 12, 19~. О исто~ поЈави ~о~ори Радина Вучетић-Младеновић, ,,Цвијеiйа Зузорић.". Еврой
ско у ~улшури београдског zра{Јшlсiйва 1918-1941, мап1старски рад, Београд 2001. 

,,Да се зна", у: Под рински весншс, бр. 96, 1935. 
:: ,,Велика игранка шабачке трговачке омладине", у: Шабачки гласник, бр.11, 1926. 

,,Школа играња", у: Шабачки Zласник, бр. 94, 1931. 
: ,,Госп. А~. Бељски поново у Шапцу", у: Шабачки Zласник, бр. 76, 1929. 

Опше објављен у Шабачком гласнику, 30. новембра 1924. 
69 "Отворена башта", у: Шабачки гласник, бр. 52, 1924. 
70 Ornac објављен у Шабачком гласнику, 14-15. фебруара 1931. 
71 Исто као у: .,Уметничка група Скоморох", у: Шабачки Zласнтс, бр. 132, 1928. 

.,Уметничка група Скоморох", у: Шабачки 'гласник, бр. 1, 1929. 
• ,, 

72 Исто као у: ,,Циркус Ројал", у: Шабачки iласник, бр. 44, 1933. ,,Циркус Колумби-
ја , у: Подрински весник, бр. 20, 1933. 
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Почетком 1929. године Шабачки zласник је гламурозно најавио дола
зак њујоршког кабареа "Метрополитен", којије на својој великој турнеји 
кроз Европу и Краљевину требало да посети и Шабац. Иако помпезно 

најављиван, кабаре је под прилично нејасним околностима заобишао Ша

бац. Шапчани су пропустили да виде чувени кабаре, који је са собом водио 

одличан "џаз оркестар", у коме је као саксофониста свирала једна жена, о 

којој је чувена Џозефина Бекер рекла: ,,Игра мога тела постаје тек онда 

израз мојих осећања када је изазове мелодија саксофона ове моје земља

киње која тако виртуозно влада тим тврдим инструментом."" 

Као главне "конзументе" различитих видова забаве и ноћног живо

та, новински текстови идентификују омладину, и то "једну добру масу де

це од 13-18 година која нису на занатима, инти имају свога сталног рада", 
више гимназијске разреде, трговачку-занатлијску омладину и студенте.74 

Сви они називају се припадницима "шими" генерације. У једном од много

бројних чланака који носе назив "Наша омладина" каже се: ,,Њено дру

штвено образовање остаје: улица и кафана ... иначе све им је занимање: 
флертовање, корзирање, биоскопи нарочито пикантеријски филмови ... "75 

У осуди тековина "новог доба" иде се толико далеко да се убиство 

сина, које је у самоодбрани починио отац, образлаже вођењем "несолид

ног" живота, што се, између осталог односи на: ,, ... јер спорт, интерес за 
фудбал, лакомислена забава и друге разоноде нису могле да развију код 

овог младића племенита осећања и лепе особине него само оне културне 

нагоне, који су га на крају стале живота."76 

Бројним чланцима се тражи увођење забране изласка ђацима после 

одређеног сата. С тим у вези истичемо забрану директора Гимназије ђа

цима да после седам часова увече буду на улици. Биоскопи и позоришта 

73 "Луда ноћ тангоа и блека; Њујоршки кабаре 'Метрополитен' у Шапцу" у: Шабач
ки гласник, бр. 7. 1929. 

74 Исто као у: ,.Наш подмладак", у: Шабачки lласник, бр. 3, 1922. 
,,Наш подмладак", у: Шабачки lласншс, бр.19, 1922. 
,,Наша средњошколска омладина", у: Шабачки lласник, бр. 44, 1922. 
,,Наша шабачка омладина", у: Шабачки lласник, бр. 11, 1923. 
,,Омладино ти си крива", у: Шабачки lласник, бр. 34, 1923. 
,,Наша омладина", у: Шабачки lласник, бр. 91, 1923. 
,,Наша младеж", у: Шабачки lласник, бр.1, 1924. 
,,Идеали данашње омладине", у: Шабачки lласник, бр. 36, 1926. 
,,Наша омладина", у: Шабачки 2ласник, бр. 66, 1928. 
,,Наша омладина", у: Шабачки 2ласник, бр. 5, 1929. 
,,О данашњој омладини", у: Подрински весник, бр.71, 1934. 
,,Важно питање", у: Подрински весник, бр. 104, 1935. 

75 "Наша омладина" у: Шабачки гласник, бр. 5, 1929. 
76 "Средња школа" у: Подрински весник, бр. 36, 1933. 
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могли су се посећивати недељом поподне и празником, а увече само у прат
њи родитеља и уз одобрење школских власти.77 

Спорт 

Спорт је масован друштвени феномен који одваја модерно време од 

пређашњег. Такав начин испуњавања доколице непознат је руралној сре

дини. Предуслови за појаву модерног спорта су: модеран град, довољан 

број људи и довољан број квалитетних такмичара.78 

Фудбал је био најпопуларнији спорт између два светска рата. Шапча

не је тресла фудбалска грозница. ,,Некада су се опевали јуначки подвизи и 
мегдани Марка Краљевића, Мусе Кесеџије, Милоша Обилића и других. 

За дух онога времена био је највећи јунак онај, који је највише посекао 

турских глава. Данас међутим онај који је дао највише голова. Шта може
мо, дух времена! ... "79 

Фудбалери су представљали јунаке свога доба као што стоји у наве

деном чланку из 1928. године. Песме испеване у част "Мачвиних" фудба
лера или "провинцијских Уругвајаца", како су их навијачи популарно на
зивали, сведоче о томе. 

"Бели 
Знаде га свет цели, 

Атина, Будимпешт, 

Софија, Букурешт 

И Солун пребели 

А кад га свет умори 

Дође тад у Шабац 

Дакао жабац 

Пркоси Замори 

Брани он пенале, 

Шутеве из близа, 

Европске финале 

Игра код 'Париза' 

Знаде га свет цели 

И Шабац пребели"80 

77 "Умесна наредба" у: Шабачки Zласник, бр. 124, 1926. 
78 П. Ј. Марковић, Беоlрад ... , с. 71. 
79 "Некад и сад", у: Шабачки Zласник, бр. 35, 1928. 
00 "Из Коканове лирике", у: Шабачки lласник, бр. 35, 1928. 
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Највернији навијачи пратили су своје љубимце на гостовањима у дру
гим градовима. У време док је "Мачва" играла у гостима, групе људи су се 

81 
сакупљале на улици, у ишчекивању вести о резултату. 

Грађани су посредством београдског листаНСпорт" пратили спорт
ска дешавања код нас и у свету.82 Шабачки гласник са одушевљењем пи

ше о фудбалским утакмицама у Лондону.83 

Домаћи фудбал био је на веома ниском, тј. аматерском нивоу. Нови

не констатују да "ми као професионалци" у средњој Европи не бисмо ни
шта значили.84 Ситуација се мењала. Штампа нас обавештава да је Ханс 

Вернер, дугогодишњи бек бечког "Рапида", био најозбиљнији кандидат за 
тренера "Мачве".85 Уместо Ханса Вернера, годину дана касније, у Шабац 

је стигао Ото Фишер, дугогодишње лево крило "Вијене".86 
· 

Шапчани су показивали одређено интересовање и за друге спортове, 

као што су: тенис, скијање или смучање и бокс. 

За тенис се писало "да је ... врло омиљен и развијен у свим културним 
земљама, јер је то фини и здрав спорт који у себи нема грубости које могу 

да шкоде здрављу".87 Тениска секција Спортског клуба "Мачва" створена 

је 1926. године на иницијативу доктора Фрање Ранера. Следеће године 
подигнута су два тениска терена на "Мачвином" игралишту. Вођа секције 

био је доктор Михаило Исаковић.88 

Смучарски клуб основан је 1933. године. Скијаши су вежбали на Тр
калишту." 

Љубитеља спорта било је међу припадницима оба пола, свих генера

ција. Бављење спортом штампа генерално препознаје као позитивну те

ковину "новог времена". Интересовање за одређену врсту спорта, пре свега 

фудбала, негативно се оцењуј.е у многим чланцима, где се говори о при

падницима млађих генерација. Упражњавање спортских активности не 

квалификује се као тежња за вођењем здравог живота, већ као обележје 

,,несолидног" начина живљења. Спорт се не оцењује као активност која 

81 "С-л-и-ч-и-ц-е са утакмице Мачва-Југославија», у: Шабачки Zласник, бр. 90, 1928. 
82 "Једна тековина", у: Шабачки гласник, бр. 51, 1924. 
83 "Тhедаоци на лоптачким утакмицама», у: Шабачки Zласник, бр._ 2, 1926. 
84 "Вокер (Беч) на својој балканској турнеји игра данас прву утакмицу противу Ма

чве", у: Шабачки lласник, бр. 97, 1931. 
85 ,.Ханс Вернер дугогодишњи бек бечког Рапида најозбиљнији кандидат за трене-

ра С.к. Мачве", у: Шабачки гласник, бр. 99, 1930. 
86 "Долазак Ота Фишера", у: Шабачки гласник, бр. 9, 1931. 
ft1 "Шабачки тениски клуб", у: Шабачки гласник, бр. ЗО, 1934. 
88 Виолета Нешковић, Календар доlа!)ања и установа Шайца, Шабац 1994, с. 44.-
89 В. Нешковић, Кале1-tдар доlа!)ања ... ,с. 49. 
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живот испуњава, већ као начин за одвлачење пажње од школе и других 
90 

интелектуалних активности. 

Биоскоп 

Значај филма као новог медија изу:3етаи је за процес модернизаци

је.'~ Биоскопске пројекције бил_е су броЈне. Грађанство Је хрлило У био
скоп. Кинематографско лудило Је толико иритирало штампу да се у члан

ку из 1935. године коментарише, да у наше тон-биоскопе "малтене са све 
колицима, доводе и бебе!"92 

• 

Постојао је изузетно критичан став не толико према поЈави шир~ња 

биоскопа колико према утицају популарних филмских тема и садржаја. 
Раширена је теза да у тешким временима маса тражи утеху и заборав 

у филму. Најгледанији су били они филмови КОЈИ би се могли сврстати У 
категорију кича (Б продукција)." На основу филмских наслова и критич
ких коментара који се, у неким случајевима, јављају уз називе филмова, 
изводи се закључак да су од жанрова најзаступљенији били љубавни и ак
циони филмови. " 

у неколико шабачких биоскопа (,,Слога", ,,Касина", ,,Аполо-Кина , 
,,Арена") гледали су се филмови у продукцији "Парамаунта", ,,Ворнер Бро
са", ,,Фокса" и других великих кућа, са глумцима као што су: Елмо Лин
колн, Пола Негри, Род Ла Роко, Долорес Дел Рио, Вилма Банки, Ме Му
реј, Грета Гарбо, ,,Шарло Шапшщ', ,,чудо од детета" Ширли Темпл, ,,Клерк 
Габл" Бастер Китон и други. На филмском платну могле су се видети и 

' Б м друге звезде тога доба, нпр. Мики Маус и Џозефина екер. . 
Колико су филмске звезде међу младима биле популарне најбоље го

вори чланак из 1932. године, у коме се за ,:мисицу г-lјицу ЈулиЈану Г. Душа
на Томића" са чуђењем каже: ,, ... нема ни Једне слике филмских дива, зидо
~и собе једне младе девојке без ликова Грете Гарбо, ~арлене Дитрих, По
ле Негри; Мери Пикфорд још мање Дите Пабло а наЈмање Рамон Наваре 
или Вили Фрича."95 

91} Исто као у: ,,Омладино ти си крива", у: Шабачки iласник, бр. 34, 1923. 
,,Средња школа", у: Подрински весник, бр. 36, 1933. 
,,О данашњој омладини", у: Подрински весник, бр. 71, 1934. 

,1 п. Ј. Марковић, Беоzрад ... , с. 85. 
92 "Да се зна", у: Подрин.ски весник, бр. 113, 1935. 
9з П. Ј. Марковић, Беоiрад ... , с. 86. . . 
94 Сви подаlЏI преузети су из биоскопских репертоара КОЈИ су редовно објављивани 

у Шабачком iласнику и Подринском веснику. 
95 ,,Бирање Мис Шапца за 1932. годину'', у: Шабачки гласник, бр. 7, 1932. 
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Штампа често истиче негативно дејство филмова на омладину. Вас
питни утицај биоскопа изједначава се са васпптним утицајем улице, а као 
аргумент истиче се чињеница да су међу младима нарочито популарни 

пикантеријски филмови, дакле они чији садржаји нису имали едукативни 
карактер.96 Чланак са називом "Наша шабачка омладина" на врло драма

тичан начин описује атмосферу у једном од шабачких биоскопа: ,,Предњи 

део партера заузела је наша варошка омладина, школска, трговачка, за

натлијска и она што није ништа, што се у другом свету трпа у затворе за 

принудни рад, све што има шљама и моралног брата, помешало се ту са 

децом, од којих можемо очекивати да нека буду људи. ТИ будући стални 

становници казамата и Карабурме, иако малобројни према осталој деци, 
дају тон осталима. Из те гомпле убацују се 'жабице' у балконска седишта, 

из те се гомиле, пишти, урла, помиње обична мајка и Божија Мајка. Ту се 

боксује по примеру америчком, и прескаче се преко ограде, обарају сто

лице, пуши се и на сто разних начина злоставља публика, која трпећи све 

то резигнирано, доказује да је то за њу све обично ... "97 

,,Безобразна плажа" 

Током летњих месеци градска плажа била је једно од омиљених ме

ста на ком су Шапчани проводили слободно време. Посета плажи била је 

масовна појава, па се у штампи користи израз "плажирање". ,,Плажирати 

се" није значило искључиво одлазити на плажу већ и усвајати обичаје "но
вог времена". Због тога је та активност наилазила на јединствену осуду у 

новинским текстовима. Описи сцена са плаже толико су драматични да се 

стиче утисак како је плажа представљала место на коме се човек могао 

срести са најразвратнијим и најнеморалнијим појавама. 
Фељтон са називом "Са плаже", који је потписивао извесни Сатур, 

излазио је сваке године током летњих месеци у Подринском веснику. Иако 
му је намера била да забави публику, духовити коментари понекад су пре

лазили границу доброг укуса. Осврћући се на изглед купаћих костима, аутор 

истиче: ,,Него, замислите да некако Дударом завладају дух и методе 'фи

рера'. Наопако! ... Но ипак, добро би било да само један дан овладају поме
нути дух и методе, да нестане оних саблажњивих костима, и оних праћки 

преко груди. "98 

Женски купаћи костими представљали су омиљену тему извештача 

са градске плаже. С тим у вези, и жене које су их носиле извргаване су 

% ,Јlаша омладина", у: Шабачки гласник, бр. 5, 1929. 
97 "Наша шабачка омладина", у: Шабачки гласник, бр. 11, 1923. 
98 "Са плаже", у; Подрински весник, бр. 68, 1934. 
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руглу. Новине су писале: ,,Моле се купачице које имају резервне костиме 
(наравно строго пристојне) да их изволе посудити директору циркуса. Г. 
директор је одлучио да води своје лафице на купање да се купаЈу са на-

'б б ., "99 шим 'лафицама' на езо разноЈ плажи. 
Безобразна" плажа нудила је обиље материјала за подсмех и веома 

ошт;у критику. Могућност да исти део плаже користе представниц~ оба 
пола у новинским текстовима наилази на једнодушну осуду. Као наЈ3на
чајнија последица истиче се пад морала. Наведени аутор Сатур говори о 
тој особености "плажирања" са привидном дозом гађења: ,ЈОЈ, Бого ва
љани, измешало се тамо у води, и старо и младо, и мушко и женско, и 
кљасто и богаљаста, и ружно и лепо, и мршаво и дебело, па се ваља ~ко 
оног божијег балвана и по оном топлом песку до лудости, до екс:азе. А 
жудна еротика се расплинула ко путер на сунцу. Лепо се ваљушка Ју и же
љени и нежељени удате и неудате, и зрело и зелено, ваља се то тако док 

' 1 "100 
ие балдише, а после ... опет ... и опет ... све се то промувава .... 

"Мо дирање" 

,,Први светски рат је означио прекретницу у моди, н_арочито женској. 
Кратка сукња Ј·ака шминка и буби-копф представљао Је заштитни знак 

' "101 
Југословенки двадесетих, као у осталом и жена широм света. 

)Кенски часописи прокламовали су естетски изглед модерне жене. За
хваљујући )Кенском лисшу102 и Женu,103 Шапчанке су биле у могућности 
да сазнају све новине из области моде, козметике,_ неге лица и тела. 

Праћење моде и модних кретања наилазило Је на општу осуду у ша-

бачкој штампи. . 
,,Модирање" се доводи у везу са питањем борбе против лукс~за, коЈе 

је имало ширу друштвену позадину. !1уксузирање се наводи као Један од 
главних узрока финансијске кризе коЈа Је наступила после Првог светског 
рата. Не узимајући у обзир потребу људи да живе лепше, боље, комфор
иије и квалитетније, на врло подругљив начин се писало, али _и говорило о 
свима који новац троше на "модерну гардеробу", ,,лебац од НаЈфИнИЈег лук-

б " :ь " 104 сузног рашна , ,,воне . 

99 "Са плаже'', у: Подрински весник, бр. 21, i933. 
100 "Са плаже", у: Подрuнски весник, бр. 17, 1933. 
101 С. Огефановић, Женско йиШање ... , с. 
102 Женски лист или лист "за моду, забаву и куliапство" рекламирао се у Шабачком 

Zласнику од 1928. године. 
1оз Илустровани женски часопис Жена оглашавао се у Шабачком гласнику од 1933. 

године. 
104 Исто као у: ,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки Zласник, бр. 44, 1922. 
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Новински текстови су критички настројени према женама које, по 

критеријумима аутора чланака, претерано воде рачуна о своме изгледу. 

Не искључује се могућност да је помодарство било распрострањена поја

ва, али је чињеница, да се у штампи не прави никаква разлика између 

оних који то јесу и жена које су држале до свога изгледа, тј. желеле да буду 

модерне. У исто време штампа се руга узорима по угледу на које су при

паднице лепшег пола креирале свој стил облачења, али и начин живота. 

У чланку из 1929. године се каже: ,, .. .Лутке поискакале из помодних трго
вина и берберских салона. Косе се косе као што се коси трава и тражи се 

вуна ... Жалимо је што се зове Оганија а не Гертруда. Него, кад већ не 
може име исправити, она he подрезати косу. И одједном he нарасти бар до 
телефонских жица. Нека је види свет и нека јој се диви. Дакле ова Огани

ја која жели да се зове Гертруда пошто је обишла целу Европу и пола 

земље нарочито у биоскопу, решила је да се реновира како би била при

ступачна господину двадесетога века са којим је одавно желела да се упо
зна, јер је дотични господин веома симпатичан ... Али ова иста Станија 
што је желела да се зове Гертруда не чује оде упућене својој коси јер се 

неколико дана нигде не појављује да би се добро нагледала себе у огледа

лу. Јер није то лако бити Европљанка, -а уз то и чланица клуба ХХ века ... 
Како ли би се Боже, провела Марија Магдалена, да живи данас. Не би се 

могла спасти, јер не би брисала Христу ноге својом косом. Али за ХХ век 

било би хумано од ње и што сваке суботе иде код берберина. Зар не ?"105 

Штампа је иронично коментарисала напуштање традиционалне на

родне ношње и безусловно прихватање нових модних стилова на селу. Ка

же се "да је данас сваки сељак најмодернији од богатог варошанина" и да 

,,свака сељанка носи чак и свилене чарапе, а вунене од вуне од својих ова

ца, не би понела ни за живу главу; видећете кошуље и скуте од свиле и 

најфинијег куповног платна, а од кудеље и лана кога би она прерадила и 
кошуље и скуте израдила, не би понела ни она најсиромашнија ... "106 

У новинским чланцима су узимани најбаналнији примери да би се до

казало колико је мода "и са здравствене ... и са моралне стране шкодљи
ва". У чланку из 1934. године говори се о модном стилу, тј. обичају да се 

,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки 2Ласник, бр 96, 1923. 
,,Једно зло", у: Шабач,щ iласник, бр. 36, 1923. 
,,Штедња и опет штедња", у: Шабачки lласншс, бр. 6, 1924. 
,,Криза и штедња", у: Шабачки l.ласник, бр. 13, 1932 . 
.,Село, град, криза", у: Подрински весник, бр. 96, 1935. 

105 ,.Шарена беспослица; кратка коса; дуга памет; пријатељска успомена", у: Шабач
,щ zласник, бр. 70, 1929. 

106 "Наше девојке", у: Шабачки гласник, бр. 89, 1923. 
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капе носе накриво, а то "покривеном уву шкоди,јер се могу створити раз
не компликације", док "онај део главе што ниЈе покривен може врло лаr; 

сти". Поред тога, констатује се како тај модни хир ,,на све друго лич , 
~:::нена скромност једне девојке и девојчице"_ 101 Да су таква упозорења 
озбиљно схватана, говори одлука гимназијског професорског савета д~ 

е ученице Гимназије и Учитељске школе морају носити униформе, ТЈ. 
~~не кецеље са закопчаном јаком, јер је "мода узела толико маха, да се не 

" 108 
зна куда иде . 

*** 
Европеизација свакодневице Шапца између два светска рат~ пред: 

ставља реалност. Ниједна теорија модернизације не_ може се докраја при 
енити када је Шабац у питању. Уосталом "историјска стварност не сме 

;е угуравати у калупе утопијских дихотомија и парадигми ~~о~ обрну:о: 
тео и· ски модели треба да произилазе из историјске збиљ~ . Разли IИ 
та :р;штва различито реагују на процес модернизациј~- Поједини делови 
једног истог друштва различито се понашају под у1Ћцајем процеса модер
низације. Српско друштво припада најпротивречнијеМ типу прелазиих дру-

110 
штава. · 7 вота" Шок 

Штампа је бурно реаговала на свако обележје "другог жи . 
модерности" који уништава традиционалну културу а не доноси одмах 

,, ог живота 111 навео ј·е многа шабачка пера да одбаце про-
благодети модерн , 
јект модерности тј. све оно што долази са Запада. у исто време они п~к~: 
шавају да одбране тековине традиционалног начина живота, у чему р 
лично претерују. . ми-

Један део јавности са резигнацијом одбацује све што, по његов~м 
љењу поништава тековине патријархалног друштва. Други део Јавно-

:и изр~жава отворену тежњу за бољим животом. у трад~ционалном 'i;'у
штву људи су незадовољни својим друштвеним положајем и у најве ем 
броју случајева помирени са судбином. у модерном друштву пре реалног 
нап етка постоји тежња за бољим животом, јер се јавност путем мас~в-

р едија као што су: радио, филм, телевизија обавештава о друтачијеМ 
==~и: жи~љења. Формира се механизам емпатије који подразумева ува: 
жава~е положаја другога човека. Не треба мислити да у традиционал 

101 Накривљено капче", у: Шабачки 'гласник, бр. 3, 1934. 
1os ::Униформисани", у: Шабачки Zласник,_бр.,,91, 1923. 
109 п. Ј. Марковић, ,,Теорија модерШiзациЈе ... , с. 13. 
110 п. Ј. Марковић, Беоzрад ... , с. 203. . ,, 
111 п. Ј. Марковић, ,,Теорија модернизације ... , с. 25. 
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ним друштвима нема друштвеног незадовољства. У њима не постоји уста
нова јавног мњења преко које се могу пратити тежње различитих дру

штвених слојева, а не само политичке и друштвене елите.112 

112 П. Ј. Марковић, ,,Теорија модернизације ... ", с. 15. 
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Summary 

Sanja Petrovic 

"Other Life": European Influence on the Process of Modernization of Everyday Life 
in Sabac between the Тwо World Wars 

Europeisation of everyday life in Sabac between the two world wars represents а real
ity. Different parts ofthe society reacted differently to the process of modernization. А part of 
the puЬ!ic rejected with resignation all that comes fl"Om the West, while the other part ex
pressed open tending for а better life and zealously accepted all achievements of modern 
way of life, primarily in the field of everyday !ife. In the light of the writting of Sabacki 
glasnik (The Messenger of Sabac) and Podrinski vesnik (The Herald orPodrinje ), Sabac was 
represented as "the gates of the West", as а town that, owing to its position, is under the 
influence of all that comes to the Balkans fi-om the West. Achievements of the Western civi
lization are accepted in the areas of announcements and advertizing. The goods from the 
West and the products aimed fo1· nicer, easier and more comfortaЬ!e way of life overloaded 
the shops of Sabac. Different ways of amusement attracted mainly younger generations, 
while the olders detestingly observe the youth weltered in "luxury and grandomania". The 
favourite ways of spending free time were visits to the footЫI games, different town parties, 
cinema shows, and the town's beach, often called "naughty beach". Conse1-vative part ofthe 
Sabac's puЬ!ic thought that these ways of spending free time "demoralise" the youth. Euro
pean influences were visiЬ!e rnainly in the field offashion. Unconditional acceptance of the 
fashion styles that were coming frorn the West, were marked in the press as "being modish". 
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УЈЕЖ 

или 

Нушић о женској еманципацији 

Айсшракш: У ,одина.ма борбе за женску е.манцийацију, конзерва

Шивци и ШрадиционалисШи бурно су реаiовали на различиiii.е видове 

афирмације жена на друшшвеној йозорници Краљевине Ју'iославије. 

Један од њих, ко.медио'iраф Бранислав Нушић, учинио је шо својом 

комедијом "Ујеж" (Удружење ју'iословенских е.манцийованих жена), 

у којој је исмејао јавни анiажман жена и њихово удруживање. 

Међуратни период у Краљевини СХС (Југославији) обележила је, уз 

остале промене подстакнуте европским и светским утицајима, и борба за 

афирмацију жене у јавним пословима и за њену еманципацију. После Пр

вог светског рата, женско питање је, управо у том правцу, знатно добило 

на тежини. У новој земљи и промењеним друштвеним приликама и жене 

су тражиле нову улогу. То су године у којима су све чешћи женски захтеви 

за гласачко право, грађанску једнакост и једнако право наслеђа. 1 Током 

Првог светског рата, жена је, у светским оквирима, показала "неслућен 

вишак енергије, свести и способности, жилавости и умешности", управо 

свих оних одрицаних јој способности.2 Охрабрене својим "ратним ангаж
маном", жене у међуратном периоду, поред ангажовања у хуманитарним 

друштвима, све више почињу да се ангажују и у многим новооснованим 

феминистичким удружењима, попут Алијансе феминистичких друштава 
у држави СХС, Удружења студенткиња Београдског универзитета, Жен

ске Мале Антанте, Лиге жена за мир и слободу, Женске странке, Удруже
ња универзитетски образованих жена ... Већ 1919. основан је и јединстве
ни женски савез за целу Југославију- Народни женски савез Срба, Хрва

та и Словенаца, с циљем да ради на развијању хуманог, етичког, култур
ног, феминистичког, социјалног и националног рада, да прати рад нацио

налних и међународних женских друштава и да југословенске женске ор-

1 П. Марковић, Беоlрад и Евройа 1918-1941. Евройски утицаји на йроцес модер
низације Београда., Београд 1992, стр. 51. 

2 С. Сгефановић, Женско йиШање у беоZрадској шйi.амйи и йериодици 1918-1941, 
магистарски рад, Београд 2000, стр. 100. 
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ганизације представља у иностранству.3 Те активности чиниле су, по сте

пену организованости, прве одлучније кораке ка суштинским циљевима 

борбе за равноправност, борбе на дуге стазе и са променљивим резулта

тима. 

Време о коме је реч било је још ненаклоњено женама. Поред ускра

ћених политичких права, жена је и у породичном животу била потпуно 

обесправљена - у браку је била потчињена мужу, брак је био под цркве

ном јурисдикцијом, а ванбрачна деца нису имала никаква права. И могућ

ности за избор и обављање појединих занимања биле су ограничене, а 

положај жена у скоро свим занимањима био је лошији од положаја му

шкараца.' 

С временом је учешће жена у свим облицима и манифестацијама јав
ног живота бивало све значајније и изазивало је све већу пажњу. С једне 

стране, жена је почела да обавља већи део занимања, кој а су до тада била 

искључива привилегија мушкараца, као што је био случај са госпођицом 

др Маријом Илић, која. је решењем министра унутрашњих дела генерала 
Живковића од 6. јуна 1929. постављена за полицијског приправника Упра
ве града Београда, и тиме постала прва жена полицајац у Краљевини Ју

гославији,' а, с друге стране, све снажније је почела да се укључује и у 
уметничке послове. На Другој пролећној изложби, одржаној у Уметнич

ком павиљону 1930. године, већ су се издвојиле ,,жене сликари" - Зора 

Петровић, Роксанда Зуруниh, Милица Бешевић, Јелисавета Петровић, Ми
лица Чађевиh, Анка Кризман-Паулић, Елда Пишчанец, Аница Зупанец, 
Мира Прегел и Лина Црнчиh-Вирант, које су, с таквим одређењем, заузе
ле посебан нростор на Полишик:иној страни "Женски свет".6 И десет го
дина касније, лист Време даје посебан осврт на женско учешће на Про
лећној изложби, наглашавајући да је од сто тридесет два уметника која 
учествују на тој изложби, двадесет једна жена (или - од 313 радова, 40 су 
дале жене), што је било "више него икад код нас".7 Иако данас можда тај 
проценат учешћа жена у уметничком животу не делује импозантно, он је 
за време у коме је исказан више него значајан, пошто су жене годинама, 
док су биле везане искључиво за кућу и кућне послове, једино успевале да 
свој допринос у уметности, ако имје то писменост дозвољавала, дају пи
шући, и тек од XIX века свирајући неки од инструмената или сликајући. 

3 Н. Божиновић, Женско йиШање у Србији у XIX и .ХХ веку, Београд 1996, стр. 
104-105. 

' Исто, Београд 1996, стр. 100-101. 
5 Политика, 7. јун 1929. 
6 Политика, 25. мај 1930. 
7 Време, 9. јун 1940. 
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Само пола века раније, тај помак и у европским оквирима сматрао се ре

волуционарним. У XIX веку за жену је писање било најлакше комбинова
ти са дужностима које је имала унутар свога домаћинства, док је бављење 
сликарством или музиком било тешко сакрити од средине ненавикле на 

такву врсту женског ангажмана, а изискивало је и додатне материјалне 

трошкове, што је XIX век учинило, када су жене у питању, веком нове
листкиња и песникиња, али не и веком великих сликарки и музичарки.8 

Отуда је институционално појављивање жена уметница у културном жи
воту престонице значајно за афирмисање и тог вида женског ангажмана у 
деценијама између светских ратова. 

Изгледа да балкански мушкарци нису лако подносили то активно жен
ско ступање иа друштвену позорницу Србије, која је из патријархалних 

полако улазила у проевропске воде. Још 1924. је радикалски посланик За
рија Барјачић тражио да се жене избаце из јавне службе, а неколико годи
на касније, др Реља Аранитовић дао је своје виђење места жене у савре
меном друштву: ,,Мајка је стуб човечанства. Али та мајка није 'мајка-про
куриста', 'мајка-секретарица', 'мајка-управница', 'мајка-балерина', ни 'умет
ница-мајка'. Ту мајку видимо међу четири зида, која не познаје други свет 
него онај у смеху и плачу сопствене деце, свет радости и патње њене поро
дице. Она је душа мужу, његов одмор, његова разонода, његов осмејак, 
његов цео свет .... Та жена, коју замишљамо без кармина и мириса, у стању 
је да помогне да се друштво, које је веhједном ногом ступило у провалију 
страсне заразе, у њу потпуно не сурва .... Жена треба да остане у кући и да 
поновно проговори кроз мужа и своју децу. Тај њен глас је данас друштву 

најпотребнији."' На такав поглед на жену затворену између четири зида 
реаговала је др Јулка Хлапец-Ђорђевиh у тексту "О жени": ,,'Повратак у 
кућу - то је крилатица, коју сад труби Европа, тим јаче, уколико се више 
приближавамо истоку .... Строго узевши, све је то Дон Кихотова борба о 
ветрењаче, јер нема више данас опе куће, која би некоме могла дати садр
жај живота и исхрану."10 Позната феминисткиња је то аргументовала чи
њеницама да је дошло време у коме се међу добитницима Нобелове на
граде налази једна жена, да жене добијају медаље на спортским теренима, 
да их има и међу политичарима и пилотима ... Она је наставила борбу за 
активно учешће жена у јавном животу и у тексту "Јаван рад удатих жена", 

8 В. 8. Anderson, Ј. Р. Zinsser, А History of their own. Women in Europe from Prehistory to the 
Present, vol. II, Oxford University Press 1999, р. 172-173. 

9 Др Реља Аранитовић, ,.О жени", Живот и рад, књ. XI, св. 64, 15. април 1932, стр. 
577-578. 

10 Др Ј. Хлапец-Ђорl)евиh,"О жени", Живош и рад, књ. XI, св. 66, 15. мај 1932, стр. 
739-740. 
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'•~~;~:(~~:,су: ,,Удате жене у јавној, односно државној служби, само 
f'i!\Ц/j'ti~~~l}iy'бopби за женино право, за слободу и самоопредељење .... Му
+: '~а.'рци у тим женама виде пионире, КОЈИ крче пут хюь~~~, стотинама хи-

љада, милионима жена и зато их немилице истребљују. 
Ангажоване и свесне жене, попут Јулке Хлапец-Ђорђевиh, Паулине 

Лебл-Албале, Ксеније Атанасијевић, али и многе друге, окупљене око жен

ских друштава различитих профила, поред "институционалног" ангажма

на, све чешће су почеле да се оглашавају у јавности и када је требало 

устати против лажног морала, или су стајале у одбрану стваралаца које су 

нападали лажни моралисти, конзервативци, или они који нису били спрем

ни да се суоче с чињеницом да Београд излази из патријархалних оквира и 

из њих улази у европске оквире, који су, између осталог, подразумевали и 

потпуну афирмацију жене. Тако су се међу најватреиијим борцима за по

дизање Мештровиhевог "Победника", коме су конзервативци замерали 

што је наг и што нема довољно националних обележја, нашле управо бе

оградске жене, што је управника Народне библиотеке Јована Томића на

вело да закључи како је "модерна жена у овој кампањи показала да њом 

више влада страст него разум". 12 Госпође из свих женских удружења ак

тивно су се укључиле и у расправу о случају Ксеније Атанасијевић, којој је 

у октобру 1935. године одузето звање доцента на Филозофском факулте
ту.13 Тиме су оне реаговале и ван својих уобичајених активности, бавећи 

се ширим друштвеним феноменима. 

Можда су управо те њихове "активне" битке за женска права и битке 

против конзервативизма, патријархализма и лажног морала утицале на 

то да су једну од најжешћих критика, додуше "индиректну", добиле упра

во од једног од оснивача два значајна женска удружења (Удружења прија

теља уметности ,,Цвијета Зузорић" и Кола српских сестара), комедиогра

фа Бранислава Нушића. 

У времену после Првог светског рата, Нушвh није крио свој жал за 

прохујалим временима и користио је сваку прилику да исмеје "ново доба" и 
оно што је то доба подразумевало. У једној од својих "козерија", комедио

граф се јада: ,Дре рата све је било некако дугачко; дуга сукња, дуга коса и 

дугачак брак; сад, после рата, све је кратко: кратка сукња, кратка коса и 

кратак брак. Пре рата жене су се деколтовале одозго, а сад, после рата, 

деколтују се одоздо. Пре рата муж се мешао у политику, а жена је оговара-

11 Др Јулка Хлапец-Ђорђевиh, ,,Јаван рад удатих жена", ЖивоШ и рад, књ. ХХ, св. 
124, 15. октобар 1934, стр. 1226. 

12 Р. Вучетић-Младеновић, .,Побеђени Победник", Годишњак за друштвену ucillo
pujy, VI, св. 2, Београд 1999, стр. 120. 

13 Изјава жена слободних професија и јавних радница поводом случаја гђице др 
Ксеније Атанасијевић, Живот и рад, св. 145, 1. новембар 1935, стр. 572. 
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ла; сад, после рата, мужеви оговарају, а жене воде политику .... Пре ра~а 
зазорно је било за неку жену рећи да је распуштеница; сад, после рата, то ЈС 

чак квалификација. Пре рата кад дођеш у три сата по поноћи наљољан 
кући, а жена те изгрди к'о вашку и гађа те папучама и шамлицом; сад, после 

рата, кад дођеш у три сата по поноћи наљољан кући, а ти и не затекнеш 
жену код куће .... ,,1• И у многим другим цртицама из послератног )кивота, 
Нушвhје показивао своје конзервативне ставове, а на оштрици_ његове кри

тике често су се налазиле жене, и питање њихове еманципације. 

Конзервативни погледи на женску еманципацију нису, међутим, били 
тековина само југословенског друштва, које се умногоме сматрало ~атр~

јархалним, већ је то био правац којим су се кретале и много развијеније 

европске земље.15 Борба за право г.паса, право на образовање, нове сексу

алне слободе, те за промене у моди, биле су шамар за многе конзерватив

це, који нису могли да прихвате чињеницу да жене напуштају традицио
налну улогу домаћице и мајке и тако добијају већу и значајнију улогу у 
друштву. Отуда је нови друштвени ангажман жене, и читав процес жен

ске еманципације, често наилазио на беспоштедну критику, а некад и на 

нескривени цинизам или подсмех појединих конзервативаца и традицио

налиста. Чувено "Бранина позориште" тих година на репертоару је има
ло представе које су и самим називима указивале на однос према женама 

и женској еманципацији: ,,Школа за удаваче", ,,Убица своје жене", ,,Жено, 
опрости ми", ,,Модеран развод брака" ... 

Негативни однос средине према женама, доминантан тих година, на

вео је Паулину Лебл-Албалу да га 1938, у Гласнику Југословенске женске 
сшранке, сумира: ,, ... Али не само шаљиви листови, него и велика, озбиљ
на дневна штампа, спремна је у свакој прилици, нарочито доносећи изве
штаје са судских расправа или са седвица и скупштина женских друштава, 

да своју репортажу стилизује тако како би изазвала подсмех и презир за 

менталитет и делатност жена. И све то скупа подражава непрестано уве

рење код широких маса да жене не треба узимати озбиљно, да су оне та
шта, плиткоумна створења, нестална и ћудљива, вероломна и извештаче

на, бескрајно радознала и површва, у најбољем случају само надри учена 
и надри емаицинована, неспособна да и једном послу приђу темељно и 
разумно, и да њих могу својски заинтересовати само прописи за шминку и 

модне ревие, или, у најбољем случају, рецепти за добру кујну."16 

14 Б. Нушић, ,,Пре и после рата", Сабрана дела Бранислава Нушића, књ. VII, Бео
град 1966, стр. 218-219. 

15 В. S. Anderson, Ј. Р. Zinsser, А History oftheir own. Women iп Europefrom Prehistory to the 
Present, vol. II, Oxford University Press 1999, р. 207. 

16 Цитирано према: С. Огефановиh, Женско йuiliaњe у београдској шШамйи и йе

риодици 1918-1941, магистарски рад, Београд 2000, стр.127-128. 
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За једно од женских друштава, Удружење "Цвијета Зузорић", поузда

но је најзначајнији однос који је оснивач тог удружења, бранилац традици

је и старих вредности, Бранислав Нушић имао када је тај проблем у пита

њу. Иако је сам Нушић основао два женска удружења, иако су и његова 

жена Даринка Нушић и ћерка Гита Предић биле активне у раду Удруже

ња ,,Цвијета Зузорић", он није издржао а да са патријархалног станови

шта не каже свој суд о женској еманципацији и друштвеном ангажману 

жене. Нушић је то учпнпо, како једном комедиографу и доликује, писа

њем комедије "Ујеж". Премијера "Ујежа" била је 4. септембра 1935. у На
родном позоришту. Представу је режирао Јосип Кулунџић, а главне улоге 

играле су Деса Дугалић, Зора Златковић и Жанка Стокић. И сам наслов 

комедије, који је представљао скраћеницу пуног назива "Удружење југо

словенских еманципованих жена", указивао је на правац у коме ће та ко

медија ићи: 

"Сушић: По мени ја бих забранио женама да се удружују, или бар кад 

се удруже а оно нек се не зову" Ујеж". Замислише" Ујеж" ! Ко је још чуо и 
видео да се женско удружење зове "Ујеж "? Разумем ујед, шо йойiйуно раз
умем, али "Ујеж ", шо йросйiо не разумем. 

Марковић: То је скраћеница, шо су йочейiна слова од имена: Удруже

ње јуzословенских еманцийованих жена. 

Сушић: Скраћеница? Врло укусна скраћеница! Кад би йо мени било 

ја бих њих друzаче скрайiио; донео бих законе који би имао један једини 

члан који би zласио: Једино удружење женино шо је муж". 17 

Година у којој је та комедија настала, 1935, била је обележена појача
ним расправама о женском праву гласа, а да је она била "критична" за 

женска питања и еманципацију потврђује и већ поменути случај Ксеније 

Атанасијевић, којој је исте јесени одузето звање на Филозофском факул

тету, због наводног плагијата18 , а у чију је одбрану, у сали Универзитета, 

стало "око 15 дама и стативу мушкараца"! 19 Те јесени Алијанса женских 

покрета, у сарадњи са другим феминистичким организацијама, на дан за

седања Народне скупштине, 20. октобра 1935. године, организовала је збо
рове за право гласа жена широм Краљевине Југославије.20 Само у Бео-

17 Б. Нушиh,"Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 39. 
18 Др Ксенија Атанасијевић је од 1928. била у звању ванредног професора филозо

фије на Филозофском факултету у Београду. Када је Ушшерзитетски савет требало да 

потврди избор др Ксеније Атанасијевић у звање редовног професора, томе се успротивио 

Милоје Васић, професор археологије, оптужујући је да у њеној расправи о Клеопатри 

постоји плагијат, који никада није доказан. 
19 Полийlика, 10. новембар 1935. 
20 Н. Божиновић, Женско йитање у Србији у Х1Х и ХХ веку, Београд 1996, стр. 118. 
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граду, 20. октобра 1935, том збору присуствовало је 2.500 жена.21 Неколи

ко дана после извођења премијере "Ујежа", Политика је спроводила "Ан

кету о женском праву гласа", у којој су Драгољуб Јовановић и Живко То

паловић тражили да се женама дају сва политичка права, док се Димитри

је Љотић томе жестоко противио.22 Те године објављена је и Библиоzра
фија књиzа женских йисаца у Јуzославији (Београд-Љубљана-Загреб, 

1935), као убедљиво сведочанство о активности жена у књижевном живо
ту међуратне Југославије. 

Желећи да буде видно актуелан, Бранислав Нушић је за предмет сво

је комедије "Ујеж" узео питање учешћа жене у јавном раду и одвајање 
жене јавним радом од породичног живота. У став према том питању Ну

шић је унео сва она за то време типична патријархална пребацивања же
ни да одласком на разне седнице занемарује, па и упропашћује, своју по

родицу. 

У предговору за "Ујеж" Нушић је навео да га је на писање те комеди
је нагнао текст из Правде, објављен 14. јула 1935. године, поткрепљен фо
тографијама "Еманципација жена у слици и речи". На првој "инспиратив
ној" фотографији, по Нушићевом виђењу, ,,неколико елегантних дама пред 

'Москвом' освежава [се] напитком пуштајући кроз румене ноздрве облаке 

дима и води празне разговоре, оне који се обично воде на кафанским те

расама. Изнад те слике, елегантно обучен господин, евентуално муж јед

не од тих дама, гура колица с дететом по београдским улнцама."23 Кре

нувши трагом на који је сам Нушић указао, а у жељи да сазнам шта је то 

толико наљутило конзервативног комедиографа, наишла сам на три фо

тографије иједан (малициозан) текст о друштвеном ангажману жена, пот
нисан са Бр. С: ,,1. Док тате шетају ћерке по Калемегдану (слика оца и 
ћерке у шетњи - прим. аут.) 2. и гурају колица улицом (отац, у пратњи 
жене, гура колица- прим. аут.) 3 .... дотле еманциповане маме прекраћују 
време са чашом пива."24 Занимљиво је да се на фотографији јасно види да 
жене пију највероватније воду, пошто се испред њих налазе чаше са про
видном течношћу (уочљива је и џезва за кафу), нема цигара, које помиње 
Нушић, а да ли су разговори које те жене воде испразни или не, врло је 
тешко утврдити на основу фотографије. И сам текст је у духу погледа које 
је комедиограф "дорадио" у својој "антиженској" комедији: ,,У женским 
друштвима, као што је већ опште познато, сем фотографисања, давања 

21 П. Марковић, Беоiрад и Евройа 1918-1941. Евройски утицаји на йроцес модер-
нюације Бео'iрада, Београд 1992, стр. 54. 

22 Политика, 8. септембар 1935. 
23 Б. Нушић, ,,Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 9-10. 
24 Правда, 14. јул 1935. 
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· изјава новинарским полетарцима и штампања скупоцених споменица, ко
је треба за доцнија поколења да сачувају сећање на несебичан рад те и те 

управе, слабо се што ради. На домовима ствари иду прилично траљаво. А 

што се тиче спровођења једне анкете међу женама, она не би успела из 

два разлога. Прво зато што се показало да су жене у данашњим веселим 

временима исувише заузете посетама које морају да учине кројачицама, 

обућарима, фризерима и другим сличним добротворима човечанства; и 
друго, што и када нађу мало времена, оне онда никако не могу да нађу и 
какву мудру реч, пошто су све мудрости оставиле у научним и напорним 

дебатама са фризером, коме никако не иде у главу да читава судбина јед
не, рецимо, лепе жене може зависити само од лошег увојка, или са кроја

чицом, која је толико назадна да апсолутно не осећа све кобне последице, 
које може донети једна бора на госпођиној хаљини."25 

Нушић, ,,инспирисан" текстом из Правде, своју комедију смещта у кућу 
професора Лазића. Супруга и мајка госпођа Лазић председница је "Ује
жа" и проводи све време у пословима друштва. Резултат тог њеног анга
жмана је да њен муж Лазић нема дугме на капуту, што, за Нушића, пред
ставља тоталну небригу жене и слику суноврата срећног породичног жи

вота, да једна ћерка добија ванбрачно дете, да друга води љубавну препи
ску иако јој је само дванаест година, а да син, чији је узор Ал Капоне, бива 
избачен из школе и постаје члан лоповске дружине. И сам рад женског 
удружења "Ујеж" Нушић представља до краја карикатурално - на седни
ци управе пије се чај, једу колачићи и оговарају чланице које нису присут
не, уз препричавање актуелних скандала (ко је кога напустио, ко је кога 

преварио, чији муж је ухапшен, где су се појавили нови материјали и ха
љине ... ). Да би још убедљивије истакао како се на тим седницама женских 
удружења ништа не ради, Нушић такву експлицитно ставља у уста својих 
госпођа: 

,,Г-fЈа Лазић: ,,Госйо!Јо Јанковић, јесше ли израдили зайисник йро-
шле седнице?" 

Г-fЈа Јанковић: ,,Нисам!" 
Г-fЈаЛазиh: ,,Зашшо забога?" 

Г-!Ја Јанковић: ,, Па како да вам кажем: нисам и.мала шша да зайише.м. 
Ми йрошле седнице у сшвари нис.мо нишша решавали. Целе седнице разго
варали с.мо о разним новосши.ма, йа нисам ваљда .могла шо да зайише.м. "26 

Нушић, дакле, седнице "Ујежа" описује дугим и празним разговори
ма чланица удружења, оговарањима, свађама, па чак и тучама, а да би 

25 Исто. 
26 Б. Нушић, ,,Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 88. 
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иронија била већа, програмски циљ тог удружења је заштита породице. И 

док "Ујеж", као хуманитарно удружење, редом одбија све молбе за по

моћ", оно ипак успева да се "заинтересује" за "трагични случај у дРЖави 

Манџуко, где је хришћански генерал Чунг-Чанг-Хуј извршио покољ и пре

ко хиљаду породица оставио без својих хранитеља".28 Карикирајући њи

хово хуманитарно деловање, Нушић, речима својих "еманципованих" го

спођа, предлаже да удружење приреди "духовни концерт у корист обез

глављених породица у држави Манџуко". Поред бриге за обезглављене 

породице државе Манџуко, Нушићеве госпође спремају се и за међуна

родне конгресе: 

"Г-fЈа Сйасиh: ... На ~ии.м .међународним конгреси.ма главне су сшвари 
и излеши а за банкеше и излеше шреба бо.ме и.маши ~иоалеше. Сећаше ли 

се, zосйо!Јо Јелиhка, оне .моје од велур-шифона, 400 динара .мешар? Зар 
шо није хаљина за .међународни банкеш? Верујше, zосйо!Је, за шу се хаљи

ну може рећи да је једна међународна хаљина . ... Али шша вазда да вам 
ређам, сви знаше моје шоалеше и онда, йризнаhеше да нико не би могао 

боље да вас рейрезеншује од мене. "29 

Попут наведене госпође Спасић, и остале жене које Нушић приказу

је у "Ујежу" су сплеткашице, брбљивице, снобови, лажни филантропи. 

Све оне припадају такозваним вишим друштвеним слојевима и њихов јав

ни рад се претвара у утркивање која ће пред светом више да значи и важи, 

а потпуно су глуве за истинске животне проблеме. 

Такав однос Нушића према женама критиковала је Жанка Стокић, 

једна од Нушићевих омиљених глумица, која је играла и у "Ујежу". Она се 
још раније, 1924. године, осврнула на комедиографов однос према жена
ма, жалећи што Нушић у својим написима "претпоставља лакомислене 

жене тешкомисленима, што долази отуда што је он и у животу увек прет

постављао лакомислене жене овим другима" (што сигурно није могло да 

радује госпођу Даринку Нушић).30 

На такав Нушићев став утицали су вероватно понеки лакомислени 

поступци појединих жена у разним женским удружењима, којих је, чиње-

27 "Г-!)а Јанковиh: Јелена Цекић удова са двоје деце, моли за йомоh ... 

децом. 

Више њих: Да се одбије. 

Г-ђа Јат-исовиh: Милан Томић бивши раденик, осакаћен на йослу, йpeoйillepeheн 

Више њих: Да се одбије. 

Г-ђа Јанковић: Јосиф Здравковић, сiйарац ... 
Више њих: Да се одбије". 

28 Б. Нушић, ,,Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 107. 
29 Исто, стр. 112. 
зо Политика, 9. новембар 1924. 
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ница је, било, и о којима је штампа ревносно обавештавала. Сукоби уну

тар женских друштава у то доба нису били ретка појава. У Народном жен
ском савезу СХС сукоб је достигао врхунац 1926. године, када је из тог 
савеза иступило десет београдских друштава због неслагања око суштин

ских питања везаних за његов рад, не прихватајући феминистичку орга

низацију Управе Савеза, због чега је долазило и до личних сукоба између 

чланица појединих друштава и Управе савеза, о чему је штампа уредно 

обавештавала читаоце.31 Слично је било и са "објављивањем" сукоба уну

тар Женске странке, која се само неколико месеци од оснивања 1927. по
цепала због унутрашњих сукоба32 , или унутар Женског покрета, када је 

1939. дошло до размимоилажења између млађих и старијих чланица око 
начина рада." Ипак, треба имати у виду да је време о коме је реч време 

узбурканих емоција, време у коме су се готово свакодневно дешавали зло

чини због страсти или самоубиства због несрећних љубави, што показује 

да су сви ти инциденти, делимично и као последица неких димензија жен

ске психологије, ипак у основи рефлекси тадашње опште атмосфере, а не 

искључиво "женска" ствар. 

Поред сукоба између самих чланица Удружења "Цвијета Зузорић" (по

стоји документ о изласку из Управе Стане Ђорђевић због нанете увреде од 

Теофаније Боди)", као не баш правих повода да се карикира женски дру

штвени ангажман, било је и случајева за аргументоване критике, нарочито 

када су госпође себи понекад допуштале превише, постављајући се изнад 

уметника. На отварању Прве пролећне изложбе, председница Удружења 

Олга Станојевић довела је вајара Сретена Стојановића у врло неугодну си

туацију. Наиме, када су већ и званице почеле да пристижу на изложбу, она 

је скинула радове тог аутора које поставио жири да би на њихово место 

поставила портрет Цвијете Зузорић- поклон сликара Марка Мурата. На 

ту велику нетактичност, нарочито у присуству публике, ,,велики број сли

кара хтео је да поскида своје радове и да их однесе кућама". Ситуација је 

била тим гора што је Сретен Стојановић од почетка био уз Удружење ,,Цви

јета Зузорић", чак је био и његов донатор, приложивши суму од 3.000 дина
ра за изградњу Павиљона.35 Слично је било и у случају Јована Бијелића, 

када је Стана Ђорђевић, тада секретар Ликовне секције, себи допустила да, 

иако по схватању Јована Бијелића, потпуно некомпетентна, расправља с 

31 Н. Божиновић, Женско йийlање у Србији у XIX и ХХ" веку, Београд 1996, стр. 108. 
32 Полишика, фебруар-март 1928. 
33 Н. Божиновић, Женско йиШање у Србији у Х1Х и ХХ веку, Београд 1996, стр. 122. 
34 ИАБ, фонд Удружења пријатеља уметности ,,Цвијета Зузорић" (даље УПУ ЦЗ), 

Ф.1, а.ј. 26. 
35 Исто, а.ј. 55. 
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тим сликаром о чисто уметничким питањима. Удружење је тај инцидент 

схватило као личну ствар њих двоје, а све се завршило тако што се Јован 

Бијелић извинио Стани Ђорђевић за нанету увреду. 36 Оба та случаја, про
праћена тешким речима и увредљивим писмима, завршила су се, ипак, за 

добро културе и Удружења, великим измирењима. 

Најдраматичнији је, наравно, био сукоб са Браниславом Нушићем, 

изазван једном ситном непажњом, а његова тежина била је тим већа што 
је Нушић био оснивач Удружења и што је све до своје смрти остао везан 
за њега. Приликом одржавања Гетеове вечери почетком 1932. десило се, 
наиме, да Нушић није могао бити пронађен како би био позван на вечеру, 
која је приређена у Гетеову част. Увредио се због тога, јер је то доживео 
као намерну непажњу. Озлојеђен, он је "Цвијети Зузорић" упутио писмо 

са много прекора: ,,Ја Вас молим, поштована гђо Станојевић, да ми не 

замерите што Вас овим узнемиравам, али свакојако не могу дозволити 

никоме да овако неделикатно вређа частољубље једнога старог књижев

ника, који би могао и не бити у вољи коме, али може се указати бар најо
бичнији обзир."37 Наравно, и тај инцидент, плод непажње госпођа, али и 
сујете старог уметника, брзо је формално изглађен. Ипак, могуће је да се, 
сећајући се управо тог инцидента, Нушић због њега помало и светио го
спођама из ,,Цвијете Зузорић" оштрим уједима "Ујежа", али се, додуше 
речима које изговара професор Лазић, ипак оградио од тезе да су све ан
гажоване жене исте као оне које је он карикирао у својој комедији: 

"Лазиh: ,,Има две врсйlе жена јавних радница. Једне су које сйlуйају у 
јаван рад са једним искреним и йравилним схвайlањем ойшйlих друшйlве
них или човечанских йойlреба. - Те жене са једном йохвалном исйlрајно
шhу, са једним йошйlовања досйlојним уверењем и йреданошhу врше функ
ције јавних раденица и йосйlижу усйехе који су за дивљење и које ми му
шки чесйlо не бисмо усйели йосйlиhи. Тим женама часй1 и йошйlовање. То 
је она йрва врсйlа. Друzа је врсйlа жена које иду као йриколице уз ове 
йрве. - То су оне које не служе удружењу веh удружење њима; оне које не 
служе циљевима удружења веh йlе циљеве сйlављају себи у службу. То су 
оне жене које не моzу да се скрасе код куhе; којима удружење йlреба да би 
имале разлоzа за излаз, којима је задовољсйlво да се зову чланице уйраве, 

да йрире!Јују концерйlе, да йрисусйlвују као изасланице на свечаносйlима, 
да иду из канцеларије у канцеларију, да се фойlоzрафишу, да йрисусйlвују 
банкейlима, да очекују одликовања ... "38 

36 Исто, а.ј. 62. 
37 В. Колаковић, ,,Бранислав Нушић као културни радник у 'Станковићу' и 'Цвије

ти Зузорић"', Зборник йозоришно'l музеја "Бранислав Нушиh 1864-1964", Београд 1965, 
стр. 353-354. 

38 Б. Нушић, ,,Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 40-41. 



158 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

Тиме Нушић као да је хтео да оправда и саму контрадикцију везану 

за његово деловање - с једне стране оснивач два женска удружења, а с 

друге жестоки критичар женског ангажмана, који је управо тај ангажман 

приказивао стереотипно, покушао је, тим Лазићевим монологом о "пр

вој" врсти жена које су за хвалу да макар мало ублажи свој генерално 

негативни став, јасан у сваком реду комедије "Ујеж", 

Огереотип о женама које су биле чланице разних женских удружења 

поткрепљује и Бошко Токин у роману "Теразије", који за једну од својих 

јунакиња, Оливеру, жену народног посланика, како сам наводи "сексуал

но незасићену", привремено тражи лек у оваквом друштвеном ангажма

ну: ,,Да се мало разоноди ушла је у друштво 'Цвијете Зузорић', кретала се 

по литерарнијим салонима, и даље тражећи мушкарца." Но, на срећу, до

даје и битну ограду: ,,Није умела да разговара о уметничким и књижев

ним стварима и није се осећала добром у тим круговима."39 С једне стра

не, тај опис Оливерииог "трагања" за мушкарцем, показује да су женски 

ангажман у таквим удружењима поједини мушкарци и тако тумачили, али, 

с друге стране, бар када је "Цвијета Зузорић" у питању, по том одломку се 

ипак може закључити да "сексуално незадовољство", доколица, или пра

зна жеља за разонодом нису били довољни за ангажман у том уметнич

ком удружењу, већ нешто више. 

Данас није докраја познато каква је била реакција Удружења ,,Цвије

та Зузорић" и осталих женских удружења на Нушићеву комедију "Ујеж", 

Покушавајући да задрже том комедијом умногоме пољуљано достојанство, 

госпође ни из једног женског удружења нису се званично огласиле, ни огра
диле од Нушићевог писања. И само женско неоглашавање поводом једног 
таквог напада иа женски интегритет представљало је јасан став које су 

жене заузеле о Нушићевом "Ујежу". Жестока критика те његове комеди

је и његовог конзервативизма ипак није изостала'°, а да ствар за женску 
еманципацију буде боља, она је углавном долазила од мушкараца либе

ралних погледа, свесних да је време у коме жена има једино улогу супруге 

и мајке давно прошло, на шта је још 1918. указивао и Јаша Томић, нагла
сивши: ,,Вредност жене у свету и у човековој заједници није једнострана. 

Није сва вредност само у материнству њеном. Није сва њена вредност у 
подизању и васпитању деце. Није сва њена вредност, ни на огњишту. Није 

39 Б. Токин, Теразије, Београд 1988, репринт издања из 1932, стр. 74. 
411 Раекција на Нушићев "Ујеж" била је снажна, о чему сведочи и велики број махом 

негативних критика: В. Глигорић, ,,Греси еманципованих", ПолиШшса, 6. септембар 1935; 
Д. Алексић, Време, 6. септембар 1935; Д. Крунић, Правда, 6. септембар 1935; С. Винавер, 
"Ујеж", екг, књ. 46, бр. 2, 16. септембар 1935, стр.146-150; Семпер идем, ,,Ујеж", Живот 
и рад, св. 144, 15. октобар 1935, стр. 509-510; Т. Манојловић, ,,Ујеж од Бранислава Нуши
ћа", БОН, бр.11-12, децембар 1935, стр. 715-716. 
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сва њена вредност ни у томе, да својом умиљатошћу уноси песништво у 

сурови живот. ( ... )Ужене је велика културна вредност, јер њен ум није 
заостао, него ради на напретку човечанства, чим има прилике за то. У 

жене је и велика економска вредност, јер је способна за многе и многе 

послове, што су потребни човечјој заједници .. .''41 

Реакције на "Ујеж" биле су жестоке. Критичар Правде, Душан Кру

нић, Нушићев однос према женама оценио је као "реакционарно спушта

ње до једне линије на којој слика данашње жене изгледа потпун и ни мало 

укусан анахронизам .... Г. Нушић мисли да тај велики, ослободилачки по
крет није захватио и нашу жену. И зато су његове савремене жене још 

увек само безличне, неинтелигентне и сујетне каћиперке, које се играју 

некаквих добротворних удружења, и које се простачки туку, када једна 

другој стану на жуљ. С тога, ми налазимо да је 'Ујеж' - Удружење југосло
венских еманципованих жена - претерана и неправедна карикатура дана

шње жене."42 

Реакције Станислава Винавера: ,,Нови Нушић, овај из својих позних 

дана, Нушић који строго моралише и баца кривицу не на велике целине, 
на друштво и јато, него само на нарочито одабране жртве, као антички 

ћудљиви бог - изгледа нам још недовољно доследан и недовољно убе

дљив.''43 Или ове потписане са Семпер идем: ,,И зато је он [Нушић] про
блем данашњице посматрао са гледишта своје генерације, па је и решење 

дао тако. Он је гледао жене свог доба. Данашња наша женска друштва су 
друкчија. Ми нећемо да их све наводимо, али она су у социјалноме, ако 
баш хоћете и у целоме јавноме животу један важан фактор, коме се мора 
одати хвала и признање за рад.''44 Преко најнегативније критике Велибо
ра Тhигорића: ,,Он је узео један пример беспосличарства жене из имућни
јег друштвеног слоја и на њему је хтео да искали јед патријархалног, кон
зервативног човека и према стварној еманципацији жене од деспотизма 

мужа у кући, од интелектуалне затуцаности у којој би је човек 'старог ко
ва' радо оставио са хоризонтом иглене ушице."45 Све то изазвало је Ну
шићеву реакцију. 

Осећајући да му се може пребацити за конзервативизам, Нушић је, 
пре премијере "Ујежа", дао неколико изјава у штампи, а одмах затим, при
премајући ту комедију за штампано издање својих сабраних дела, дао је и 
свој одговор на примедбе критичара. Трудећи се да оповргне прекоре о 

41 Ј. Томић, ,,Шта је била жена и шта he бити", Историјско-друштвена расправа, 
Ујвидек 1918, стр. 109. 

42 Правда, 6. септембар 1935. година. 
43 С. Винавер, ,,Ујеж", екг, књ. 46, бр. 2, 16. септембар 1935, стр. 149. 
44 Семпер идем, ,,Ујеж", Живот и рад, св. 144, 15. октобар 1935, стр. 510. 
45 В. Iлигорић, ,,Греси еманцmюваних", Политика, 6. септембар 1935. 
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nесавремености његових погледа на жену као јавну радницу, Нушић је 
развио мисао да комедиографи "од Аристофана до данас" свој подсмех не 
упућују покрету који друштво покреће напред, него девијацијама које прате 

такав покрет. Нушнћ је чак експлицитно навео да би му се учинила не

правда кад би се оно што је он у "Ујежу" рекао генералисало и он био 

проглашен за непријатеља женског удружпвања, он, који је био оснивач 

двају женских удружења: ,,Жена способна и позвана да буде јавна радница 

свесна је увек и својих родитељских дужности; предајући се акцији у јав

номе животу, она не пренебрегава никад ни своје породичне дужности ... 
Жена немарна према својим домаћим и родитељским дужностима одлази 

у јавни живот баш зато да би те дужпости избегла или бар да би себе пред 

собом оправдала. И када ја, ову другу жену, позивам кроз свој комад да се 

врати дому и породу, јаје не позивам уједно да се и дезаинтересује за јав

ни живот већ само да у томе животу заузме оно место које јој припада." 

У предговору штампаног издања "Ујежа", писаном после премијере, 

Нушић је још морао дати додатна објашњења о разлозима настанка те 
комедије, очигледно под утицајем многих негативних критика после изво

ђења његовог текста. Непознато је и како су госпође реаговале у самом 
Народном позоришту, гледајући ту представу, али да је реакција била дру
гачија од оне коју је Нушић очекивао, можда потврђује и део из помену
тог предговора комедији, у коме је упоредио ситуацију у којој је он напи

сао "Ујеж" са ситуацијом у којој је Молијер написао "Смешне прециозе", 
исмевајући француску елиту окупљену око маркизе Рамбује:,, ... познат је 
факат да су приликом ове комедије, Мадам Рамбује и њене пријатељице 
највише аплаудирале Молијеру. Ни Мадам Рамбује ни њене пријатељице 
нису сматрале да се сатира односи на целокупан покрет већ само на њего

во изопачење".46 У случају "Ујежа" и београдских ангажованих дама, бар 
према овој Нушићевој опасци, очигледно је да оне нису имале разумева
ња за Нушићево моралисање и указивање на извесна "изопачења". 

Оно што је остало од могуће реакције госпођа из ,,Цвијете Зузорић", 
оличено је у говору председнице Удружења Олге Станојевић, на годишњој 
скупштини ,,Цвијете Зузорић", одржаној 15. децембра 1935: ,,Мени је жао 
што морам то ја да констатујем и да ја одајем признање нашим чланицама, 
а морам то да учиним и да их узмем у заштиту од извесних личности које су 

покушавале чак и преко јавности да исмеју и омаловаже велико пожртво

вање које чине наше чланице за уметност и за уметнике. Ми за свој рад не 
тражпмо никакве награде ни похвале, али имамо разлога да желимо данас 

да личне жртве које чинимо, бар не грде и не исмевају ... "47 Остаје, такође, 

46 Б. Нушић, ,,Поводом мог Ујежа", СКГ, књ. 46, 1. децембар 1935, стр. 524. и Б. 
Нушић, ,,Ујеж"; Свиња, Београд 1935, стр. 5. 
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као непознаница и реакција Нушића на ту ,,индиректну" критику, поготово 
wто је у Извештају са те годишње скупштине наведено да јој је присуство
вао и сам Нушић. Оно што је могућа претпоставка јесте даје највероватни
је Нушић на то могао реаговати својим чувеним смејањем у брк, од к?га се 
сигурно госпође из "Цвијете Зузорић" нису могле боље осећати, али Је већ 
следеће, 1936. године, држећи предавање "Алфа и омега данашњега нашег 
друштва" на чајанки ,,Цвијете Зузорић" ипак, на неки начин, одао призна

ње друштвено ангажованим женама: ,, ... Данас истакнуте жене прелазе сво
јим именом и границе свакидашњости. Данас гђа Лепосава Петковић држп 
говор у Брислу, гца Милена Атанацковић држп говор у Вашингтону, гђа 
Делфа Иванић у Паризу, гца Ксенија Атанасијевић држп предавање у Ати
ни, гђа Јелена Димитријевић путује око света и интервјуише неког махара
џу, гца Наташа Бошковић гостује као балерина у Барселони, гђа Јелена 
Зрнић бива осуђена на месец дана затвора због новинарског чланка, а тако 

и многе друге ... ".48 Да ли је та "ода" женском ангажману била последица 
,,гриже савести" старог комедиографа, или коначно признавање з~ачајне 
улоге жене у друштву, остаје отворено питање. Ипак, ма каква да Је била 
намера у том Нушићевом набрајању активности ангажованих жена, оно је 
данас значајно сведочанство о томе како су у међуратном раздобљу, водећи 
борбу са патријархалним окружењем, жене ипак успеле да се афирмишу и 
изборе за нека од права за које су се бориле. 

Међуратни период Краљевине Југославије био је буран у политич
ком, економском и друштвеном смислу. Борба за еманципацију жене, која 
је у Србији постала интензивна од седамдесетих година XIX века, када се 
оснивају прва женска удружења, текла је, уз одређене успоне и падове, и 
током целог тог доба. Снажан женски друштвени ангажман, радикално 

другачији и јачи од ангажмана од пре Првог светског рата, наилазио је на 
жестоке нападе конзервативаца, али и на одобравање либералних или ле
вих интелектуалаца. С временом су многе госпође из женских удружења, 

целокупним својим ангажманом, од окупљања интелектуалне елите, ире

ко изградње и оснивања значајних институција, сврставањем уз акције фе
министичког покрета, одржавањем бројних изложби, концерата и књи

жевних вечери, устајања против лажног морала и патријархалног виђења 
друштва, и жене унутар тог друштва, успеле да докажу Скерлићеву тврд
њу да је патријархални живот знак ниске цивилизације у којој је улога же
не сведена на "кокош која леже пилиће и марвинче које вуче јарам"49 и да 
је снага жене управо у њеном активном друштвеном ангажману. 

47 ПолиШика, 16. децембар 1935. 
48 ПолиШика, 11. јун 1936. 
40 др Ј. Хлапец-Ђорђевиh, ,,О жени", Живош и рад, књ. XI, св. 66, 15. мај 1932, стр. 

741-742. 
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Summary 

Radina Vucetic - Mladenovic 

UJEz : or Nusic on the Emancipation of Women 

The inter-war period in the Кingdom of Yugoslavia was 
processes and changes that slowly led а traditiona] а d . mark~d Ьу modernisation 
European streams. These tirnes were rnarked nthpatпarcha] soc1ety ЈПtо the rnodern 
. t . . ' among о er changes incited Ь Е 
ЈП ernatюna] JПfluences Ьу the strnggle for affi t· f у uropean and 
th . . . . , tпna юn о women in the ь1· 
ен emanc1pat10n Strong women ,8 • 1 pu 1с sector and 

engagernent befor~ the First World ;;,сш engagem~nht, radically different and stronger than 
Ь t 1 . h ar, was met w1t severe attacks of th 

u а _so w1t approval ofliЬeral and left-oriented int 1 tu I F . е conservatives, 
Braшslav NuSiC reacted to the women' . ~ есЬ а s .. ~mous Serbian comediographer 
( f'т. s emanc1patюn у wпtшg а comed u· .,,, 
юn о ,ugoslav Ernancipated Women) wh h .d. 

1 
У" Jez (Associa-' ere е п 1cu ed women а • . , 

engagernent of women The proof that th ( ssociatюns and puЫic 
disssaproved that Nusi6's cornedy а d ·d\ irnes have changed, was а fact that the puЫic 
aged to prove, Ьу their overall eng:ge1::~n: i:r;:p~c~ to the emancipated wornen, who man
partiarchal life is а sign of low . ·1· . . _е ЈП erwar perюd, Skerlic's statement that 

1 c,v, 1sat10n ЈП wh,ch the role of а 
r? е _of а "hen _incubating chicken and cattle pullin the k "so wornan was i-educed to the 
l1es ш her ac!Jve socia] engagernent. g уо е and that the power ofwornan 

742. 
so др Ј. Хлапец-Ђорl)евиh О Жи 

, жени, вот и рад, књ. XI, св. 66, 15. мај 1932, стр. 741-

Иван Хофман УДК 378.18( =163.3/.6)( 437)"1945/1948" 

Југословени на студијама 

у Чехословачкој 1945-1948. године 

Айсшрак:ш: Прилоi насшоји да йрикаже услове у којима су жи

вели и радили јуlословенски држављани на с~Uудијама у Чехосло

вачкој, у йрвим Zодинама йосле Дpylol свеШскоl раша. 

Високошколске установе у Југославији претрпеле су велике матери

јалне штете током Другог светског рата. Имовина универзитета била је 
уништена, оштећена, или опљачкана. Многи угледни професори и науч

ници нису доживели крај рата, или су због сарадње са окупационим вла

стима, са усташким режимом, те због неприхватања да живе и раде под 

комунистичким режимом, отишли у емиграцију. У таквим условима, ви

сокошколске установе нису моте да образују довољан број стручњака, 
неопходних у пословима око обнове и изградње земље, те у извршавању 

задатака утврђених Првим петогодишњим планом. Суочена с тим про

блемом, Влада ФНРЈ је почела, већ од краја 1945. године да организовано 
шаље стотине студената на студије у иностранство. Највећи број њих је 
послат у Француску, Чехословачку и СССР. Са првим двема земљама по

стојале су традиционалне културно-просветне везе, док је слање студена

та у СССР било у складу са идеолошким опредељењима владајуће Кому

нистичке партије Југославије. Текст који је пред читаоцима представља 

прилог проучавању живота и рада југословенске студентске колоније у 

Чехословачкој од 1945. до 1948. годние. 1 

Ова тема до сада није систематски обрађивана у југословенској историографији. 

Beha пажња посвећена је југословенским омладинцима, који су од почетка 1946. до јесеIШ 
1948. боравили у Чехословачкој на изучавању различитих заната (Ђ. Трипковић, М. Трип
ковић, Ис1сушења једне младости: јуlословенски омладинци у Чехословачкој 1946-1948. 2. ). 
Ова монографија, настала превасходно на основу грађе фондова Министарства рада ФНРЈ 

и Министарства социјалне политике ФНРЈ (оба се чувају у Архиву Југославије) прати 
припреме за одлазак омладинаца у чешке и словачке индустријске центре, њихов смештај 

и различите проблеме, настале приликом њиховог боравка. Посебну вредност имају де
лови монографије, који обрађују притиске чехословачких власти на југословенске учени

ке у време сукоба са Информбироом, у септембру 1948, те одабраIШ документи и накнад
на сећања учесника описаних догађаја. 
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Прва организована група југословенских студената приспела је у Че
хословачку током децембра 1945. године. Према извештају др Отона Бер
копеца, аташеа за културу при Амбасади ФНРЈ у Прагу, било их је 227.2 

Њихов распоред по универзитетима приказан је на табели: 

196 
16 
5 
10 

227 

Приспели студенти углавном су били стипендисти Владе ФНРЈ (107), 
или Владе Чехословачке Републике ( 46). Мањи број студената стипендира
ли су Министарство индустрије Босне и Херцеговине (5), Хавранеков фонд 
( 4) и Завод за социјално осигурање у Љубљани (1). Стипендисти Министар
ства просвете ФНРЈ уписали су студије из следећих научних области: 

агрономија 23 
техника 45 
меднцнна 28 
право 2 
шу мао ство 2 
dЈаомацнiа 1 
економско-комерцијалне науке 1 
dЈнлозо!hске дисциплине 2 
МУзнчка уметност 3 
УКУПНО 107 

Стипендисти Министарства просвете ФНРЈ потицали су из свих кон
ститутивних република, и то у следећем односу: 

Собнiа 30 
Ховатска 22 
Словенија 11 
Босна и Херцеговина 18 
Македонија 13 
ПnнаГооа 13 
УКУПНО 107 

2 Архив Југославије, Комитет за школе и науку при Влади ФНРЈ (315), фасцикла 
6, јединица описа 16, Годишњи извештај о југословенским држављанима на студијама у 
ЧСР, за школску годину 1945/1946. 17.7.1946. године. 
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Број Југословена на студијама у Чехословачкој растао је током на

редних година, али нису пронађени статистички подаци на основу којих је 

могуће нанести њихов тачан број.3 

Смештај и исхрана студената 

Смештај студената био је тежак проблем. У Прагу је почевши од 1945. 
године владала озбиљна стамбена криза, проузрокована прилином вели

ког броја страних студената. У једном писму Удружења југословенске на

родне студентске омладине у ЧСР стоји следеће: ,,150 другова-арица су 
стипендисти са 1500 кчс мјесечно, а и већина осталих је доста сиромашног 
положаја; таково тешко материјално стање је погоршано плаћањем ску

пих приватних соба, а које се уопће и врло тешко нађу у Прагу, тако да су 

неки наши другови, односно другарице присиљени да спавају заједно на 

креветима. Ми не можемо и не смијемо дозволити да би наши другови, 

као што је то био случај са бугарским студентима, спавали на зими од -27 
ступања целзијуса по телефонским говорницама."4 Југословенске власти 

настојале су да реше проблем смештаја, о чему сведочи извештај Зденка 

Штамбука, саветника Амбасаде ФНРЈ у Прагу. У писму, са датумом од 17. 
октобра 1947. таксативно се наводи више узрока лошег смештаја југосло
венских студената у чехословачкој престоници. Пре свега, тадашње чехо

словачке власти нису могле да се изборе са приливом студената, којих је у 

само у Прагу било око четрдесет хиљада. Штамбук се пожалио на нена

клоност тадашњег чехословачког министра просвете према студентима 

из ФНРЈ, чији је узрок идеолошке природе, будући да је министар припа

дао Национално-социјалној странци.' Та странка, као је навео у извешта

ју, ,,све више дјелује по директивама америчке амбасаде у Прагу и њена 

3 Извештај Удружења југословенске народне студентске омладине у ЧСР из јуна 
1947. (АЈ-315-44-108) наводи да је оно, на крају школске године 1946/1947. имало 329 чла
нова. Када се узме у обзир да се један део пријављених студената ( стипендиста и самофи
нансирајућих) није учланио у Удружење, да је постојао одређен, данас непознат број не
пријављених студената, те да поmrси нису сасвим поуздани, не бисмо смели да се упушта
мо у нагађања око укупног броја Југословена на студијама у Чехословачкој. 

4 АЈ-315-6-16, Извештај о раду Удружења југословенске народне студентске омла
дине у ЧСР, 21. 12. 1946. 

5 "О политичкој и економској ситуацији у Чехословачкој 1945-1948. године", в. у: 
В. Пакер, Исшорија Евройе 1945-1992, Београд 1999. стр. 99-110; и Ф. Лонгворт, Сш.вара
ње источне Евройе, Београд 2002. стр. 98-130. Однос југословенске омладине према поли
тичким превирањима у Чехословачкој, те према фебруарском преврату 1948. године, об
рађен је у Ђ. Трипковић, М. Трипковић, Искушења једне младосillи: јуZословенски омла
динци у Чехословачкој 1946-1948. i. стр. 43-46. 
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п-олИТиКа ... све се више разилази са исправном словенском линијом".б 
Следећи извор проблема око смештаја југословенских студената био је 
њихово одсуство из Прага током летњег распуста, а управо су у то време 

вршене расподеле соба. Штамбук је упозоравао руководство Комитета за 

школе и науку при Влади ФНРЈ, у чијем је ресору било старање о Југосло

венима на студијама у иностранству да пошаљу студенте у Праг на време, 
али, како надлежни нису правилно реаговали, југословенски студенти су 

остали закинути приликом расподеле соба и кревета по студентским до

мовима. Саветник амбасаде ФНРЈ у Прагу није одустајао од настојања да 
обезбеди какав-такав смештај југословенским студентима. После доста 
натезања, Ј угословенн су добили 212 места у прашким студентским домо
вима, те у импровизованом смештају. Највећи број, њих 118, било је сме
штено у Колеж маршала Тита, а њих двадесетак је усељено у бившу чита
оницу, привремено адаптирану за становање. Преостали су смештени у 

бараке, које је Југословенима уступило Посланство СССР у Прагу.' 
Смештај у Колежу маршала Тита био је далеко од идеалног. Осим про

блема редовне исхране, решеног отварањем мензе, која је добијала храну 
из ФНРЈ, стални извор проблема представљала је затегнутост између југо
словенских н домаћих студената у дому. Извор несуr:ласнца била је додела 
соба. Југословенски студенти су се уселили у Колеж у децембру 1945, када 
су најбоље собе већ биле заузете, те у њих унет сав исправан намештај, који 
Је тих дана био дефицитарна роба у читавом Прагу. Југословенски студен
ти су тражили прерасподелу соба и намештаја, што су Чеси одбили. Напе
тости су довеле и до физичког разрачунавања међу студентима.8 

Редовна исхрана је била још један проблем с којим су се суочавали 
југословенски студенти. Појединци су изгубили и до 10 килограма телесне 
тежине, _а појавили су се и случајеви туберкулозе. Питање редовне исхра
не било Је делимично решено отварањем мензе за чланове Удружења ју
гословенске народне студентске омладине у Прагу. Менза је отворена за

хваљујући материјалној и фннансијској помоћи Југословенског народног 
фронта у Прагу и Комнтета за школе и науку ири Влади ФНРЈ, у износу 
од 350.000 динара. Менза није функционисала без тешкоћа. Проблем не
достатка кухињског особља релативно је брзо решен ангажовањем кува
ра_и ~конома из Југославије. Остао је проблем сталног недостатка новца, 
КОЈН Је решаван претплатом самих студената на један, или оба оброка, те 

6 АЈ-315-44-108, Извештај о корацима предузетим за смјештај наших студената у 
Прагу, 17.10.1947. године. 

1 Исто. 
8 АЈ-315-44-108, Извештај о раду Удружења југословенске народне студентске омла

дине у ЧСР за школску годину 1946/1947. јун 1947. година. 
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њиховим добровољним радом, када је требало преносити храну, дежура

ти за време обеда и рибати кухињу и трпезарију. Првобитна претплата 

југословенских студената на ручак и вечеру била је 400 круна месечно. 
Потом је због великих издатака повећана на 500 круна за оба оброка, од
носно на 300 за само један. Будући да је стипендија Владе ЧСР нзносила 
1.500 круна месечно, одакле је требало подмирити смештај, исхрану, град
ски превоз и бројне ситније трошкове, претплата на исхрану у југословен

ској мензи била је заиста велика. Комитет за школе и науку уплатио је на 

рачун мензе помоћ од 150.000 круна, чиме је знатно попуњен њен буџет.9 

Сачувана архивска грађа нам пружа врло мало података о положају 

југословенских студената у унутрашњости Чехословачке. Ту празнину де

лимично попуњава писмо Антона Гргића, стипендисте чехословачке вла

де, на студијама рударства и металургије у Моравској Острави.10 Главна 

потешкоћа колоније од 23 југословенска студента била је константан не
достатак новца. Стипендија Министарства рударства ФНРЈ била је 2.500, 
Министарства црне металургије 3.000, док је стипендија чехословачке вла
де била 1.500 круна месечио. Ниједна од тих стипендија није покривала 
трошкове становања, прехране и студирања. Месечни трошкови за храну 

били су 1.400 до 1.600 круна. Трошкови изнајмљивања стана, огрева и пра
ња веша износили су 350 до 450 круна. Трошкови уписа године, куповине 
књига и скрипата били су укупно око 3.000 круна, те је било какво нор
мално студирање било практично онемогућено. Комитет за школе и нау

ку је, додуше, обећао месечну помоћ стипендистима у износу од 500 круна 
месечно, али је она, бар до краја октобра 1947, када је писмо написано, 
изостала. Чешки студенти су позивали југословенске колеге на екскурзи
је, плесне вечери, у позориште и на друге облике забаве, али се они због 
сиромаштва углавном нису одазивали. ,,О набавки обуће и одјеће не може 

бити ни говора, а многи и многи баш у Ч.С.Р. гледају на човјека, не као 
[на] човјека, него по томе како је обучен, или чак какову носи кошуљу, 
или машну." Један од начина да поправе свој материјални положај био је 
да се запосле у неком од индустријских постројења у Острави, али "да ли 

доликује новом југословенском студенту да ради на којем руднику илн же
лезарама тежи посао. Ми се не стидимо радити, али у земљи гдје су упрте 

очи у сваки наш корак, то си ипак не можемо дозволити. Наш задатак је 

солидно студирати, а поред тога се и свестрано занимати за низ других 

момената, који су за нас некако ипак недокучиви".11 Тако су, због свог 

9 АЈ-315-44-108, Извеurгај о раду Удружења југословенске народне студентске омла
дине у ЧСР у току Првомајског такмичења, јун 1947. година. 

ш АЈ-315-44-108, Писмо Антона Грrиhа, 25.10.1947. година. 
11 Исто. 
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крутог идеолошког става, југословенски студенти у Моравској Острави 

били принуђени да гладују. Студенти у Брну су били у сличном положају, 

док су студенти у Братислави, махом Словаци по националности, били у 

повољнијем положају, будући да су многи међу њима имали родбину у 

Словачкој.12 

Удружење југословенске народне студентске омладине 

уЧСР 

Највећи део Југословена на студијама у Чехословачкој приступио је 
Удружењу југословенске народне студентске омладине у ЧСР, са седиштем 
у Прагу. Оно је пружало различите облике помоћи и заштите својим чла
новима, алије истовремено било средство којим су Комунистичка партија 
ЈугославиЈе и држава вршиле контролу над студентима." Крајем 1946. го
дине Удружење је бројало 245 редовних чланова, подељених по факулте
тима на факултетске јединице. Све факултетске јединице имале су своје 

поверенике, који су се редовно састајали и разматрали различита питања 
од интереса југословенских студената у Чехословачкој. Организовали су 
кружоке за заЈедничко учење и проверавање знања, којима су руководили 

сту~енти старијих година. Они су састављали планове и програме рада 
СВОЈИХ кружока и руководили радом студентских испитних комисија, те 

нису допуштали студентима да изађу на регуларан испит, докле га не по

ложе у оквиру кружока. Организована су и такмичења у савлађивању на

ст~вног градива. На ванредној седници Удружења, одржаној иосле Прво

маЈског такмичења 1947. године, закључено је да је највећи усиех постиг
нут тамо "ще је постојала иуна сарадња и међусобно потпомагање". На
супрот томе, ,,изразити неуспеси, падање по неколико пута код неких на

ших другова ... последице су појединачног учења, лоше организованих 
кружока и лабавог и неозбиљног рада".14 Др Отон Беркопец, аташе за 
културу при Амбасади ФНРЈ у Прагу, са поносом је истакао, тада попу
ларним речником фабричке производње, да су на овај начин студенти пре
машили постављене норме у савлађивању наставног градива за 50 одсто_ 1, 

12 АЈ-315-44-108, Извештај о раду Удружења југословенске народне студентске омла
дине у ЧСР у току Првомајског такмичења, јун 1947, година. 

13 АЈ-315-6-16, Годишњи извештај о југословенима на студијама у ЧСР, за школску 
годину 1945/1946.17. 7. 1946. година. 

14 АЈ-315-44-108, Извештај о раду Удружења југословенске народне студентске омла
дине У ЧСР у току Првомајског такмичења;јун 1947. година. 

15 АЈ-315-6-16, Годишњи извештај о југословенима на студијама у ЧСР, за школску 
годину 1945/1946.17. 7.1946. година. 
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Нису сачувани релевантни историјски извори, на основу којих се може 

проверити да ли је Беркопецова оцена преувеличана, или одговара стању 

ствари. 

Удружење је имало свој Културни одбор, који се бавио организова

њем различитих приредаба, предавања и изложби. Једна од секција била 

је Дебатни клуб, који је организовао расправе са различитим, тада по

жељним темама, као што су империјализам, раднички покрет, те читање 

реферата о Црвеној армији, Лењину и другим установама, личностима и 

датумима значајним за идеолошки рад КПЈ међу студентима. Међу сек

цијама помињу се још: секција усмених новина, зидних новина, преводи

лачка секција, хор, вокални октет, фолклорна секција, фотографска сек

ција, инструментална секција и књижница. Руководство Удружења се у 

свом извештају о раду током школске године 1946/1947. пожалило на њи
хове резултате. Садржаји усмених и зидних новина нису били на висини. 

,,Чланци су више пута били слаби, а такође и техничка обрада самих но

вина." Преводиоци су преводили на чешки језик незанимљиве текстове о 

Народноослободилачкој борби и обнови и изградњи земље, тако да је ма

ло који издавач био заинтересован да их штампа. Хор је бројао 86 члано
ва, али је на пробе и наступе долазио далеко мањи број певача. Самим 

тим, изостали су прави резултати, упркос спремљеним песама, којих је би

ло 12.16 Фолклорна секција је трпела због слабе дисциплине чланства и 

због сталног недостатка југословенских народних ношњи, тако да су играчи 

неколико пута били принуђени да позајме чешке ношње. Књижница, која 

се поносила својом збирком од 1.300 наслова белетристичке и мар)(систичке 
литературе, била је слабо посећена, јер је "већина другова донела са сос· 
бом из Југославије своје књиге". Руководство Удружења жалило се на слабе. 

резултате идејно-политичког рада, што се огледало у неколико случајева' 

бежања студената у западне земље, те у случајевима избегавања одласка 

већ пријављених студената на омладинску радну акцију. Велики број сту
дената био је, бар формално, укључен у рад фискултурне секције. Они су 
организовано играли шах, стони тенис, фудбал и друге спортове, али су 

прави резултати изостали, поново због лоше организације и недовољног 

ангажовања чланства.17 

Удружење је било ангажовано на социјалном плану. Будући да сти
пендија чехословачке владе у износу од 1.500·круна није била довољна да 

~ р . 
епертоар хора нам НИЈе познат, али претпостављамо да су извођене махом ре-

~олу1.џюнар~е и масовне песме, које су сваком просечном љубитељу музике могле да делу
ЈУ само одбоЈно. 

17 АЈ-315-44-108, Извештај о раду Удружења југословенске народне студентске омла
дине у ЧСР за школску годину 1946/1947, јун 1947. година. 
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задовољи највећи део студентских потреба, да је велики број студената 

био потхрањен, а појединци оболели од туберкулозе, Удружење се поста

рало да набави нешто резерви хране и да пошаље оболеле у санаторијуме 
у Високим Татрама. 18 

Посебно поље рада Удружења било је стално шпијунирање студена
та, те састављање њихових идеолошко-политичких карактеристика. Тај 

задатак су обављали председници факултетских група, који су често дава

ли и своје мишљење о томе да ли одређеном студенту треба одобрити 
стипендију и боравак у наредној школској години, или га као непоузданог, 
односно још горе, као непријатељског елемента, треба вратити у домови
ну. Сачуване су бројне карактеристике, састављене током јуна и јула 1948. 
године. Приликом њиховог састављања коришћене су одређене, за агит
проповско време карактеристичне језичке формулације, као што су: ,,по

тиче из буржоаске, доста реакционарно настројене породице", или "бур
жоаско размажено васпитање оставило је на њој дубоке трагове". Честе 

су биле и врло грубе оцене да је поједини студент неискрен, фразер, под
мукао, настран, да "одаје утисак хохштаплерски настројеног младића". 

Постојале су, с друге стране, и позитивне карактеристике. На пример: ,,те
орију марксизма - лењинизма познаје доста добро ... У раду марксистич
ког кружока узимао је великог учешћа у дискусијама". 19 

Неки од случајева, којима су били заокупљени "проверени" партцјски 
кадрови међу југословенским студентима у Чехословачкој, данас, након ви
ше од пола века, изгледају помало надреално.20 Тако, догодило се нешто 

сасвим нормално: студент се заљубио у Чехињу, која је захваљујући томе 

остала у другом стању. О случају се развила расправа на састанцима Удру

жења и ат~ше за културу је предложио да се заљубљени студент егземплар
но казни, Јер "не смемо дозвољавати да ... имају наши студенти у Прагу са 
Чехињама децу, као што су то радили пре рата наши студенти". Наиме, 
несрећни студент је био "представник наше омладине, на коју чешка јав
ност - барем један 1;звестан део од ње - гледа врло критички". Један други 
заљубљени студент Је у наступу љубоморе направио сцену "баш на државни 
празник Албанске републике, код прославе у Колежу маршала Тита".21 Кру-

18 АЈ-315-6-16, Годишњи извештај о југословенима на студијама у ЧСР, за школску 
годину 1945/1946, 17.7.1946. година. 

19 АЈ-315-44-108, Карактеристике студената, јул 1948. година. 
20 Далеко од тога да су изгледали надреално студентима, који су били предмет па

жње "проверених" кадрова, јер су мере предузете за кажњавање њиховог "греха" биле 
врло реалне. Они ~и најч~шliе трајно губили право на даље студирање у Чехословачкој, а 
у одређеним случаЈевима и у Југославији. 

" АЈ-315-6-16, Извештај аташеа за културу при Амбасади ФНРЈ у Прагу, 8.2.1947. 
година. , 
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ти, репресивни партијски политички систем, какав је владао у Југославцји 
почевши од 1945. године није имао разумевања за емоције и сасвим природ
не облике понашања младих људи. 

Случај Милоша Торбице 

Међу бројним документима о Југословенима на студцјама у Чехосло
вачкој, које смо пронашли вршећи валоризацију и архивистичку обраду 
фонда Ко.мишеш за школе и науку йри Влади ФНРР.2 , посебну пажњу 
привукао нам је предмет о неуспелом покушају студента Милоша Торби
це да препродаје цигарете. Злосрећна судбина тог тада младог човека, 

подстакла нас је да се замислимо над судбином свих других "малих" људи, 
који су због неког свог непромишљеног потеза постали жртве репресије 
моћног апарата једне тоталитарне партије и државе. Предмет објављује
мо у целости, сматрајући да он сам по себи довољно речито говори о вре

мену у коме је настао, као и о личностима, које се у њему појављују.23 

Документ бр. 1: 
Амбасада Федеративне народне републике Југославије, 
Културни аташе Праг, пов. бр. 1265/46 
Праг, 1. XI 1946. 
Комитет за школе и науку при Влади ФНРЈ, Београд 

Предмет: Милош Торбица, студ.[ент] Медицине у Прагу 

Културни аташе при Амбасади ФНРЈ у Прагу примио је акт Удруже

ња југословенске народне студентске омладине у ЧСР у коме му је саоп
ћено даје Милош Торбица, студ.[ент] медицине [са] станом у Прагу XVIII 
Цлам Мартиницова24 ул.[ица] Колеј маршала Тита, продавао за време ве

лесајма у Прагу цигарете по црно-берзијанским ценама и да је био код 

тога посла ухваћен чешком криминалном полицијом. 

22 Чува се у Архиву Србије и Црне Горе (бившем Архиву Југославије), под редним 
бројем 315. Укупне је дужине 8 метара; граничне године фонда су 1946-1948, а грађе 1945-
1948. Занимљиво је да у грађи овог фонда није пронађен ни један документ, који се по
средно или непосредно односи на одјек Резолуције Информбироа међу студентима у Че

хословачкој. То чуди, будући да је Комитет за школе и науку при Влади ФНРЈ, као орган 

управе непосредно ангажован око њих, морао да се суочава са бројним проблемима, про

изашлим из притисака чехословачких власти на југословенку колонију, те са поделама 

међу студентима. Празнину овог рада, када су у питању Резолуција Информбироа и њене 

последице, донекле попуњава монографија Ђ. Трипковић, М. Трипковић, Искушења јед

не младосШи: јуlословенски омладинци у Чехословачкој 1946-1948.Z. 
23 Предмет се налази у АЈ-315-6-16 
24 Хламартиницова? 



172 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

Након ове пријаве ја сам позвао студента Торбицу к себи и саставио 

са њиме протокол, који шаљем Комитету у прилогу. 

Из приложеног протокола, као што и из писама Удружења југосло

венске народне студентске омладине у ЧСР, биће Комитету цели случај 

Милоша Торбице јасан, али сматрам за своју дужност да скренем пажњу 
Комитету на следеће: 

Милош Торбица понашао се све до сада врло добро и против њега 

није било никаквих жалби. У ово кривично дело ушао је на основу слабо 
схваћеног другарства. Унаточ томе, потребно је због угледа наших студе
ната у ЧСР, да се Торбица казни и слободан сам предложити комитету, да 

ми изда депешом наредбу, да се Торбица врати у земљу. Али пошто је у 

питању будућност једног младог човека и пошто је ово његово прво лоше 

дело, мишљења сам, да му се омогући, да продужи студирање у земљи. 

Смрт фашизму - слобода народу! 

Културни аташе Др. Отон Беркопец25 

Документ бр. 2:. 
Удружење Југословенске народне студентске омладине у ЧСР 
II број 1, у Прагу 22.Х -46. 
Културном аташеу југословенске амбасаде, Праг 

Пред кратко вријеме се је опетовала једна лоша појава са стране сту
дента ТОРБИЦЕ МИЛОША , члана нашег Удружења. 

Наиме концем мјесеца септембра ухватила га је чешка криминална 
полиција у мјесту Мелнику,26 недалеко од Прага са кофером у којем се је 
налазило 7 .ООО, већином југословенских и нешто америчких цигарета, ко
је је продавао у једном ресторану 4,5 Кчс по комаду /шверцерска цијена/. 
На његову молбу, да га не денунцирају нашем Удружењу ни Југословен
ској Амбасади, која се налази у Прагу, они су га пустили- обећавши му да 
нитко неће сазнати за то, док су цигарете присвојили себи. 

Наше Удружење, дознавши за овај криминални случај, извршило је 
испитивање Торбице, који је почињени случај признао и на темељу њего
вог исказа смо саставили овај извјештај. По његовом саопћењу, цигарете 

је добио од друга Јакшића, запосленог у нашем Посланству у Прагу, за 
вријеме међународног велесајма, који се је одржавао у Прагу. 

25 Отон Беркопец (1906-?) био је библиограф, књижевни историчар, публициста и 
преводилац. Дипломирао је докторирао славистику на Карловом универзитету у Прагу1 
на коме је потом скоро две деценије радио као лектор за словеначки језик. Писао је студи
је о словеначко-чешким културним везама и преводио дела чешких писаца (Enciklopedija 
Jugos/avtje 1, Zagreb 1983) 

26 Варошица око ЗО км северно од Прага. 
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Мишљења смо да се је исти и од прије бавио шверцовањем цигарета, 

а осим тога за читаво вријеме боравка у Прагу није потпомагао наш за

једнички рад. Иако је већ дуже времена у Прагу, у наше Удружење се је 

уписао послије овог случаја, како би се евентуалне посљедице према ње

му, као члану нашег Удружења ублажиле. 

Стога сматрамо да овакав црноберзијански случај, с обзиром и на 

опасности проширења /један друг је већ у Југославију повраћен због слич

ног случаја, а који је био лакши/ треба казнити, т.ј. да би горњег друга 

требало повратити у Југославију и позвати га на одговорност, јер својим 

дјелима руши ауторитет новој Југославији и шкоди сурадњи наших и че

хословачких народа. 

С.[мрт] Ф.[ашизму] - С.[лобода] Н.[ароду] 

Тајник: Весо Кљакић с.р. 

Предсједник: Жив.[орад] Теофиловић с.р. 

Документ бр. 3: 
Удружење Југословенске народне студентске омладине у ЧСР 

Број 4, у Прагу 30.Х 1946. 
Културном аташеу југословенске амбасаде, Праг 

Својим актом бр. 1 од 23. октобра о[ве ].г.[године] обавестили смо Вас 
о случају студента Милоша Торбице. 

Удружење југословенске народне студентске омладине у Ч СР на сво

јој пленарној конференцији, коју је одржало 28. октобра т.[екуће] г.[оди
не] расправљало је о случају горе поменутог студента. Студент Милош 

Торбица изнео је пред пленум Удружења читав свој случај. Он је рекао да 

је цигарете добио од Јакшића, шофера у југословенској амбасади у Пра
гу. С обзиром да му је раније некакве услуге чинио поменути Јакшић, Тор

бица је хтео за све то на некакав начин да се реваншира, те му услуге 

врати услугама. ИЈ акшић му је понудио да му прода 7000 цигарета, и он је 
то примио. Да се не би компромитовао у Прагу, отишао је у Мелник, не

далеко од Прага, и тамо се распитао који је највећи хотел, отишао у хотел 

и понудио хотели(ј]еру. Он му је рекао да не може узети толико велику 
количину, али да има некаквог ортака и да ће га позвати, те ће му овај све 

откупити. И Торбица је чекао неколико часова у хотелу, све док није до

шла криминална полиција и ухапсила Торбицу. Он ихје молио, падао пред 

њима на колена, да га пусте и да га не пријављују Удружењу, као и нашим 

властима, јер би то пријављивање упропастило његову будућност. Шеф 
полиције се сажалио, и рекао му да ће га пустити и да га неће никоме 
пријављивати, али да му цигарете мора одузети, односно задржати. Уко
лико би неко запитао rде је Торбица, рекао би да га је пустио до клозета, а 
да је овај искористио прилику и побегао. 
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После изношења случаја од стране студента Торбице, пленум је узео 

случај на дискусију и једногласно осудио случај. Пленум је тражио да се 

студент Торбица искључи из Удружења ЈНСО-а27 у ЧСР, а исти преда ју

гословенским властима на даљи поступак. 

Студент Милош Торбица искључен је из Удружења ЈНСО-а у ЧСР, а 
Вас, Као представника Комитета за науку и школе извештавамо о случа

ју, како би предузели потребне мере. 
Смрт фашизму - Слобода народу! 

Секретар: Весо Кљакић с.р. 

Предсједник: Жив.[орад] Теофиловић с.р. 

Документ бр. 4: 
ПРОТОКОЛ састављен са Милошем Торбицом, студ.[ентом] меди

цине у просторијама Амбасаде ФНРЈ у Прагу, дне 30. октобра 1946. г.[о
дине] од 17 до 18 часова. 

Држављанин ФНРЈ Милош Торбица, студент медицине, станом у Пра

гу XVIII, Хлам Мартиницова ул.[ица] Колеј маршала Тита, продавао је за 
време велесајма у Прагу цигарете по црно-берзијанским ценама у граду 
Мелник северно од Прага и код овога посла био је ухваћен чешком кри
миналном полицијом, која му је запленила цигарете, али њега није оста
вила у затвору, с обзиром на то да је југословенски студент и да се је први 

пут бавио црном берзом. Удружење народне студентске омладине у Пра
гу, које је ово и сазнало, јавило је то културном аташеу при Амбасади 
ФНРЈ у Праг актом број 1 од 22. Х 1946. и актом број 4 од 30. Х 1946. 
културни аташе на основу тога позвао јек себи Милоша Торбицу, саслу

шао га, те је дознао од њега следеће: 

Торбица изјављује: ,,У сврху потпуног разумевања моје кривице, ја 
сам вам дужан испричати све од почетка до краја. Мој брат служио је за

једно у војсци са шофером војног оделења при Амбасади ФНРЈ, другом 
Јакшићем. Овај друг, са којим ме је мој брат упознао, доносио ми је из 
Југославије у прошлој школској години од брата пакете са намирницама, 
пошто ја сам живео у време своје праксе у Наратовицама доста сирома
шно. Мој брат је Јакшића замолио, да ми помогне уколико му је то могу
ће, и ја сам се чешће састајао са Јакшићем. 

За време прашког велесајма од 15. до. 22. Х 1946. г.[одине] дошло је у 
Праг много Југословена, од којих су поготово сви собом донели цигарете, 
а многи од њих и преко 1.000 комада. Они су у Прагу ове цигарете прода
вали и за тај новац куповали ствари које су требали. Јакшићеви познани
ци обратили су се на Јакшића и замолили га да им он ове цигарете прода-

27 Удружења југословенске народне студентске омладине у ЧСР. 

Иван Хофман, ЈуZословени на сШудијама у Чехословачкој 1945-1948. Zодине 175 

је. Друг Јакшић се је нашао у незгодном пол~жају. Хтео је удовољити 

молби својих пријатеља и познаника, али сам ни3е хтео, нити могао прода

вати цигарета, па је замолио мене нека му ја учиним ту услугу. Пошто је 

он мени исто правио услуге, ја сам сматрао за своју дужност да му удово

љим, те да се му тиме реванширам. Био сам вођен широко и погрешно 

схваћеним осећањем другарства. Од Јакшића сам примио око 6.500 кома
да цигарета, међу којима је било око 1.000 америчких. Ове цигарете биле 
су у једном коферу и ја сам их примио на ходнику испред Амбасад~, уколи

ко се сећам 18. септембра о.[ ове] г.[ одине]. Пошто сам знао да ниЈе дозво
љено продавати цигарете на црној берзи, ја их нисам хтео продавати у 

Прагу, те сам због тога отишао за Мелник, који сам ја крај познавао још 

из времена свога боравка у Нератовицама28 , где сам радио у фабрици. То 

је било у четвртак 19. септембра о.[ове] г.[одине]. Када сам дошао у ~е~
ник, оставио сам на станици кофер те отишао у град да се распитам КОЈ а Је 

овде највећа рестаурација. Када сам сазнао да је то рестаурант 'Цинк' у 

Мелнику, ја сам се вратио по кофер и отишао у споменути рестаурант. 

Овде сам и сазнао да је шеф рестаурана отпутовао у Праг и да ће доћи 

натраг тек другог дана око подне. Ја сам због тога преспавао у Нератови

цама у хотелу 'Пошта'. Идућег дана око подне ја сам свратио у рестауран 

'Цинк' и овде понудио шефу цигарете. Кад ме је питао за цену, ја сам му 

рекао Кчс 4,50 за комад. Шеф ми је изјавио да ће их можда купити, али да 
треба да иде код свог ортака и да још њега запита да ли би и он купио ове 

цигарете, пошто он сам, т.ј. шеф рестаурана не може купити све. Рекао 

ми је нека причекам, да ће се он брзо вратити. Ја сам чекао од 14 часова 
надаље, али око 17 часова изашао сам ван из рестаурана, али баш у то 
време дошло је ауто. За кратки час после тога дошао јек мени господин, 
који ми се је легитимирао као члан криминалне полиције, те ме је одвео у 

кухињу рестаурана. Овде су ме истраживали он и остали чланови крими

налне полиције откуда сам добио цигарете, колико сам их платио, по ко

лико сам их хтео продавати итд. У томе тренутку сам осетио да ме је ре

стауратер пријавио криминалној полицији и наједанпут сам осетио и то, 
какве ће то страшне последице имати за мене. Полиција ми је запленила 

цигарете и после преслушања одвела ме је аутом на уред криминалне по

лиције у Мелнику. Овде ме је преслушавао ваљда шеф криминалне поли
ције и био од почетка са мном веома оштар. Ја признајем да се нисам по
нашао код преслушавања јуначки, пошто је на мене ово деловало страхо

вито, јер сам видио да ће ово што сам урадио имати катастрофалне после
дице за целу моју будућност. Ја сам молио шефа полиције да ме спаси и да 

28 Варошица око 15 км севено од Прага. 
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не уништи мој живот, и да никоме не јави моје име, како не би мој углед 
страдао и како не би то шкодило мојој будућности и осталим југословен

ским студентима. Нарочито сам се бојао да би могла ова ствар доћи у но

вине. Када је шеф криминалне полиције видео да нема посла са неЮiм 

професионалним шверцером, онје променио начин саслушања, те је изја

вио да види да нисам ја неки препредени шпекулант и обећао ми је да неће 

о томе јавити нити Амбасади, нити Колеју маршала Тита. Алије рекао да 

ће цигарете запленити, те да ће их предати Контролноме уреду. На моју 
очајну молбу, он се је сажалио и није ме ухапсио, те је изјавио да, ако ће га 

питати зашто ме није ухапсио, да ће рећи да ме је пустио на нужник и да 

сам ја код тога побегао. 

После тога ја сам се вратио у Праг. Нико од студената није знао да 

сам ја продавао цигарете и ја уопште не знам оне људе по имену, којима су 

цигарете припадале. 

Ја се овога свега што сам учинио кајем, те молим да ме не казните 

престрого. Ја Вас уверавам да ме нису код овога водили разлози да нешто 

зарадим, него сам хтео само учинити услугу другу Јакшићу." 

Све што је изнесено у овоме Протоколу слаже се са мојом изјавом: 

Милош Торбица 

Ово саслушање извршио сам лично: 

Културни аташе ДР. Отон Беркопец 

У Прагу, 30. октобра 1946. 

Документ бр. 5: 
АМБАСАДИ ФНРЈ ПРАГ 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ МИЛОШУ ТОРБИЦИ ДАЉЕ СТУДИРАЊЕ У 
ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ СТОП ОДМАХ ГА ВРАТИТЕ У НАШУ ЗЕМЉУ 
стоп 

НАЧЕЛНИК КОМИТЕТА (потпис нечитак)29 

Документ бр. 6: 
Амбасади Федеративне народнЬ републике Југославије, Праг 
За културног аташеа 

9. XI 1946. 
У вези вашег акта Пов. бр.1265/46 год.[ине] извештавамо Вас да смо 

9. ов.[ог] мес.[еца] телеграмом издали наређење да студента Торбицу Ми
лоша вратите у земљу с обзиром на кривицу, коју је учинио. 

По предњем треба хитно и енергично поступити. 

29 Недатирани препис телеrрама. 

Иван Хофман, Ју'iословени на сйlудијама у Чехословачкој 1945-1948. lодине 177 

Студента Торбицу брисати из списка студената којима је дозвољено 

студирање у Чехословачкој, а издату дозволу уништити. 

Смрт фашизму - Слобода народу! 

Помоћник секретара Комитета30 , 

Аница Магашиh 

зо Комитет за школе и науку при Влади ФНРЈ. 
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Summary 

Ivan Hofman 

Yugoslavs on Czechoslovakian Universities from 1945 to 1948 

Universities in Yugoslavia, destroyed during Second World War, could not provide 
quality education of а number of specialists needed for development and rebuilding of the 
countJy, implementation of the first five-yeai· plan. Therefore, the Ministry of Education of 
the FPRY started sending students to study abroad sinee the end of 1945. The majority of 
them were sent to Czechoslovakia, а country with which lively cнltural and educational ties 
were cherished for several decades. Yнgoslav students in Pшgue and other Czech and Slovakian 
university centres, scholarship holders of vaJious institutions, Governments of FPRY and 
Czechoslovakia, studied нnde1· difficнlt conditions. They received small scholarship, lived in 
inadeqнate lodgings and were permanently hнngry. The Agitprop ofthe Commнnist Party of 
Yugoslavia "took саге" about tl1eir everyday needs, throнgh the Association of Yugoslav 
peoples' stнdent youth in CSR. This organization organized "faculty units", as well as cul
tнral and sport sections, fш easier and quicker completing of students' duties, but also as а 
control of students' behavior, their social contacts and, ре1-Ьарs, their political attitudes. 

Владимир Пешровиh УДК 341.76( 410:497.1)"1953" 

Школа бонтона 

Идеолошки узроци протоколарних и 

орrанизационих проблема у припреми посете 

Јосипа Броза Великој Британији 1953. rодине 

АйсiйракШ: Teкcili анализира йрийреме бриШанске и ју"iословен

ске дийломашије за йосешу Јосийа Броза Великој Бришанији у мар

Шу 1953, уз йосебан осврШ на йроШоколарне и орiанизационе йре
йреке које су йраiЈlиле шај д_оzа!Јај. Обосшрана жеља да се из йoceille 

извуче максималан йолийiичко-йройаZандни йоен била је уZрожена 

несйоразумима који су йроисйiицали из сушШинскоZ неразумевања 

саZоворника, које је умноZоме било йоследица суйройiсйiављених 

идеолошких назора. Динамика йолийiичкоZ зближавања била је бр

жа од кайацишеша индивидуа и инсшишуција ФНРЈ и Велике Бри

шаније да йремосше друшшвени јаз, услед чеzа је iйрйео йроцес йри

лаZођавања и квалийiейi дийломайiскоZ саобраhања. 

Боравећи у Југославији у септембру 1952, британски министар спољ
них послова Ентони Идн (Anthony Eden) уручио је свом домаћину Јосипу 
Брозу Титу позив премијера Винстона Черчила (Winston Churchill) да учи
ни узвратну посету Британији. Није се надао успеху. Комунистички прва

ци били су по његовом искуству несклони да напуштају територију под 
својом контролом, посебно зарад директних билатералних сусрета са др
жавницима капиталистичких земаља.' Титов положај је, додуше, након 

1948. био специфичан, али је он управо од раскида са Информбироом на
падно покушавао да очува лик комунисте, и вије се могло очекивати да ће 

Комунистичке вође су због идеолошких побуда одбијале да се повинују »хипо
кризији« дипломатсi<:их узуса каrшталистичког света. Први народни комесар за спољне 
послове Лав Троцки резоновао је: .,ШШа може биiйи .... наша дийломаШска акШивносШ? 
Објавиhу неколико револуционарних йроlласа, а онда ми йреосШаје још да затворим 
радњу", Лав Троцки, Мој живоШ, Њпп 1990, књ.I, стр. 69. Радња је, наравно, остала отво
рена због нужности комуникације са другим земљама, алије вид тих контаката остао осо
бен. Чак и током Другог светског рата, када су консултације на врху биле неопходне, 
Черчил и Рузвелт (Franklin Delano Roosevelt) имали су великих проблема да убеде Стаљина 
да напусти територију СССР-а. 
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одступити од те праксе. Али на Идново изненађење, ,,маршал Тиша је са 

неочекиваном радошhу ири.мио суzесшију да би .могао йосешийlи ову зе

.мљу".2 Незавидна спољнополитичка ситуација у којој се ФНРЈ крајем 1952. 
налазила, у спрези са растућим размерама Брозове таштине, превагнула 

је над страхом од компромитовања. Била би то његова прва званична по

сета Западу, уосталом и прво напуштање Југославије од 1948, па тако и 
прилика да се директно афирмише на светској сцени. Тако је његов при

станак отворио пут стварању дипломатског и протоколарног преседана, а 

тиме изазвао и неколике политичке проблеме и у Британији и у Југосла

вији. Део британске јавности, посебно католичка мањина, протестовао је 

против посете комунистичког вође, а у редовима СКЈ такође су постојале 

сумње око сврсисходности тог чина. Лидери су ипак истрајали у својој на

мери, руковођени обостраним потребама за побољшањем односа. Југо

словенска страна је тежила добијању западних гаранција у случају напада 

са Истока, и даљем продубљивању војно-економске сарадње. Британци су 

такође намеравали да побољшају партнерске односе са Југославијом, и да 

направе помак у решавању Тршћанског питања.3 

Упркос јасном обостраном интересу, преговори ( одржани 16-21. мар
та 1953.) нису текли глатко.' Учесници су били несклони да своје позиције 
и намере јасно предоче једин другима, што је компликовало преговарачку 

динамику и угрожавало суштину преговора. То неповерење било је де

лом условљено сложеним калкулацијама које су исходиле из потребе обе 

стране за очувањем свог нереалног положај а у светском систему (Велика 

Британија је играла улогу велике силе на заласку, а Југославија је учвр

шћивала свој изванблоковски статус). Међутим, поремећају комуникаци
је допринеле су и друштвене разлике (пре свега идеолошке), које су по
стојале између креатора, носилаца и извршилаца британске и југословен
ске спољне политике. Услови у којима су се посредни и непосредни уче

сници тих преговора родили, одрастали и живели, њихове биографије, со

цијални контакти, образовање које су добили, перцепција стварности, а 
надасве политички назори, управно искуство и идеолошка парадигма до-

The National Archives (ТNА), PuЬlic Record Office (PRO), Kew, Prime Minister's Office 
(PREM) 11/316, Идн Черчилу, стр.2. 

3 О политичкој потреби за остварење те посете види: Darko BekiC, Jugoslavija и hlad
nom ratu: odnosi s velikim silama 1949-1955, Zagreb 1988, стр. 444-6; Драган Богетић, Ју'iосла
вија и Зайад 1952-1955, Београд 2000, стр.25-29, 56-57. 

4 Записник са преговора је објавио Ђорђе Борозан: ,,Сгенографске забелешке са 
званичних преговора приликом посете друга претседника Лшщону (16-21.марта 1953.год)", 
у: Јуlословенски исШоријски часойис, 1-2, Београд 2001, стр.187-204. О току преговора 
више у: Ђорђе Борозан," Југословенско-британски разговори 1952. и 1953", ИсШорија 20 
века, 2, Београд 1997, стр.113-127. 
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ста су се разликовали и свакако су били фактор који отежава у успоста

вљању обостраног разумевања и стварању повољне климе за плодоносне 

разговоре. Посматрањем у политичкој равни тог догађаја тешко је непо

средно поткрепити ту тезу. Понашање државника на самитима изузетно 

је конвенционално и резервисано, а њихови разговори представљају само 

исходиште стпљивог рада подређених им служби. Стога је тешко оценити 

да ли је неразумевање, када се у преговорима појави, део преговарачке 

тактике, или је последица идеолошки узрокованих, нежељених неспора

зума. Та димензија се далеко јасније оцртава анализом "магистралних" 

проблема организације и саме посете, испитивањем тихих, јавности неза

нимљивих окршаја југословенских и британских служби које су имале да 

преточе у реалност политику коју су њихови лидери назначили. У овом 

раду сам издвојио неколико питања по којима су се оне сукобиле. То су 

пре свега питање интерпретације функције Јосипа Броза, и последични 

проблем дефинисања статуса посете, а затим проблеми његовог путова

ња у Британију, безбедносних мера током његовог боравка и оркестраци
је медијског одјека догађаја. 

1. Питање функције Јосипа Броза 

Када је Идн донео одлуку о позиву Титу, није имао озбиљнијих ди
лема. Постојали су добри политички разлози за приближавање Југосла

вији, а показало се да је један од бољих начина да се то учини био непо
средан контакт са несумњивим вођом југословенских комуниста и не

прикосновеним управљачем ФНРЈ, човеком који поседује фактичку моh 

у земљи. Међутим, био је при том свестан екстраваганције коју је са со
бом носило преклапање државних и партијских функција у социјали
стичким државама и знао је да је оно узрок раскораку између фактичке 

и формалне моhи у Југославији.' Упркос томе, жељан да направи бучни 
дипломатски гест, није се консултовао са својим сарадницима ни о про
битачности тога чина, нити о његовим протоколарним аспектима, и по
зив је уручио Брозу лично, усменим путем, не узимајући у обзир његову 

Британска и немачка искуства са СССР-ом натерала су светску дипломатску за
једницу да појми ту разлику између формалног и фактичког. Сгаљин, рецимо, до 1941. 
није у државном апарату имао никаву функцију, али је било јасно да је он саговорник с 
којим се мора комуницирати, посебно након мале дипломатске револуције коју је у авгу
сту 1939. изазвао једанко неформални Адолф Хитлер, када је, у жељи да убрза преговоре 
око савеза, прескочио регуларне међудржавне канале и послао писмо са адресом: Госйо

дину Стаљину, Москва. Након тог преседана, и БритаIЩИ су схватили да је једини ефика
сан преговарачки пут директна комуникације са Стаљином. Хенри Кисинџер, Дийлома
шија, Београд 1999, књ.!, стр. 284. 
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тренутну функцнју.6 Тај Иднов прагматнчнн реализам бно је стран бри

танским службама, које су морале да разраде многобројне детаље веза

не за посету. Оне су се занимале за Брозово место у државном апарату, 

да би могле организовати дочек, чији је протокол, наравно, зависио од 
функције госта. 

Одговор на то питање није био јасан и једнозначан како би се могло 

очекивати. У време примања позива Тито је био председник Владе ФНРЈ 

и председник Савеза Комуниста Југославије. Али не и шеф државе. Ту 

дужност је, по Уставу из 1946. (доследно прављеног по угледу на Устав 
СССР-а из 1936), обављао председник Президијума Савезне скупштине, и 
она је била строго протоколарне природе. Та стаљинска пракса имала је 
за циљ да минимизира значај државне бирократије науштрб партијске, те 

да партији омогући остварење водеће, директивне друштвене улоге. Ме

ђутим, у капиталистичким државама и те како се држало до (макар и це
ремонијалне) институције шефа државе, па се од западних политичара 
није могло очекивати да примају уз гламурозан протокол социјалистичке 
шефове државе, људе без политичке моћи, често случајно изабране.7 Сгога 
се прибегавало неуобичајеним решењима. Рецимо, шеф југословенске др
жаве до измака 1952. био је др Иван Рибар. Он је боравио у Лондону у 
фебруару 1952. Његова посета је описана као приватна, јер нико није био 
расположен да поводом његовог доласка приређује гламурозан самит.' 

Изгледало је да овога пута нема места таквим акробацијама, јер се 
чинило да је реч једноставно о званичној посету премијера ФНРЈ преми
јеру Уједињеног краљевства. Међутим, у Југославији је у време Иднове 
посете припреман нови Уставни закон. Идеја водиља те конституционал

не промене била је намера југословенских комуниста да се дистанцирају 
од стаљинске праксе и фундирају сопствени пут у социјализам. Стога је 

Устав предвиђао функцију председника Републике, који је био шеф држа
ве, а истовремено и председник Савезног извршног већа и врховни коман-

6 У том смислу, познати енглески књижевник Грејем Грин (Graham Green) се у отво
реном писму умесно запитао: ,,Да ли је одлука да се маршал Тито позове у ову земљу 

владина одлука, или је била лична одлука Идна, донета после ручка", Архив Јуiославије 
(АЈ), Новинска аiенција Танјуi, Дневни информативни билтен - црвени (Црвени бил
тен) 112-72-73, 21.XI 1952. Одлука је заиста на неки начин донета "после ручка", без кон
султација, али се уклапала у оквире Черчилове политике изградње послератног света 
путем самит-дипломатије. 

' Па и, исмеване. До своје смрти (1946) ту функцију у СССР-у држао је Калињин, 
који је неретк6 био жртва спрдње стаљинистичке олигархије. Милован Ђилас, Разlовори 
са Сшаљином, Београд 1990, стр. 70. 

8 ТNА, PRO, PREM 11/580, стр. 25 
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дант оружаних снага.' Устав је донет 29. новембра 1952. ( ступио је на сна
гу 14. јануара 1953), али је било очито да само човек Брозове моћи може 
обављати такву функцију, уосталом кројену по његовој мери.10 То јест, 

било је очито у Југославији. Британцима је ипак требало мало више вре

мена и суптилних наговештаја да схвате како програм посете треба мења

ти, јер се шире гласине да ће Броз постати шеф државе. Истини за вољу, 

ту опцију је Кардељ још у септембру 1952. сугерисао Идну. 11 Али није био 

експлицитан, јер је било тешко (помало и стидно) објаснити да посету 
треба прилагодити доласку не премијера већ шефа државе на основу гла

сина да ће Тито то и бити ако се има у виду да је нови Устав предвиђао да 

шефа државе бира Савезна скупштина. Признање да се унапред зна исход 
гласања извргло би руглу концепт југословенске народне демократије. Па 

ипак је Британцима та могућност дискретно предочена, те је тако Форин 
Офис (Foreign Office) крајем новембра 1952. најавио посету за март наред
не године, а на питање у ком својству гост долази, питијски је одговорено 

да то зависи од очекиваних уставних промена у Југославији.12 Сгога су те 

промене, обнародоване у јануару 1953, донеле олакашање британској стра
ни, јер је бар постало извесно да је високи гост шеф државе. 

2. Питање ранга посете 

На несрећу, Брозово ступање у функцију шефа државе отворило је 
још озбиљнији протоколарни проблем. Шефа државе је, наиме, требао 
примити шеф државе, а то је од смрти краља Џорџа VI (фебруар 1952) 
била британска краљица Елизабета П. Међутим, она још није била кру
нисана, а тако некрунисана није смела примати званичне државне посете. 

Крунисање је било планирано за лето 1953, а посета се свакако морала 
обавити пре тога. Па и да је Броз могао чекати толико, морао би стати у 
прилилно дугачак ред шефова држава који су раније најавили своје посе
те краљици. Стога су се протоколари поново довијали, и дошли до следе
ћег предлога. Будући да Тито не може у жељеном периоду направити др
жавну посету, зашто не би посетио Британију приватно? У том случају би 

9 Уставни закон о основама друшШвеноZ и йолитичкоZ уређења ФНРЈ и саве
зним ор'iани.ма власти, чл.70-76, према: Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Јуlосла
вија 1918-1984, збирка до,суменаша, Београд 1985, стр. 864 

10 Према Ђиласу, у целом процесу промене Устава, Броз се интересовао искључи
во за прерогативе функције коју he обнашати он. Милован Ђилас, Дружење са Титом, 
Шабац 1990, стр.172-173. 

н ТNА, PRO, Foreign Office (FO) 371/107832, WY 1054/4. 
12 АЈ, Новинска а2енција Танјуi, Црвени билтен, 112-72-73, 25.XI 1952. година 
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га некруннсана краљица могла примити неформално, не огрешивши се 0 
протокол. Такво решење није било неуобичајено, примењивано је и рани
је. Антиципирајући могућу реакцију Југословена, Идн је ту могућност бла
говремено предочио Едварду Кардељу, који тада није противречио. 

Али како се посета ближила, Тито се нашао заинтересован за фор
мална питања буржоаске етикеције, јер му се чинило да је реч о својевр
сној подвали. И његово окружење је сматрало да је предлог о приватној 
посети капиталистичка ујдурма, да је намера Британаца да Тита у Лондон 

прокријумчаре, не примајући га како његовом значају доликује. Стога су 
реаговали оштро и отпочели борбу за статус посете. Југословени су писа

ли Форин офису да је неприхватљиво означити посету приватном, јер се 
тако чини неправда важности догађаја, што југословенска јавност не би 

могла да прихвати. Британци су, са своје стране, неуморно објашњавали 

зашто то није могуће, наглашавајући да је Броз могао званично да посети 
земљу као премијер, али да као шеф државе мора то урадити приватно, 
јер пије могуће организовати државну посету пре крунисања. 13 Југосло
вени су онда ретерирали маштовитом понудом да се посета, ако пе може 

бити званична и државна назове бар "службеном", али Британци то нису 
могли да прихвате, јер таква класификација у њиховом протоколу једно
ставно није постојала. 14 

Кореспонденција о том питању се множила, без изгледа за прихва
тљиво решење, све док Британци нису схватили да Југословени сматрају 

како се посети хотимице узима на значају. А онда су лако нашли начина. 

Посета ће бити приватна, али ће је пратити сва могућа помпа, баш као да 
је државна, а у извештајима за јавност иаглашаваће се њено "службено" 
обележје. Југословени су се невољно сагласили, а Британци су започели 
кампању којом је требало ту ситуацију објаснити и учинити гостима сно
ш~ивијом. У емисијама ВВС-ја на српскохрватском језику нашироко је 
објашњавано зашто краљица не може примати званичне посете и исти
цано је да тиме значај догађаја није ниуколико мањи: ,,Ако се св~ ти оби
чаји и приредбе неће поновити приликом предстојеће посете маршала Ти
та, то не значи неко непоштовање према њему или према народу Југосла

вије."15 Министарство одбране Уједињеног Краљевства је својим помор
ск~м, ваздухопловним и копненим јединицама задуженим за дочек Броза 
ПОЈасни~о пробле~ војнички јасно: ,,Маршал Тито не чини званичну посе
ту у СВОЈОЈ функциЈи шефа државе, али, разме се, долази као шеф југосло-

" ТNА, PRO, FO 371/107832, WY 1054/4. 
" Исто, WY 1054/5 
15 

АЈ, Новинска а'iенција Танју'i, Прислушна служба - билtпен, 112-1027-1028 15 и 
16. 111 1953. ' . 
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венске владе и као такав је гост владе Њеног Величанства."16 Преседан је 

ипак био у несагласју са стандардном дипломатском праксом, па се и Ен

тони Идн огласио циркуларним писмом свим дипломатским представни

штвима Велике Британије: ,,По новом југословенском Уставу, који је сту

пио на снагу у јануару, Маршал Тито је постао председник ФНРЈ и пред

седник Савезног извршног већа. Стога је он и шеф државе и шеф владе. 

Пошто се званичне посете не могу уприличити пре крунисања, његова 

посета је, стриктно гледано, приватна. Он, међутим, долази као гост вла

де Њеног Величанства, која овој посети придаје велики значај."17 

Југословени су пристали на ту опцију, али њихове сумње у британску 

искреност нису развејане. Алеш Беблер, тада заменик министра иностра

них послова, сматрао је да је цео маневар лукаво изведен да се Броз ие би 

примио у пуном сјају, а пре свега да би краљица избегла извесне обавезе, 

изнад свега узвратну посету Југославији.18 Ту своју импресију, фактички 

неутемељену (јер узвратна посета није обавеза британског суверена) пре
нео је и иа Тита, који је наставио да узима за зло Британцима то решење, 

на које се осврнуо у својим првим поздравним речима по приспећу на Остр

во: ,,Иако ова посета, до које је дошло услед позива достављених ми од 

британске владе и Винстона Черчила лично нема формално карактер зва

ничне посете, никада нисам био тако дубоко уверен ... "19 Са оваквим боц
кањима је додуше престао убрзо, јер се испоставило да неформални ста

тус посете нема никакав импакт иа њену помпезност. Тако је читава збр

ка однела замашан број радних сати британских и југословенских службе

ника, а да при том није решила главни проблем - није отклонила фунда

ментално неповерење између преговарача. То се, додуше, није директно 

одражавало иа ток посете и атмосферу, јер су сви били задовољни - Чер

чил и Иди јер су успели да уклоне са дневног реда натезања око статуса, 

Броз уверен да је изиграо британско лукавство и извојевао пријем какав 

му и доликује. 

3. Питања путовања и безбедности 

Након коначног разрешења статуса посете, наметнуле су бројне, ма

ње-више практичне теме, од којих је свака постала повећи проблем који 

је југословенска страна успела да издигне до нивоа приниципијелног пи-

16 ТИА, ПРО, ПРЕМ 11/578, стр.ЗЈ. 
17 Исто, стр.38-39. 
18 Алеш Беблер, Како сам хи-тао, сеhања, Београд 1982, стр. 270. 
19 Аудио запис Титовог говора: www.earthstationl.com/pgs/history/dos

Tito!nLondonl953.wav.html, 15.IX 2003. 
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тања. На пример, проблем Титовог превоза у Британију. Једно време је 
југословенска страна прихватала британски предлог да се Брозу стави на 
располагање авион који би га директно довео у Британију, али се од тога 
напрасно одустало под геслом да би путовање бродом било безбедније и 

удобније. Затим је тражено да се Титу обезбеде брод и пратња од Малте 
до Британије. Британци су се сагласили и почели да предузимају припре
ме. Међутим, у Београду су у међувремену закључили да је за председни
ка ФНРЈ компромитантно да путује под туђом заставом, и ипак је одлуч
лено да ће председник од почетка до краја извести путовање школским 
бродом "Галеб" Југословенске ратне морнарице, који ће само бити пра
ћен британским војним бродовима.20 Наравно, те фреквентне измене иза
зивале су у Форин офису нестрпљење, можда чак претерано.21 Британска 
страна није схватала какав је преседан за Броза званична посета капита
листичкој земљи, и да је за њега пресудно да о свом боравку емитује изра
зито повољну слику, коју, наравно, не би обезбедио излазак из британ
ског авиона или пловила. Брозови протоколари били су свесни да на овом 
самиту на светску сцену не излази само он, већ да је реча разбијању ди
пломатске изолације ФНРЈ у великом стилу. Отуда полагање на сценске 
ефекте и ин~истирање на гламуру путовања "Галебом". Тако се поступно 
стварала ниЈансирана слика председника која је наредних година прера
сла у мит. 

Ј?шједан, унеколико веселији проблем око превоза пратио је посету. 
Тито Је, наим~, желео да са собом поведе и свог омиљеног боксера. Из 
Форин офиса Је у Београд стигло упозорење да је то неизводљиво, јер би 
куче морало остати у дв_онедељном карантину." Остаје питање колико је 
У Београду схваћено да Је реч о стриктном пропису који се примењује без 
изузетка и на тако уваженог госта. Бизаран по себи, тај податак открива 
разлике између д~а_система у питањима односа према моћи која исходи из 
закона и моћи коЈа Је произлази из личног ауторитета моћника. 

Промене превозног начина нису биле условљене само жељом Југо
словена да изнађу решење које би одговарало националном поносу, већ 
су за циљ имале и прикривање начина и времена посете, због безбедно
сних_ разлога. Њима је југословенска страна придавала огроман значај, 
што Је и разумљиво ако се има у виду бумеранг ефекат вишегодишње про
паганде о спољњем и унтрашњем непријатељу, али и реална опасност од 
противника због идеолошки необично широке палете (ројалиста, уста
ша, комуниста). Листа потреба коју је југословенска страна имала у одно-

20 АЈ, Новинска аiенција Танјуi, Црвени билтен, 112-77-78, 2.IП 1953. година 
21 ТNА, PRO, FO 371/107835, WY 1054/83-90. . 
" ТNА, PRO, FO 371/107832, WY 1054/25. 

Владимир Петровиh, Школа бонйlона: Идеолошки узроци ... 187 

су на безбедност била је подугачка. Захтеване су највише мере обезбеђе
ња, што је приморало Скотланд јард (Scotland Yard) да на том послу анга
жује необично велики број људи. Сам програм посете држан је у потпуној 

тајности. Штавише, Југословени су захтевали да се посета, већ заказана 
за 21. март, помери у последњем тренутку бар две недеље унапред, да би 
се и на тај начин осујетили потенцијални атентатори. То је био посебно 
тежак захтев,јер је изискивало усклађену промену планова Краљице, Ид

на, војводе од Единбурга (Edinbourgh), Черчила ... Међутим, и у том погле
ду Британци су учинили све што су могли, и посета је померена недељу 

дана унапед у последњем тренутку." Проблем је био и смештај госта. Ју

гословенска страна је одбијала британски предлог да Броз буде смештен 
у хотелу. Захтевано је да му се стави на располагање вила у граду, која ће 

бити на повученом месту, обезбеђена, ограђена и са великим двориштем. 
Такву резиденцију у Лондону Британска влада није имала, па ју је посуди
ла, уз замашан напор, од приватног лица. Адреса те виле, зване Вајт Хаус 

Лоџ (White House Lodge) чувана је као тајна све док се за њу није прочуло 
индискрецијом промосковског листа Дејли воркер (Daily Worker), што је 
накнадно забринуло Југословене. 24 

Такво полагање на безбедност озловољила је и британске службени
ке и јавност. Манчесшер гардијан (Manchester Guardian) је писао: ,,Југосло
венска штампа мисли да су мере, које су предузете сасвим нормалне у сва

кој земљи коју посећује поглавар неке стране државе. Али Лондонац који 
је видео много славних гостију о томе другачије мисли. Он зна да може да 
приђе ближе претседнику Француске републике или холандској краљици, 
него што је могао да приђе председнику Титу."25 Британци очито нису 
имали разумевања за страховања Југословена. Безбедносне мере биле су 

за британске државнике саморазумљива и рутинска појава, која не изи
скује иосебну пажњу. Политички атентат у Британији није био баук с ко
јим су легали и устајали. Броз је, с друге стране, младост провео у илега
ли, у блиском контакту са мрачним светом агената тајних служби, теро
риста, полицајаца и професионалних револуционара. Мере које је захте
вао диктирао је опрез, који је постао једно од темељних одређења њего-

" ТNА, PRO, FO 371/107832, WY 1054/13 Југословенска потреба је у неку руку била 
разумљива. То је било прво Титово путовање на Запад, и то баш у Лондон, који је био 
један од најзначајнијих центара југословенске политичке емиграције. Занимљиво је, м
еђутим, што се наредних година безбедносни стандард повећавао. Тако је пред Брозову 
посету Паризу 1956. УДБ-а послала своје људе на крововима воза Београд-Париз да би 
тестирала будност француске полиције. ТNА, PRO, .FO 371/124282, RY 10317/19. 

"АЈ, Новинска аiенција Танјуг, Црвени билшен, 112-77-78, 23.Ш 1953. година. 
25 АЈ, Новинска а2енција Танју2, Прислушна служба-билiйен, Џ2-1028, 27. 1111953. 

година. 



188 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

вог карактера. Знао је да правила игре на која су свикли западни полити

чари не важе у његовом одмеравању са Стаљином, а судећи по једном со

вјетском документу, нмао је право.26 Сем тога, очито му је падала на па

мет и судбина његовог претходника краља Александра Карађорђевића. 

При укрцавању на воз од својих сарадника се опростио поспрдном, али 
због тога не мање индикативном опаском: ,,Чувајте ми Југославију!"27 

За Британце је било још чудније то што су безбедносне мере морале 
бити невидљиве или макар описане као уобичајене. Морало је изгледати 
да маршал нема разлога за бригу, да му време у Британији пролази у без

брижној комуникацији са лондонским масама, које му пружају неподеље
ну наклоност. Југословени су желели да тај аспект посете протекне баш 

онако како је она описивана у београдској штампи - непрестано дружење 

са тамошњим пуком.28 А није свуда било тако. Напротив, понегде су га 
британски грађани и вређали, револтирани што је у посету позван "непо
кајани комуниста".29 Дешавали су се изгреди које британска полиција ни
је могла да сузбије. Медији су такође оштро коментарисали и повишене 
безбедносне мере. Радио ВВС је преносио да је "ова организација (Ско
тланд јард - прим В. П.) предузела највеће мере обезбеђења у својој исто
рији за време посете маршала Тита зато што је располагала одраније из
весним информацијама".30 Полишика и Борба су ту вест пренеле, уз заје
дљив коментар о пристрасности британских гласила која изврћу ствар

ност и малициозно извлаче из контекста селективне информације. 

4. Оркестрација медијске презентације 

Те међусобице између гласила биле су последица различитог односа 
британске и југословенске стране према медијској презентацији посете. 
Југословенска страна јој је придавала огромну важност. Од квалитета ин-

26 Опасност је била близу, можда и ближе но што је Броз мислио. Совјетска обаве
штајна служба разрадила је планове за његово уклањање. Једна од Сгаљину предложених 
варијаната била је да агент Јосиф Григулевич (алиас Макс), тада у дипломатској служби 
Костарике, искористи своје познанство са Владимиром Велебитом, југословенским 
амбасадором у Лонодну, како би присус1Ћовао Брозовом пријему у амбасади, где је требало 
да га убије. Операција није изведена, вероватно због Стаљинове смрти, којаје то све омела. 
Cold War lnternational History Project, Virtual Archive, Yugoslavia and the Cold War, Stalin 's Plan to 
Assasinate Тito, http://wwics.si.edu/index.cfrn?topic_id=l409&fuseaction=lЉrary.document&id=228, 
5.IX 2003. 

27 Владимир Дедијер, Изгубљена битка Јосийа Висарионовича Стаљина, Сарајево 
1969, стр. 443. 

'" Борба, 17 - 21. март 1953, Полишика, 17. -21. март 1953. година. 
29 АЈ, Новинска аiенција Танјуl, Црвени билтен, 112-72-73, 24.XI 1952. година. 
зо АЈ, Новинска аiенција Танјуi, Црвени билшен, 112-78-79 21 III 1953. година. 
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формација о посети и њене медијске контекстуализације умногоме је за

висила њена политичка сврсисходност. Пре свега био је потребан публи

цитет. Са те стране је Тито могао бити задовољан. Може се рећи да је, 

упркос томе што је пажња читавог света била усмерена на коинцидентну 

Стаљинову смрт и промене у Кремљу, посета је прилично одјекнула у 

штампи и дипломатским круговима. Међутим, то није било довољно. Тре

бало је да одјеци, бар у западној штампи, буду позитивни да би се тиме 

парирало медијској кампањи у земљама Коминформа, које су су са посеб

ном злурадошћу истицале необичност те лондонске згоде, углавном нагла

шавајући скоројевиhко Брозово понашање. Његова помпезност привукла 

је свакојаке критике, попут ове са Радио Будимпеште: ,,Пред дебелим мар

шалом се најзад отвара палата једне западне владе ...... међутим није бал
кански пацов постао отмен већ је британски лав ниско пао."31 Сатирича

ри и карикатуристи су имали пуне руке посла осликавајући замишљене 

комичне згоде из Лондона.32 Совјетска штампа је такође оркестрирано 

нападала Броза, мада мање систематично но иначе због збрке коју је иза

звала Стаљинова смрт.33 За Броза је имало велики значај да својом поја

вом остави повољан утисак на своје британске домаћине, али тако да у 

сопственој земљи не остави сумње у своју комунистичку правоверност. 

У таквом процепу Тито се прилично добро снашао. Наравно да није 

било довољно да маршал ордењем и златом закити партизанску унифор

му како би га крем британске аристократије прихватио као равног. Али 

уочен је његов труд да се прилагоди својим саговорницима, тим више што 

је одударао од уобичајеног комуинстичког адета. Њему, наиме, није, као 

Хрушчову у сличној пригоди, пало на памет да пре пријема код Елизабете 

II каже Идну: ,,Уколико краљици не смета да нас прими у нашој свакоднев
ној радној одећи, одлично. Али уколико буде протестовала, утолико горе. 
Имали смо неких предубеђења око овог церемонијала, и нисмо желели да 
у њега уђемо у смокингу и цилиндру или тако чему сличном."34 Броз је 

таквих предубеђења био лишен, и сасвим се задовољно шепурио у свеча

ној одећи, прилагођавајући се својој државничкој улози. Наравно, питање 
је како је његове грансењерске манире прихватила британска средина. 
Може се веровати да им је маршал био симпатичан, премда помало егзо
тичан. Општу климу вероватно добро осликава шармантна песмица коју 
је том пригодом саставио и у Сандеј zрафику (Sunday Graphic) објавио кон-

31 АЈ, Новине/Са агенција ТАНЈУГ, Прислушни служба - билшен, 112-1021-1022, 29 
XI 1952. 

32 TNA, PRO, FO 371/107835, WY 1054/105 
33 Према: Darko BekiC, op.cit, стр.470. 
34 Према: MartinMcCaley, ТheKhrushchevEra 1953-1964, London, NewYork 1995, стр.115. 
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5г ,,pf!; i)7;.~i~i~;~Ilй посланик А. П. Херберт, која је леп пример гостољубивости 
обрјенеrrримесама острвске ирони1е: 

Дабар дан 

Дасша је Русије, ше вечне досаде, досша 

Ова је камунисша нашем срцу миа, 

Даис(йа храбар друг у лику нашег zасша, 

Каји не йиiйа Москву да би се одлучио. 

Пойуiй нас, шај вођа живи крај мора. 
Чувајуh' ка и ми слободу својих гара, 

Пад народном засшавам решен да вади 
Свај народ и свај брад ка мери и слободи. 
Он има йроutлосш, веле, али ка је нема. 
И калика је чесша руска заборављена. 

Дабро нам дошао друже, у авај древни крај! 

Сумњајуh' у швају дак{йрину, швај лш< валима знај! 
Ми не волимо Маркса, али ~ии си нам јунак знан, 
Ойрасши бискуйима. Драг си нам. Дабар дан.35 

С друге стране, било је у британској јавности и мање гостољубивих 
коментара, који су са одређеном дозом ниподаштавања коментарисали 
Брозову помпезност. Овим помешаним сентиментима били су обојени и 
новински коментари читаве посете, што југословенској страни није било 

по вољи. Неповољни одјеци у британској штампи су од југословенске стра
не тумачени као провокација и изазивали су незадовољство. Југословени 
нису могли да схвате да су могућности британске владе да утиче на новин
ске написе ограничене, а свакако далеко мање од оних на које су код куће 
свикли. 

У Југославији, наравно, није било таквих проблема. Штампа је орке
стрирано славила државнички успех свога маршала. Југословенска штампа 

је, разумљиво, била преплављена екстензивним извештајима из Лондона, 
пуних хвале за маршалову делатност. Земља је доведена у екстатично ста

ње свакодневним батеријама информација о Брозу, Черчилу и краљици, 
серијама чланака и фото-репортажа остављан је јак утисак. Тензија је 
постепено појачавана у време приближавања Титовог повратка, да би се 
одушевљење народа излило у масовним митинзима којима је маршал до

чекан. Чинило се да је земља једнодушна у радости због маршалових успе
ха, што је било тим чудније, јер из саме посете није произашао неки наро-

35 АЈ, Новинска аlенција Танјуl, Црвени билшен 112-77-78, 17.Ш 1953. година. 
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чит политички исход. То је била прва пригода ове врсте, на које ће се у 

наредним годинама југословенска јавност добрано привићи. Помаљала се 

Брозова мајестатична фигура. Иако је пут до љубимца Истока и Запада и 

вође Трећег света био још дуг, већ су се назирали обриси карактеристич

ног наступа који ће преузети. Плава маршалска униформа, која ће обићи 

свет, пловидба "Галебом", гала пријеми, широки осмеси наговештавали 

су време у којем се негдашњи револуционар прилагођавао, прихватајући 

облике саобраћања блиске друштву које је у младости покушавао да раз

гради. Домаћој јавности се, наравно, увек могло имплицитно стављати до 

знања да је овај гламур у функцији националног поноса ФНРЈ. На свеча

ном дочеку у Сплиту, Тито је истакао успех тог аспекта своје посете: ,,У 

Лондону су нас сматрали равноправним. Ми смо тамо разговарали на пот

пуно равноправној основи, без оне надмености коју смо некад могли да 

и . . -видимо код неких људи на стоку, а кор нам Је врло тешко падала ... 
Тако контроверзе, проблеми, дилеме изазване идеолошким, култу

ролошким и друштвеним јазом између британских и југословенских ели

та нису нашле пута до југословенских гласила. Међутим, аутентична ре

флексија је дошла из подсмевачке, чаршијске зоне југословенске јавно

сти. Збијале су се шале, испредане измишљене анегдоте. Прва описује 

разговор у коме је Броз наводно забринуто упитао шефа свог обезбеђења 

где су постављени његови људи, а он му је одговорио: ,,Друже Тито, Ен

глеза овде има толико да, ако хоће нешто да ти ураде, ја то не могу спре

чити." И додао, уз лупање шаком по футроли пиштоља: ,,Али, ако ти дла

ка са главе зафали, Черчил је мој." Друга је са гала вечере у Бакингемској 

палати, на којој је Броз наводно желео да упозори генерала Шумоњу да 

мање користи прсте, а више есцајг, па му је шануо: ,,Шумоња, нож, нож!", 

да би му он забринуто одговорио: ,,Кога? Кога?" Те шале су биле очито 
подстакнуте необичношћу ситуације у којој је професионални револуци
онар дели трпезу у Бакингемској палати са изданцима лозе Виндзор (Wind
sor). Њихов домет је, наравно, био сасвим ограничен, и оне нису могле 
помутити неоспорни Брозов тријумф. 

Закључак 

Фрагменти те дипломатске згоде говоре понешто о противречности
ма у којима се педесетих година обликовала југословенска спољна поли
тика. Политичка прагма налагала је приближавање Западу, стога и Ве
ликој Британији. Динамика тог развоја од 1949. била брза, толико да је 

36 Цит. према: Dragan BogetiC, Jugoslavy"a i Zapad, 1952-1955, Beograd 2000, str. 56. 
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збул:ивала актере и савременике, чији је ментални склоп обликован у ма
нихеЈским представама о непремостивом јазу између света капитализма и 
социјализма. Људи који су се 1943. обавезивали и Огаљину и Вермахту 
(Wehrmacht) да би се "тукли против Енглеза уколико се они искрцају у Ју-
о · нз1 б 1s г славиЈи , сада су или принууени да дижу здравице у част англо-југо-
словенског пријатељства, прошлог и будућег. Атмосфера је била обојена 
узајамним неповерењем, јер су се, упркос тактичкој блискости, финални 
цпљеви британске и југословенске стране разилазили. Британци су се узда
ли да ће Титов режим постепено еволупрати у форму блиску западној, 
док су Југословени од Запада очекивали помоћ како би очували своју власт 
и своЈ систем, а не да би га мењали. Обе стране биле су свесне одсудних 
разлика између система који су представљале, али нису показивале наме
ру да те разлике анализирају, уверене у предности сопствене опције. Сто
га се комуп~кщија између југословенских и британских дипломата и др
жавника, КОЈе Је само тако моћан противник какав је био Стаљин могао 
натерати у неформално, невољно и узајамним неповерењем обележено 
савезништво често претакала у разговор глувих у којем је свака техничка 
несугласица лако постајала принципијелно питање. 

Тако су Британци подизањем питања Брозовог статуса и вида његове 
посете, нехотице задрли у осетљиво место у политичкој филозофији југо
словенске комунистичке елите. Подвојеност, али и персонална испрепле
теност држ~вног и партијског апарата, која се испречила и реализацији 
посете била Је темм,ено одређење устројства послератне Југославије. Сфе
ре компете_нцир ПОЈединаца и институција нису биле јасно омеђене, одго
ворност НИЈе била делегирана, систем је умногоме зависио од клијентских 
персона~них односа и арбитраже моћника. Инстинкт самоодржања и удво
риштва Је добро помагао политичарима да разазнају ко коси, а ко воду 
носи, чиме Је пр~вазилаж~на збрка у компетенцијама, баш као што је ослу
шк~вање партиЈске ЛИНИЈе растереhивало руководиоце одговорности за 
своЈе поступке. Такав систем је по много чему исходио из осиромашеног 
схватања комунистичке естетике, која је одлучно решавала проблем од
носа форме и суштине у корист суштине. Револуционарна суштина је, на
име, заогртана формом државних институција, а када је тај огртач био 

37 

Бранко ~етрановић, СiйраШеlијаДраже Михаиловиhа 1941-1945, Београд 2000, 
стр. 60. Да то НИЈе била фраза или мистификација која би требало приволети немачку 
страну на жељено примирије сведочи Вилхелм Хутл, кључни официр СД-а за Балкан. Ту 
Брозову ~о~ду Немцима сугерисао је по њему сам Сгаљин (што се сазнало од једног 
курира КОЈИ Је пао У руке Мађарима), уверен даје Черчил придобио Рузвелта за искрцавање 
англо-америчких труп~ на обалу Јадранског мора, што је совЈетски вођа сматрао 
зала_ж~њем У његову пројектовану п•'-:лератну сферу утицаја. Wilhelm Hoetl, The secretfront· 
The mstdr stmy o/Nazi political espion, ·е, London 2000, стр.170-1. ' 
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прекратак или бушан, нико се пије озбиљније узрујавао. У светлу наја

вљиваног одумирања државе, робовање њеним преживелим формама и 

није имало нарочитог смисла. Устави, закони, институције били су ту да 

обезбеде да инструментариј власти остане у рукама партијске елите, што 

је умногоме олакшавало управни процес и омогућавало да се управља

њем баве људи који том послу нису били особито вични. 

Међутим, пи по том питању није било конзистентности. Комунисти 

на власти су убрзо почели да придају значај питањима форме, посебно у 

иступањима према иностранству, а нарочито по важном питању као што 

је био Брозов статус и услови у којима ће бити примљен. Пред _таквим 

изазовом југословенска дипломатија је врло чврсто бранила своЈе пози

ције, и по питањима етикеције постајала чвршћа од било ког европског 

двора. Британски амбасадор у Београду сер Ајво Малет (Ivo Ma\let) при
. метио је још поводом Иднове посете Југославији да ће Броз учинити све 
да за свој престиж извуче максимум од посете, и навео да се и у том случа

ју потврђује оно што је сматрао општом девизом југословенске спољне 

политике: ,,Њихов је обичај да узму све што могу, а заузврат дају што је 

мање могуће. "38 Тако се и могло десити да југословенска страна схвати 
британске протоколарне захтеве као плод закулисне политичке комбина

торике одевен у хипокритично инсистирање на форми, а да сама при том 

инсистира на форми, посматрајући је као принципијелно исходиште соп

ствене идеологије. Не само што су југословенски комунисти форму гази

ли сами, и употребљавали је искључиво када им то користи, већ им пије 

било јасно како неко други до ње може консеквентно држати. Југословен
ска висока политика била је још у изградњи свог изгледа и стила, слобод

на да одабере видове комуникације и реторичке мотиве, ограничена само 
својим идеолошким обрасцем, док се британска страна наслањала на бо
гату традицију које се стриктно држала. Тај ослонац на традицију и стрикт

ну законску праксу такође је био неразумљив Југословенима. 

Питање односа форме и садржине преливало се из унутрашње у спољ
ну политику Југославије, накнадно отежавајући њеној дипломатији напо

ран транзициони период, у коме су се предратне структуре мешале с но

вим партијским кадром, а све под паском свемоћне УДБ-е.39 Тако су и по
слератни дипломати патили од својеврсне схизофреније, делимично се под

ређујући новим правилима игре, а истовремено покушавајући да их сао
бразе са устаљеном праксом дипломатског саобраћања. Будући да је ди
пломатска кому1шкација умногоме заснована на форми, у њој је било те-

38 ТNА, PRO FO 371/102179, WY 1052/10. 
39 Ранко Петковић, Субјективна историја ју'iословенске дийломатије, Београд 

1995, стр. 39-42. 
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же практицирати нове управне принципе него у унутрашњој политици. 

Сем тога, док се систем у земљи могао изграђивати у релативној аутархи

ји, извана је морао деловати у ширем оквиру, у коме су апсурди постајали 

далеко очигледнији. 

Међутим, иако су ти апсурди отежавали и успоравали комуникацију, 

правећи непотребне компликације, они нису трајно реметили англо-југо
словенске односе. Обе стране су биле свесне преседана који је овом посе

том створен, и у суштини су биле задовољне њеним током. ,,Прошла је 

глатко и није се појавила ниједна од катастрофа које су толико предвиђа

не." - писао је Ентони Идн, очито несвесан напора које су службе под њим 
уложиле да се "катастрофа" избегне.40 Међудржавна сарадња је остваре

на, показало се да у високој политици интереси очито надмашају потребу 

за разумевањем. Та посета је Британце охрабрила у покушајима промо

висања директног преговарај ања са комунистичким лидерима- пре свега 

са вођама Совјетског Савеза. Поткрепила је Черчилова уверење (очит 
плод ратног искуства) да се светски проблеми могу и морају решавати на 
састанцима на врху. Лед је био пробијен, показало се да се са комунисти

ма и може и треба разговарати. За југословенску дипломатију тај самит је 
био драгоцена "школа бонтона". Тhамурозна Брозова презентација потр
ла је негативан утисак који су могли оставити пропратни проблеми, и оста
вила га расположеним да и сам кокетира са форсирањем самит-диплома

тије, па и великих турнеја које ће у наредним годинама наступити. Време 
изолације остао је иза њега. Вратио се из Лондона пун самопоуздања, спре
ман да необичну позицију у којој се ФНРЈ хировима великих сила нашла 
максимално искористи за даљи дипломатски пробој. 

40 Sir Anthony Eden, Fu/1 Circle, London 1960, стр. 182. 
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This article analyses preparations of British and Yugoslav diplomacy for the visit of 
Josip Broz Tito to Great Britain in March 1953, with an emphasis оп the occurring organiza
tional and protocolar baпiers. Mutпal wish of the counterparts to gain а maximum political 
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Пародија у политичком фолклору 

деведесетих година 

АйсШракШ: Рад йредсШавља ко.мйараШивно исШраживање кари
кирања йолиШичких и идеолошких йроШивника и њихових сШавова 
у Србији и Буzарској шоком деведесеших zодина двадесешоz века. 
Хумор као йолишичко оружје ойозиције своју форму је нашао йре 

свеiа у йаролама, iрафиШима и наШйиси.ма на беџеви.ма. 

Смех није најтипичније својство политичких манифестација, али не

ки јавни скупови и поруке садрже наглашено хуморни однос према поли
тичкој стварности. Исмевање политичких личности и идеја изводи се у 
различитим вербалним и невербалним видовима (пароле, новине, прогла

си, политички говори, графити, беџеви, пародије, цртежи, карикатуре, лут
ке, разгледнице). 

Субверзивна моћ смеха заснива се на друкчијем сагледавању поли

тичке идеје или личности. Уместо уважене и достојне слике, они добијају 
унижени и обезвређени изглед и својства. Исмевају се политичке лажи, 
неиспуњавање обећања, изругују се политички лидери, догађаји, идеје и 

идеологије. Чешће је смех у политичком фолклору оружје стране која је 
слабија, али која, добијајући нову снагу, наслућује могућност да дође до 
већих права. Наравно, не треба занемаривати бројне случајеве у којима 
власт интензивно користи хумор, сатиру и карикатуру, нарочито у рат

ним неприликама (нпр. немачки плакати на окупираним територијама то
ком Другог светског рата, комунистички плакати против богатих сељака 
у Совјетском Савезу после победе револуције, плакати СПС-а и ЈУЛ-а про
тив опозиције током деведесетих година у Србији и сл.). Хумор маса које 
јачају има и дејство које утврђује и оснажује идентитет и кохезију групе 
која користи моћ смеха. У стратегији исмевања мане појединаца и група 
повезују се са светом неугледних животиња, наказа, криминалних група, а 
вербално се грубо исказују погрдама, псовкама, опсценим увредама, оп
тужбама, циничним опаскама, а мекше ироничним и пародичним обрти

ма. Смеховно наруживање одређених појава везује се за личности којима 
моћ жели да се умањи или одузме. Стога су политички лидери најчешће 
исмеване личности, али персонализовање истовремено обухвата и обрну-
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ти процес - представљањем једне личности има се у виду и цео поредак 

који та личност означава. Поступци демистификовања идеолошких и по
литичких лажи који су везани за конкретне догађаје носе и јасне и препо

знатљиве обрисе за све учеснике политичког живота. 

Пародија у јавном животу представља вид исмевања којим се исказу

је неслагање појединаца или група разним појавама у друштву, а међу њи

ма и оспоравањем супротних политичких идеја и личности. О пародији са 

становишта шире схваћене фолклористике, незаобилазну студију напи

сала је Радост Иванова. Рад "Другарице и другови, даме и господо, Буга

ри. О пародирању неких политичких текстова", ауторка је најпре изложи

ла на Конгресу слависта 1993. године у Братислави. Тај текст је у проши
реном виду објављен на бугарском у књизи Збоzом динозаври, добредо
~или крокодили! (1997), а потом и у преводу на енглески (1999) и српски 
језик (2000). На примеру политичког декрета о национализацији жена из 
раног периода совјетске власти, ауторка потврђује ставове Јурија Тиња

нова да је за разумевање једног текста као пародије неопходно да реципи

јент йознаје и йародирани "ориzинал" и "друzи илан". У политичкомпа

родизовању постоји удвостручавање текста и његовог смисла, при чему се 

првобитни текст као предложак мења, тако да задржава препознатљиве 

елементе, али се пародијски и иронијски презначује. 

Прихватајући идеју да се пароле масовних политичких протеста, те 

индивидуално, али анонимно испољавање политичког става у графитима 

могу сматрати политичким фолклором, овде he бити размотрени паро
дијски видови политичких исказа и парола извикиваних у Софији и Бео

граду, те графита и плаката по улицама и зградама бугарске и српске 

престонице. Представљена грађа тог вида политичког фолклора преузе

та је из штампаних извора - књига, часописа и брошура, те из личних 

записа. У књизиЛозунzъш Бълzарин излезе на йлощадише Ангел Петров 

(София 1994) објавио је бугарске пароле из раздобља 1989-1991, када је 
комунистичка партија бранила своју власт, док се у књижици 'Ајмо, 'ајде, 

сви у найад (Београд 1997) налазе пароле и графити из доба протеста 
1996-1997. против Слободана Милошевића, Социјалистичке партије Србије 
и ЈУЛ-а (Југословенске левице). Пародијски видови политичког исказа 

нису били предмет разматрања, осим узгред, углавном у журналистичким 

текстовима. 

У прилогу he бити указивано на политичке околности које су неоп
ходне за разумевање текста, јер пародије губе део значења у случају недо

вољног познавања подтекста и контекста. Пажња he пре свега бити усме
рена на жанровске одлике предложака текстова који су послужили за па

родијску прераду у политичком кључу. 
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Према формалним одликама пародираних текстова и пародија прео

влађују пародије краћих текстова, које се лако исказују и памте, док су 

пародије дужих текстова, по правилу штампане или умножене према пи

саном предлошку. Пародија реконтекстуализује веh утврђени садржај, нуди 

његово друкчије сагледавање. Када је реч о малим или говорним жанро

вима, њихов ограничен обим и језгровитост намећу очување носећих ре

чи и значења, што у формалном погледу значи и очување кратке форме. 

Веза текста предлошка и текста пародије задржава и жанровска својства, 

али преиначена у нову поруку. Према стилским особеностима, јављају се 

прозне, поетске, говорне, административне и друге форме. Њих ваља до

датно рашчланити како би разматрање било конкретније. 

Пародијски предложак чине најчешће општепознате пароле, поруке 

и искази, а зависно од тога колико они сами носе политички садржаЈ, могу 

се разликовати два основна типа политичких пародија: 1) исмевају се·иде
олошко-политичке пароле пропуштањем кроз нову политичку призму, и 

2) пародијски се исмевају друге, идеолошки неутралне поруке, при чему 
преиначењем задобијају политичко значење. 

Политичко се пародијски (ре)политизује 

П р о г л а с и, као текстови разуђене структуре, садрже препозна

тљиве уводне обрасце у којима се истиче обраћање свим припадницима 

заједнице, образлагање стварног лошег стања и потребе промене, те фи

налних закључивања са позивом на заједничку акцију. Пародије прогласа 

задржавају ту структуру, али се поред пародизовања структуре, преобли
кују и детаљи. Тако су у обраћању на почетку пародијског позива Савеза 
сексуалних сила обухваћени сви чланови заједнице, независно од њиховог 

политичког опредељења, што је назначено поздравом који се упућује ре

дом на комунистичко-другарски, грађански и фамилијарни начин: Друzа

рице и друzови, даме и zосйодо, сесшре и браhо, Бугари! Само људи који 
су осетили социјалистичку етикецију и која је подразумевала називање и 

најпоштованијих функционера друговима и другарицама, ыогу да осете 
благи подсмех тог поздрава. Тај проглас с почетка деведесетих година под
смева се гомилању партија, стварању Савеза демократских сила ( СеДеСе 
- СеСеСе ), захтевима о прерасподели државне имовине и другим појава
ма у политичком животу свог времена. Пародијско варирање ставова и 

позива на акцију овде је нијансирано једном посебном забринутошћу- за 
секс Бугара: Полишичка акшивносш нашег народа расше, а сексуална је 
йред несшанком. Родни секс је у ойасносши. Зашо смо се ми" zруйа сексо
љубивих Бугара - иншелекшуалаца и сексуалних радника на црно, сједи-
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нилuу Савез сексуалних сила- ,,Нова сексуалносш" - ССС- ,,НС" (Ива
нова 2000: 98-99). Јасан је и пародијски однос ка реторици комунистичке 
идеологије, јер се уместо о трудољубивим Бугарима говори о сексољуби
вим интелектуалцима. 

У Прокламацији Бугарско-радикално-конзервативне партије преmпшу 
се неспојиве ствари: У йолишичкој сфери .ми с.мо за де.мокрашизовање шо
шалишариз.ма. У следеhој ешайи, када шошалишариза.м йосшане довољно 
де.мокрашичан, .ми hе.мо увесши шошалишарну де.мокрашију. Бориhе.мо се 
за сшро2 ред и безакоње, за 2раЬанске слободе и йривилеzије. (Иванова). Та 
изванредна пародија, иако настала у Бугарској, може бити блиска и другим 
источноевропским, постсоцијалистичким грађанима,јер су у њиховим држа
вама демагози и лицемери добили прилику да наступе у политичком животу. 

Комунистичке пар оле представљају идеолошке темеље вишедеце
нијске власти у земљама источне Европе. Стога је разумљиво да су неке 
од тих парола, након пада Берлинског зида, постале предмет пародија, јер 
су ослабиле стеге идеолошке и полицијске контроле. Тада је постало мо
гуће превредновање и преосмишљавање светих начела комунистичких пар
тија као заступника радничке класе, јер су она изгубила своју застрашују
ћу недодирљивост. Веома раширена комунистичка парола Пролешери свих 
зе.маља, ујединише се! којом је исказиван интернационализам комунистич
ке идеологије и њен позив у борбу радника свих земаља, која је требало 
да доведе до победе комунизма и у земљама капиталистичког поретка 
(Америка и Енzлеска биhе зе.мља йролешерска), сломом социјалистичких 
уређења и њихових комунистичких вођа, постала је релативно чест пред
ложак за различита пародијска преиначења. Док се у изворној пароли по
рука упућивала радницима несоцијалистичких земаља, у новој обради Пре
варени свих зе.маља, ујединише се! јасно је да су "Пролетери" замењени 
житељима бивших социјалистичких земаља. Порука има једну аморфну 
поруку са_бир~ња и позивања, али сама не нуди правац дејства. Хуморна 
интонациЈа КОЈ а проистиче из напоредног постојања претходног и новог 
значења опстаје чак и ако се смисао нове пароле осмотри мање везан за 
прво_битну паролу. Са много више апсурда парола комуниста је прерађе
на у Једном графиту који је доскора био исписан на зиду једне београдске 
с:амбене зграде Сей~рашисши свих зе.маља ујединише се! Већ сама идеја 
УЈедињавања управо Је супротна идеји раздељивања. Политички контекст 
те пароле није небитан, јер је она исписана у време распада Југославије, 
када Је сепаратизам изазивао различите емотивне реакције. Субверзивна 
моћ пароле остварује се у међусобној подршци сепаратиста (припадници 
тежњи издвајања неког региона у различитим земљама препознају се и 
међусобно подржавају у својим сепаратистичким напорима). 
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Незадовољни грађани Србије су паролу Ми с.мо Тишови - Тиша је 

наш! преобликовали у Ми нис.мо Слобини - Слоба је наш! - при чему се 

алудира на тадашњег, скоро свемоћног председника Милошевића. 

Изборни с л о г а н и партија из кампања пред изборе такође могу 

бити предмет пародија. Тако је слоган Социјалистичке партије Србије са 

избора 1992-1993. Тако шреба укључен у исказ којим се истиче беда у дру
штву: Не.ма брашна, не.ма хлеба, 2ласали cil.ie: ТАКО ТРЕБА! 

Т е л е г р а м и подршке добро су знани свим становницима Титове 

Југославије, али и Србије деведесетих година. Њима се власт користи ка

ко би јавним потврдама истицала своје успехе. Када је током протеста 

због непризнавања изборних резултата, власт, да би приказала да постоји 

Србија која верује у праведност тих избора и изазвала конфликт са побу

њеним Београђанима, организовала је довођење присталица из провин

ције на митинг 24. децембра 1996, који је одржан на Теразијама, у центру 
Београда. Студентски опозициони Радио-Индекс позвао је своје слушао

це да изнесу могуће предлоге парола за тзв. контрамитинг. Један од тако 

изнесених предлога био је у виду тобожњег телеграма: Теле2ра.м йодршке 

Јулу уйуhује иле.ме Зулу! Већ самим позивом да се шаљу предлози исмеја

ни су масовни телеграми из провинције и начин њиховог објављивања на 

државној телевизији под контролом власти. Исмевају се мундијалне пре

тензије партије Јул проналажењем места у далеком свету које се дожи

вљава као забито и дивљачко. 

У свести грађана социјалистичке Југославије била је усађена парола 

ТуЬе неhе.мо, своје не да.мо. Она је актуелизована у новом виду у пароли 

Џабе шшо шуЬе неhе.мо када на.мни наше не дају, која је била пародијска 
порука којом се алудира на крађу гласова на локалним изборима у Београду. 

НЕПОЛИТИЧКО СЕ ПАРОДИЈСКИ ПОЛИТИЗУЈЕ коришћењем 

усмених образаца, али и малих жанрова савремене потрошачке и мулти

медијалне цивилизације. О коришћењу жанрова традиционалне културе 

у новинским насловима, својевремено је писала Маја Бошковић-Стули. 

Политичким пародирањем неполитичких садржаја асоцијативност тек
стуалног предлошка се не губи, само се потчињава новој поенти. Распон 

жанрова који се користе је широк: од паремиолошких исказа, узречица 

које су на овај или онај начин постале славне, до реклама и порука са елек
тронских медија. 

П о сл ов иц е. Пословице, било да су народног порекла, или преузе

те из светске баштине, представљају широко познате текстове који на кра

так начин исказују мудрости о животу. Та чињеница чини их посебно по
годним за преосмишљавање и допуњавање, при чему један од начина њи

ховог мењања може бити и пародијски. 
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Стара латинска пословица У здравом шел у здрав дух! добила је нови 
облик у контексту протестних шетњи после покрадених избора 1996-1997: 
у здравој шешњи здрав дух! Израз Ко не.ма у zлави и.ма у ноzа.ма преина

чен је у: Ко и.ма у zлави и.ма и у ноzа.ма током протестних шетњи на бео

градским улицама. Потпуно преобрнути смисао пословице утврђивао Је 

солидарност групе и био позив онима који се још нису придружили да ће 

бити у друштву паметних. Бацање јаја у знак неслагања са лажима инсти

туција које су штитиле лаж оваплотило се у речима Башина је из јаја иза

шла, која недвосмислено проистиче из познате изреке Башина је из раја 

изашла. 

Преиначење изрека и пословица често се среће у политичким мани

фестацијама. Тако преиначене пословице немају увек и пародијски тон, 

али међу њима има и опих које јесу смешне. Тако је уз асоцијацију на по

словицу Шуzавој овци и руно с.меша, у Софији написан графит Кривом 

йарла.меншу новине с.мешају (На крив парламент вестници му пречат). 

Искази не морају да буду само премоделовање познатих пословица, већ 

могу бити створени по моделу кратких, језгровитих и напрегнутих народ

них исказа Сбоzо.м, динозаври, добре дошли, крокодили. 

Диј ал ог. Фикционализовање дијалога из продавнице препознаје 

се у питању и одговору: Колико кошшају два јаја? - Седам дана зашвора. 

Београђани који су шетали сећају се окрутног односа полиције према не
задовољним грађанима. 

Најбоље же љ е. Радост Иванова наводи графит Горчиво! на споме

нику Совјетској армији, који је у Софији оличавао вишедеценијску власт 

совјетског социјализма. Ауторка објашњава могуће богато значење те ре
чи којом се младенцима жели срећа у предстојећем заједничком животу, 
као жељу за свадбеним измирењем веома супротстављених присталица 

комуниста као заштитника тог споменика и плавих (демократа) као по

борника његовог рушења. 

По уч а в ање. Непрегледна разноврсност пародијских предложака 

обухвата и текстове који се памте из раних дана учења и образовања. У 
оквиру студентског протеста против ограничавања слободе универзите

та у Србији, студенти су изложили и плакат Овца каже БЕЕЕЕ, сшуденш 

каже НЕ! - који се очигледно ослања на родитељско поучавање деце о 

гласовима животиња - овца каже беее, крава каже .мууу, итд. Пародијом 

се призива помисао о елементарном непознавању и непризнавању мишље

ња студената и сугерише се њихова позиција одраслих, који поучавају вла

дајуће партије као децу. 

Родољубиви с л о г а н и ослањају се на усмену и писану традицију. 
Искривљујући романтичарски ватрене поетске стихове, говорници на ми-
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тинзима су крајем осамдесетих и почетком деведесетих година, понавља

ли паролу: Где су срйски zробови, {йа.мо је срйс1<а зе.мља. Мада се исказ 

може схватити на различите начине и тако превести у политичку прагма

тику, она је била искоришћена у милитаризовању патриотизма. Та је па

рола на зиду једне куће у Београдској улици осванула у виду: Где су срйске 

йиваре, ша.мо је срйска зе.мља. Уместо некрофилне политичке прагмати

ке, њом је понуђена животна, смешна пародијска варијанта која скрнави. 

К а мп а њ е за здравље. Парола из рекламне кампање против пуше

ња "Пушење или здравље - изаберише са.ми!" у Бугарској је добила свој 

нови вид Слобода или комунизам - изаберише са.ми!. У Београду се та 

парола јавила у виду: Шешња или шушња - одлучише са.ми!, Слободан 

или слобода - одлучише са.ми! 

Рекламе: У време штрајка на Универзитету појавио се плакат чији 

су аутори нацртали, користећи дизајн цигарета Lucky stтike са препозна
тљивим црвеним кругом и типом слова, али су текст заменили написом 

Лаки ш~ирајк. Пред изборе у Србији (које је Милошевић изгубио), невеза
но за политичка збивања, један произвођач рекламирао је своје тапете 

постером на коме је уз слику млатилице за комарце уз жуту површину 

писало Удри до зоре. На некој од тих реклама, уз трамвајске шине у Буле

вару револуције, присталица покрета Отпор је дописао Гти.ов је/Тај главни 

слоган кампање Отпора, којим је сугерисано да је Милошевићево време 

прошло, у контексту похвале тапета које се могу чистити од убијених ко-

мараца добило је неочекивано и ново значење. · 
О г л а с и. У Бугарској Търсяш се йродажни и наивници за длъжно

сша "у.мерени йрошивници" (Петров: 93, бр.10). Пародирањемновинских 
огласа за купопродају, алудира се на жељу БКП да јој противници не буду 

преоштри у захтевима. 

У Хералд Слоболанду (бр. 3) наведено је у рубрици "Оглашчад" не
колико политичких огласа: Председник без сшранке шражи СТРАНКУ 

БЕЗ ПРЕДСЕДНИКА. Шифра: Во9а; Усйешно, йрофесионално, ефика

сно РАЗБИЈАМ ПОКРЕТЕ, СТРАНКЕ И КОАЛИЦИЈЕ, Шифра: Више

zодишње искусшво; Мењам СКУПШТИНУ У КОНСТИТУИСАЊУ за НО
ВУ СА КОНСТИТУИСАНОМ ВЕЋИНОМ. Mozyha дойлаша. Шифра: 
Нека народ бира. 

Огласи и њихове пародије као део писане културе, најближи су крат

ким афористичким формама, али је дух тих пародија близак и неким па

ролама које су се сретале на улицама. Традиционални студентски оглас 

тако је прилагођен новим политичким приликама: Два сшуденша шраже 

сшан у круzу шешње! Алудирајући на драстично умањивање броЈа уче
сника протеста на државним медијима, студенти су направили и плакат 
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саздан на пародијском преображавању огласа: Продаје.мо кре.му за неви
дљивосiй! Пиiйаiйи у РТС-у! Сiйуденiйи. 

Пароле поп-култ уре: Парола хипи генерација SEX and DRUGS and 
ROCK'N'ROLL, везана за крај шездесетих и почетак седамдесетих година, 
доводи се 1992. године у Београду у нови контекст: захтева за слободом, 
која се оличава у шетњама -SEX and WALKS and ROCK'N'ROLL. 

Филозофске м а к с и м е. Чувена мисао француског рационалисте 

Рене Декарта: Мислим, дакле йосiйоји.м! у Београду се појавила у новим 

видовима: Мислим, дакле шеiйа.м! Мислим, дакле не йосiйоји.м. Гласач у 

Србији. 

Црт ан и филм такође је широм Србије пред изборе на којима је 

део опозиције водио кампању за бојкот избора био предмет пародијског 

коришћења. Приглупи ловац Елмер, кога Душко Дугоушко увек насама

ри у једној од епизода, схвативши да је опет преварен види себе као магар
ца са великим ушима. На плакату који је био лепљен по српским градови

ма лево од Елмера притупо исколачених очију, са ћелом на коју су насађе

на два црвена магарећа уха писало је: И ЈА! И ЈА! И ЈА идем на ове избо

ре јер верујем да неће бийlи КРАЂЕ! Подражавањем ономатопејског гла
са магарца, који истовремено има и значење И ЈА, требало је да одврати 

потенцијалне гласаче од тога да изађу на изборе. 

Административни ф о р м у л а р и. У време студентског штрајка од
штампани су били Листови за пријављивање испита у децембарском року, 

који су поред уобичајених података о имену и презимену кандидата, броју 
индекса, имали и у пољима иза речи пријављујем, рубрике: протест на Пла

тоу, шетњу, слушање независних станица, читање независне штампе. 

Искази који нису политичке природе добијају пародијски политизо
ван вид и употребом развијених говора и наративних форми. Реч је о ко
ришћењу високих жанрова у којима се задржавају одлике погребних го
вора, поетских или новинарских врста. 

П о с м р т н и говори и осмртнице. У оквиру карневализованог по
греба незаобилазни вербални део чине пародизовани посмртни говори у 
којима се жали поштовани Покојник или лажно жали Покојник чије је 
с.мрiй радо дочекана. Сахрана Слободног универзитета изведена је у Бео

граду почетком октобра 1992, после доношења Закона о универзитету, 
који је скоро укинуо његову аутономију. На горњем платоу испред Фило
зофског факултета, код црног мртвачког сандука иа коме је белим слови
ма писало Слободан универзиiйеiй 1838-1992, са лентом студената воље
ном Универзиiйеiйу, одржано је неколико посмртних говора. Један сту
дент Филолошког факултета прочитао је "Тестамент Слободног универ
зитета". У уобичајеном графичком виду био је одштампан и посмртни лист. 
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Е п ск е песме представљају најчешће пародизовани жанр, при чему 

су типови пародизације различити: еротски, политички, лична инвектива 

и др. Пародије епских песама ослањају се на десетерачки стих и лексику 

јуначких песама, које им дају утисак тематски осавремењене старине. Па

родијске епске песме се не певају, већ постоје само у писаном облику, који 

се у ново време шири и електронским путем. Тако се на нов, другачиЈи 

начин умножава један те исти текст и постаје доступан великом броју при

малаца. При том текст не читају сви у истом трену, те не постоји, као у 

фолклору, непосредна комуникација више људи у истом трену, али ипак 

постоји колектив читалаца, замишљених слушалаца. Како се политичке 

пародије у епском духу најчешће шаљу истомишљеницима, с којима се 

жели поделити исти став према актерима пародије, групе прималаца нису 

случајне, већ одређене сличним или истим погледом на свет. 

Д е ч ј е песме. Песма за децу Све шiйо леши коју је певао Драган 

Лаковић као химну традиционалне манифестације Деца Евройе, добила 

је свој преобликовани текст: Све шiйо шеша хiйело би да шеша, нека ше

ша и iйреба да шеша! Вишемесечно трајање протеста 1996-1997. призива
ло је весели тон и лакоћу коју је носио и изворник, те песма о Чика Паји: 

Рин2е, рин2е раја/Иде.мо до краја!. Како се тај протест дешавао на бео

градским улицама у зиму, у дане са снегом, лапавицом и ниским темпера

турама, једно од искушења за шетаче била је и хладноћа. У том контексту 

ваља схватити и пародију дечије песмице о зими Јована Јовановића Змаја: 

Зи.ма, зи.ма: Зи.ма, зи.ма, е йа шiйа је,! ако је зи.ма није лав,/ зи.ма, зи.ма, йа 

нека је,! не боји се ко је йрав! Изворни и пародизовани текст разликују се 

само у једној речи - у последњем стиху не боји се ко је здрав, реч здрав 

замењена је речју йрав, при чему се смисаони акценат песме помера на 

оправданост и праведност протеста. 

Књ иге и филмови. Наслов Спилберговог филма са хорор елемен

тима Парк из доба јуре доводи се у везу са политичком партијом Јул у 

пароли Србија је йарк из доба јуле. Наравно, идеја о далеком раздобљу, у 
коме су живели одавно изумрли диносауруси, са иреиознатљивим подсме

хом је усмерено на политичку партију Јул. 

Парола са студентског штрајка 1996/1997. Али баба и 40.000 сiйуде
наiйа! мимоилази део значења, јер се изједначавањем разбојника и студе
ната студенти не именују на начин који их приказује позитивним, али па

родија наслова арапске приче очигледно је пре свега циљала на огроман 
број студената којије био умањиван. 

Књижевни цитат из Шекспировог Хамлета: речи И.ма нече2 iйруло2 у 

држави Данској! појавиле су се на пароли Има нече2 срйско2 у држави 
Данској! 



206 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2002. 

Политички ставови исказивани на електронским медијима имају да

нас посебно важан утицај у контроли друштва. Борба за владање медији

ма одражава се и у политичкој свакодневици и у политичком фолклору. 

Пристрасност медија и њихова злоупотреба јесте предмет осуде против

ника режима на власти. Како су информативне емисије превише дуг~ да 

би се неки њихов део пародизовао, преузимане су у свом времену најре-

презентативније синтагме и искази. . 
Телевизијски дн е вн ик. Против минимализовања броја учесника 

протеста, на телевизији коју контролише власт и која је из дана у дан из

вештавала о шачици студената на улицама Београда, студенти су напра

вили плакате: Нова мерна јединица ЈУС 12.96: шач~ща = 20.000 сшудена
- 1 ша. исл. 

Као јасна алузија на умањивање масовности протеста у информатив

ним емисијама ТВ дневника на Радио-телевизији Србије у којима су људи 

који су у поворкама пунили београдске улице, направљени су беџеви: Ја 

сам случајни йролазник! 

Када су против Србије уведене сающије, на ТВ дневницима је година

ма говорено о ничим изазваним санкцијама. Протестанти су алудирајући 

на такву формулу понели плакат на коме је писало Ово су нейраведно 

намешнуше и ничим изазване шешње! 

Речи Ја сам сшрани йлаћеник! Ја сам случајни йролазник! налазиле 

су се на беџевима које су носиле присталице опозиције у Београду. 

Новинарске реп орт а же имају и свој пародијски вид понајвише у 

текстовима Петра Луковића који су штампани у књизи Ћорава кушија, у· 

недељним прилозима у листу Данас, а сада у хрватском листу Feral TriЬu
ne. Они се могу читати као горко-пародијски дневник свакодневнице у Ср
бији. Хералд Слоболенд био је кратак, саставни део листа Књижевна реч, 
због кога је том листу и промењена редакција. Наслов листа недвосми
слено је пародијске природе, јер повезује Хералд Трибјун и Србију као 

земљу једног човека. 

У завршној анализи ваљало би запазити велику жанровску разновр

сност пародијских предложака. Лако је уочити њихову огромну разноли
кост. Са становишта опозиције традиционална - нова култура, знатно су 

бројнији текстови који се ослањају на савремено доба и културне жанро
ве. Врсте усменог фолклора које се најчешће пародирају јесу пословице, 
магијски апелативни искази (клетва, благослов), и ређе епске песме. У 
политичком фолклору бугарске и српске престонице деведесетих година 

прошлог века очигледно је богатство и жанровска разноликост пародија 

које оне користе у свом настанку. Најчешће су то веома познати кратки 
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изрази из свих сегмената живота и сегмената културе, од изворног фол-

клора до порука са електронских медиЈа. . 
Поновним политизовањем политичких парола из прошлости наЈче

шће се проблематизују или ресемантизују раширене пароле социјалистич

ко-комунистичког раздобља, при чему се истиче њихова неприличн?ст но

вом добу. Пародијско политизовање неполитичких порука показује да се 

скоро све области живота могу увести у област политичког. Како су твор

ци таквих пародија најчешће људи који се буне против власти и њихових 

манипулација, пародије су усмерене на критиковање власти и њихова огра

ничавања права и слобода, али и на утврђивање јединства групе и спрем

ности да се буде истрајан у заједничким захтевима. 

Политичка пародија се ослања више на писане текстове и писани вид 

исказивања у облику графита, писаних парола и плаката. Иако знатно 

одређена писаном културом, та појава се намеће пажњи фолклориста као 

део шире схваћеног народног живота, оног народног живота КОЈИ постоЈи 

током деведесетих година у Софији и Београду. 
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Summary 

Dejan Ajdacic 

Parody in the Political Folklore in 1990-ies 

The paper presents comparative research of political struggle through parody and cari
cature of political and ideological opponents and their attitudes in SerЬia and Bulgaria dur
ing 1990-ies. Humor as а political weapon of the opposition, found its form primarily in 
slogans, graffiti and texts on the badges. The most frequent was parodic reformulation of 
current political slogans, attitudes and statements or attaching political meaning to well
known forms, such as sayings, curses, Ыessings or epic poetry. The knowledge of current 
political context was а necessary condition for understanding political contents of these mes
sages. 

ТЕОРИЈА 
THEORY 

Павле Миленковић УДК 930.1:050 

Структуралистичко залеђе школе Анала 

Айсшракш: У овом оlледу размашра се сiйрукiйуралисiйичко за

леђе школе Анала, у укршШеним уШицајима Леви-Сйlроса, Фернана 

Бродела и Мишела Фукоа, уз реШросйеюUивно саlледавање идео

лошке климе у кружењу идеја iйоком шездесеiйих lодина у Францу

ској. Одрицање од "доlа!Јаја ", односно йроучавање колекйlивийiе
Ша као консШрукйlа, сШрукШуралисШичка формализација језика, 

двосiйруко йосредно уво!Јење йозишивизма назад у исiйориоlрафи

ју - йредсiиављају lлавна обележја школе. 

Француска историографска школа Анала (Annales), названа по исто
именом часопису Анали. Исйlорија, ДрушйЈ.вене Науке (Annales. Histoire, 
Sciences Sociales),1 данас је синоним за начин размишљања који не мари 
много за дисциплинарне кодексе. Можда то више и није тако добра пре

порука. У овом времену, двоструко уморном-уморном од старих система 

чије крхотине сведоче о бившем сјају једнако као и о фактичкој неупотре
бљивости, уморном од деконструкције у мишљењу која афирмише толико 

различитих, а у исто време аутономних и "истинитих" прича о поретку 

ствари - појава Анала можда је само још једна у мору необичних појава 

коју доба, засићено нередом, све теже вари2 • Тај неред у поретку последи-

Реч је о садашњем, односно последњем називу часописа. Анали су од свог осни
вања 1929. године неколико пута променили име. Први назив је Annales d'histoire economi
que et sociale (1929-1938). Часопис је током рата функционисао са називима Melanges d'hi
stoire sociale (1942-1944) и Annales d'histoire sociale (1945). Од 1946. до почетка деведесетих 
излази са именом Annales. Йconomies. Societes. Civilisations. (Митровић, 1992: 375), а потом 
као Annales. Histoire, Sciences Sociales. У већем делу литературе о школи (која је писцу ових 
редова до овог часа на располагању) ратна фаза у развоју часописа углавном се прећутку
је или занемарује." 

2 О томе види Бари Смарт (Barry Smart) (Смарт, 1990); Урлих Бек (Urlich Beck) 
тврди да је реч о сасвим новим формама које намеhу реорганизацију друштава "друге 
модерне" ка прерачунавању "ризика": ,,Доживљавамо промену основа промене. Али да 
би ово могло да се схвати, претпоставља се, наравно, ревидирање представе о индустриј
ском друштву" (Бек, 2001: 25). Свеједно да лије реч о "ризицима" наставка Модерне или о 
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ца је, изгледа, промена која се уочава у модерним друштвима пред крај 

сада већ прохујалог двадесетог века, неред који као да обесмишљава по

духвате сазнања о друштвеном. И спрам кога се чини да социологија губи 

корак, не успевајући да сустигне и објасни кретања која су поставила нова 

питања, без могућности онако свеобухватних одговора и ауторитативних 

решења, својствених великим учитељима деветнаестог столећа. Повла

чење старих облика друштвености поставило је двема најопштијим нау

кама о друштву и човеку, историографији и социологији, питања о сми

слу њиховог будућег, те о ефектима досадашњег подухвата. 

Подухват који подразумева, између осталог, сазнавање прошлости 

да би се разумела садашњост. Веровање у смисао тог подухвата почива на 

претпоставци да је садашњица укрштај индивидуалних и колективних по

стигнућа током историје. Али и да је историографија - као онај "поглед 
уназад" којим актери садашњице траже потврду и оправдање, па и "при

бежиште и путоказ" за оно што чине или не чине у тој садашњости - сво

јеврсна пројекција, а тиме, нужно, искривљавање прошлости', Идеологи

ја. Тако се на нивоу потреба и циљева које заједница успоставља историо

графија и социологија преплићу. При чему историографија постаје соци

олоzија йрошлосши, док социологија, у извесном смислу, бива исшорија 

садашњости. 

Но да лије заиста реч о "нереду ствари", или о другачије успоставље

ном поретку у коме актер садашњице (а историчар ће рећи - нема сада

шњице, она је само укрштај прошлости!) треба изнова да осмисли свој 
положај и улогу; своје циљеве и вредности; најзад - један колективни дис

курс у оквиру кога ће се ти захтеви, циљеви и вредности, укратко програ

ми - суочити с оним "новим", које у садашњем тренутку преплављује, обе

лежава, означује, па тим знаковима и значењима оптерећује разумевање 

нереду у поретку ствари, деконструисана мишљење последица је, заправо, структурним 

померања које су се у већини земаља западне Европе одиграле током последњих децени

ја. Али и на истоку: идеолошка и структурна превирања прозвала су социологе да се rш
тају не само о смислу и исходу тих превирања, него и о смислу и исходу сопственог позива. 
Посебно у виду питања: чему joiu социолоlија? Један од разлога за тако постављено пита
ње јесте тврдња о растакању њеног основног предмета - друштва. О стању кризе која се 
последњих година све више одражава на институционални и шире друштвени положај 

социолошке науке види темат "Чему још социологија", у: Tpehu йроiрам Радио-Беоiрада, 
лето-јесен 1996. година. 

3 Видети "Поглед уназад" Аљоше Мимице (Mimica, 1995) и "Историја - прибежи
ште или путоказ" Ивана Ђурића (:DuriC, 1990) као примере за ту актуализацију прошлости 
(историја идеја) у разумевању садашњице, те за актуелизацију садашњице у разумевању 
прошлости. 
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садашњег поретка ствари? Најзад, како од свих тих новина препознати 

аутентичну вредност, која премашује моду дана и тренутка? 

Школа Анала је, у време своје снажне афирмације, а то су шездесете 
- године, у које пада њена институционална офанзива, методолошке рас
праве код социолога и историчара, појачано промишљање епистемоло

шких проблема, најзад то су године у којима Броделова (Fernand Braudel) 
фигура доминира у пуном сјају - збиља нудила нешто ново и другачије, 
што је, по свој прилици, и данас вредно. Општа ознака Анала, до времена 
садашњег, у коме је бивша гласност донекле бачена у засенак, свакако је 
интердисциплинарност. Отворени позив једне групе француских истори

чара на сарадњу свих друштвених наука, односно свих наука о човеку - у 

изградњи заједничког језика, те заједничких теоријских основа које би омо
гућиле ретроспективну фузију тих знања под окриљем историографије -
ето по чему су школа и њени посленици највише познати. Споља гледано, 

оно што би се као "начин размишљања" могло приписати писцима оку
пљеним око ревије Анали, или, пак, око Шесше секције йракшичне школе 
за високе сшудије (La VI section de l'Ecole pratique des hautes etudes) више је 
својеврсно онеобичавање у теми која се бира, једна сасвим француска од
лика стила; а мање, бар по сведочењу самих припадника школе, ексклу
зивни метод којим би се коначно потврдила научност историје. Да ли је и 
.може ли исшорија која шежи да се уздиzне до науке да буде йишање сши
ла и књижевне .моде? - то Броделово питање открива недоумицу која је 
добрим делом одредила и садржај овог рада.4 

Гледано, пак, изнутра, удубљивањем у амбицију писаца који се везују 
за ову школу- амбицију да се историографија' учини науком - (јер не тре
ба заборавити, ти исти аналисти пустили су у оптицај израз "научна исто
рија"), што онда подразумева известан метод, па и скуп непроменљивих 
епистемолошких правила, односно начела по којима се има управљати -
уочавају се многе недоследности, чак методолошка збрка. Ипак, неоспорно 
је да су аналисти покренули једно питање које је, у основи, епистемоло
шка: Који су услови и могућности објекшивноz сазнања о човеку и о дру-

4 МислеЈш, при том, наравно, на специфичан речник и одлике стила Лисјена Фе
вра (Lucien Febvre) и Марка Блока (Marc Bloch): ,,они су, иједан и други, на крају успели да 
створе, својим реченичним обртима и својим речником, онај посебни језик Анала који he 
имати поуздану књижевну вредност, али he противнике доводити до белог усијања. Да ли 
је и може ли ... " (Бродел, 1992: 36-37; подв. П. М.). 

5 Реч uclUopuoipaфuja овде се користи синонимно са uclUopujcкoм науком, као 
аргумент о човеку и људском друштву у прошлости. Да би се избегла нејасноћа настала 
употребом термина исШорија, која се некад схвата као рефлексија о прошлости, а некад 
као сама та прошлост, у овом раду на неколико места користи се и Историја, у значењу 
историографије, односно историјске науке. 
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штву у коме човек егзистира? Додуше, та се питања не постављају увек и 

не до краја, са свесном епистемолошком претензијом, нити се -у истори

ографском дискурсу, који траје већ више од две и по хиљаде година - по

стављају први пут6 • Али се последично намећу у њиховим покушајима да 

се реше неки више практични, занатски проблеми историографског по

зива. Аналистички отпор догаi)ајној и политичкој историографији, те до

кументарна револуција која је с тим повезана, спонтано су повукли за со

бом и рефлексију о дометима историографске методологије, па и о мо

гућностима објективности у историјском сазнању уопште. 

Та документарна револуција, која подразумева сасвим другачију ма

нипулацију изворима, те сасвим ново схватање исшоријске чињенице, при

ближила је историчаре окупљене око ревије Анали наукама које су до 

јуче биле чврсто ушанчене на положајима академским, дисциплинарним, 

па и идеолошким. Она је довела до размене концепата. А та размена про

извела је померање граница, што је условило промену у односу снага. Та

ко су француски "нови историчари" - овде аналисши, незаобилазни у ра

зумевању прилика у друштвеним наукама у последњих педесетак година'. 

Најзад, утицај који су остварили унутар своје струке, односно заната како 

сами воле да кажу, те изван ње, међу социолозима, филозофима, теоре

тичарима друштва, открива ту промену у односу снага: школа Анала нај

јача је по утицају историјска струја у овом веку. По значају и количини 

тог утицаја, пореди се са романтичарском историографијом ранкеовског 

типа. 

Многи говоре о школи поричући у исти мах да школе уопште има. 

Питер Берк (Peter Burke) предлаже да се уместо о школи говори о покре
ту'. Покрет Анала је, сматра тај аутор, прошао три фазе. Прва обухвата 
доба оснивања, друга време после Другог светског рата до 1968, а трећа 
траје до данас. Једино се можда за другу фазу у развоју покрета може ре

ћи да је "школа". ,,Овом другом фазом покрета, у којој истински има од 

Ако се као зачетник "модерне", односно "научне" историографије узме Херодот. 

У употреби су и "француска нова историја", ,,нова историја", ,,француска струк
турална историографија", или, пак, ,,социолошка историографија", но најчешће анали

сШи и школа Анала. Ту "нову историју" треба разликовати од америчке "нове историје", 
која се развила такође у првим деценијама овога века, али у другачијим приликама, и у 
односу на другачије наслеђе (М. Gross, 1980: 182-187). 

8 "Можда је боље говорити не о 'школи', већ о покрету' Анала'", вели Питер Берк 
у уводу своје студије посвећене аналистима. Па ипак, у наслову Беркове студије стоји та
кође "школа": ,,The French Нistorical Revolution. The Anna/es School, 1929-89" (Burke, 1990: 2). 
Пре Берка, међутим, сам Бродел - поводом једне од могућих интерпретација аналистичке 
концепције, употребљава израз Zруйа Анала - ,,која никада није била монолитна и, запра
во, која је увек пропустила шансу да то постане" (Braudel, 1976: 11 ). 
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'школе' са особеним концептима (посебно концепти 'структуре' и 'ко
њунктуре'), и особеном методом (посебно 'серијална историја' -историја 

промена током дугог времена), доминира Фернан Бродел" (Burke, 1990: 
2). Нешто слично тврди и Трајан Огојановић (Traian Stoianovich) у својој 
књизи о школи: да је за Броделовог "управљања" дошло до методолошке 

проблематизације, да је у теоријском смислу та фаза најплодотворнија у 

постојању школе, те да је тада настала њена снажиа интернационализа

ција.9 Сасвим другачије на тај проблем гледа Фернан Бродел, и готово сви 

,,чланови" школе, који се увек и изнова ритуално позивају на заслуге слав

них оснивача часописа-Лисјена Февра и Марка Блока, скромно умањују

ћи своје заслуге и свој утицај. 

Можда и није превише битно сложити се око значаја појединих фаза 

у развоју тог начина мишљења, као ни око самих фаза које се у том начину 

мишљења могу уочити. Основна је намера тог огледа да се предоче тео

ријске и методолошке последице самог тог начина. Ако је (и то с правом) 

уочено да су писци - на овај или онај начин повезани са феноменом Анали 
- истовремено (у највећем броју случајева!) и врсни стилисти, зналачки 

наоружани појмовима и терминима из вокабулара друштвених наука, а 

пре свега из речника социологије, занимљиво је истражити колико су те 

одлике стила повод (или можда последица?) методолошкој и теоријској 
пренадражености, а њој су, без сумње, склони писци који се подводе под 

ту школу. Све и да се неки од њих неће сложити да припадну било каквој 

школи - а збиља је школа Анала дружина необичних индивидуалаца -
писци који се коментаришу у том раду јесу на овај или онај начин у "вези" 
са сада већ традицијом школе Анала, шта год да та традиција значи, и шта 

год да та проблематична реч школа може да представља. 

Тим пре што, када се говори о школи (па и о покрету, или просто о 

оријентацији - а сва та ублажавања повлађују неодлучности самих заго
ворника аналистичког приступа, који најчешће избегавају да припадну би

ло каквој школи) - школа подразумева ма и минималну затвореност, нео
пходну да би се, деридијански речено, ,,разликовала разлика", као и да би 
се изградили "кодови" који повлаче са собом дисциплинарна разграниче
ња. Свега тога, макар на уобичајен и очекиван начин, код припадника шко-

,,Прво под Лисјен Февровим вођством а потом, истински, под Броделовим (1956-
1968), теме и методе Анала бивају снажно распрострањене међу француским историчари
ма. Они су извршили битан утицај на медитеранске, иберијске, латино-америчке, западно
европске и француско-канадске историчаре. Чак и део америчке интелектуалне заједнице 
опонаша неке од њихових приступа, пригрљује неке од њихових перспектива. Сличан су 

утисак оставили на марксистичке историчаре, не само у Француској и западној Европи, 

него такође и у Пољској и осталим земљама социјалистичке Европе." (Stoianovich, 1976: 
44-45). 
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ле Анала нема 10
• Сами аналисти прилично доследно супротстављају се 

свакој кодификацији, јер она већ по себи пориче слободу "слободе", кре

тања по дисциплинарним "гребенима", по "архипелазима" и "хридима", 

ону посебну "пловидбу" што су у врхунској историографији пре свега умеће 

писања и уживљеног представљања прошлости које се граничи са умет

ношћу." Занимљива је, иначе, често несвесна (па и у личној биографији 
неутемељена!) опседнутост морем, својствена не само за Бродела него и 
за остале аналисте. Речник навигације - ,,морски" речник којим се радо 

служе, исказује ту необичну приврженост. Збиља, има доста поетичности 

код аналиста не само у избору тема (Медитеран - са својим маслињацима, 

бојама, мирисима ... па и сва историја менталитета одише езотеричним и 
узбудљивим насловима) него и у језику који је код њих, мора се признати, 
најчешће прилично добро укомпонован. Од Лисјена Февра, преко Броде
ла до Дибија (Duby), стално се увежбавају стил, вештина писања. Пјер 
Нора (Рiепе Nora) чак стил повезује са моралом, тврдећи да "за историча
ра стил - то није човек, то је епоха" (Нора, 1982, 18). 

Уосталом, самопоимање школе, што би, између осталог, подразумева
ло постојање свести код њених припадника о томе ко би rде у смислу духов
ног и теоријског "завичаја" требало да припадне конфузно је колико и за
нимљиво. Врло борбени када треба да, сасвим диркемовски, прогласе исто

рију за науку о историјској чињеници као ствари, уз примену, између оста
лог, квантитативног метода у истраживању друштвених појава, од раста 

цена па до "колективног несвесног" (што је, разуме се, најчешће само пре

формулација Диркемове (Durkheim) колективне свести, објективизираног 
психолошког), већини њих узор је Мишле (Michelet), код кога је та "ствар" 
доста магловито и романтичарски схваћен "дух народа"12 • Декларативно, 

готово сваки од њих залаже се за глобалну uciliopujy. Али сопственим ра-

10 И међу ауторима са подручја бивше Југославије уочљива је несагласност око ста
туса школе. Мирјана Грос (Gross, 1963: 1973) школу Анала назива социолошком и струк
турали~тичком. Андреј Митровић такође историчаре блиске тој оријентацији разматра у 
оквиру Једне школе. Иван Ђуриh, пак, пориче могућност да се говори о јединственој шко
ли. ,, ... Упркос различитим напорима да се докаже супротно, постојање некакве 'школе' 
или 'школа' тешко је установити. Јер ако је већини њих блиска, рецимо, структуралистич
ка антропологија, па и њени 'кодови' , баш због тих 'кодова' туђа им је икаква 'кодифика
ција' професије - што постојање једне школе у себи мора садржати" (DuriC, 1990: 52). 

" Види Диби (Duby, 1982: 20). 
12 Којије, у развоју европске романтичарске историографије, француски Ранке. За

нимљи~ је, иначе, од~ос који аналисти имају, или пре, који немају према немачкој истори
ографији. Немци, КОЈИ су током готово читавог деветнаестог века имали веома јаку тра
дицију културне и социјалне историје, готово су невидљиви код аналиста. Спомињу се 
ретко, мада сваки пут са дивљењем. Та уздржаност најпре би се прmmсала амбицији ства
рања сопствене, а у овом случају националне школе, са што мање уплива са стране. 
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дом, који је често монографски, подстиче се фрагментација историографи

је на области које се све више удаљују од "глобалне" и "тоталне" визуре. · 
Клонећи се позитивистичког детерминизма, школа под утицајем Бродела 

на тренутке запада у методолошки монизам - причом о цивилизацијама 

које су вечне, те причом о глобалној историји - израз који је преформула

ција Мосове (Mauss) шошалне друшшвене чињенице, и који је, будући да се 
примењује на све, с временом остао без садржаја. Диркемов прилог анали

стима врло је велики, а Диркем је, лак, један од твораца оног позитивизма 

против кога се аналисти, иначе, ватрено боре. ,,У току свог покушаја да се 

упознам с основним аналистичким идејама, није ме напуштала збуњеност 

због низа протурјечности којима оне обилују" (Gross, 1963: 71). Изгледа је 
та противуречност трајно својство школе: не нестаје ни када се од покуша

ја крене у боље упознавање тих идеја. У основи, за школу би се могло рећи 

да је еклектичка, што нимало не би требало да умањи њену вредност. Пој
мовна и методолошка збрка, коју добро примећује Мирјана Грос, само су 

последице тог еклектицизма.13 Ако је то тачно, а изгледа да јесте, школа 
Анала остаје и данас модерна: не само зато што се уклапа у ово време које 
је, по основном духу, такође еклектичко, већ због, у оквиру тог еклектици

зма, доста срећног украјања највиталнијих традиција различитих друштве

них наука, као што су социологија, антропологија, психоанализа, демогра

фија, географија: аналисти су мајстори микса, који доноси ипак више од 
свог пуког збира. И то је један од разлога због чега је школа Анала трајно 
модерна. 

У расправама око позитивизма током последњих неколико деценија, 
свака од друштвених наука дошла је до извесне самосвести о статусу и 

значају знања које "производи" и износи на "тржиште знањима" - како би 
неки прагматисти, пре свега рортијевци, умели да кажу. Мертоновски, на 

ствари је сазревање друштвених наука, појачана размена стечених иску
става, превазилажење пуког "сакупљачког емпиризма", рефлексија о до

метима теорија. Али у случају историографије, та самосвест ишла је уко-

13 "Аналистичка се школа појављује као негација позитивизма, па ипак узима од 
тог филозофског правца своје основне концепције, које даље развија; она потиче мно
штво схваћања и иницијатива, које на први поглед изгледају сасвим нове, али се, заправо, 
могу наhи у другим формама унутар разЈШх хисторијских смјерова 19. стољећа; она тежи 
тоталној "хисторији", обухваhању и разумијевању цијелог човјечанства, али ипак остаје 
затворена у кругу 'западне културе', штавише и уске француске проблематике; она обилу
је квалитетним знанственим радовима, али и нејасним, неразрађеним декларацијама који
ма пријети опасност да се претворе у фразе, интересом и склоношћу за знанствену диску
сију с другим хисторијским правцима (уколико они не заступају уску политичку хистори
ју), али и само.хвалама које догматски проглашавају своју 'школу' једЮiом спасоносном" 
(Gross, 1963: 71). 
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рак са применом квантитативног приступа, који је где-где личио на неуку

сни емпиризам; а у идеолошком погледу тај се одбачени позитивизам вра

ћа у милитантном настојању да - као што је то пре готово више од века у 

контовском програму социологија чинила - историографија сада заузме 

империјално место међу наукама о човеку14 • 

У случају социологије, у истом раздобљу, дешавало се сасвим обр

нуто: критика позитивизма као емпиризма уродила је повратком или об

новљеним занимањем за старе, континенталне приче, у духу учитеља де

ветнаестог века. Занимљиво је да се у том повратку социолози више окрећу 

Веберу- историчару (Weber), него Диркему; а историчари, пак, пре Дир
ке:"'У: који је позитивиста и који је историографију понизио, него Веберу, 

КОЈИ Је обдарен романтичарском склоношћу да разуме. У есеју Иciuopuja 

и социолог.ија Бродел под социологијом још подразумева "ону глобалну 

науку коју су почетком овог века Емил Диркем и Франсоа Симјан хтели 

од ње да створе; онај ош није постала таква наука, али томе ће непрестано 

тежити без обзира што јој то не може у потпуности поћи за руком" (Бро

дел, 1992: 155). У позним, постструктуралистичким интерпретацијама Дир
кемове социологије сазнања и епистемологије, та веза старог учитеља и 

структурализма постаје још очигледнија. Но тиме и вишеструка веза ана

листа са структурализмом избија на видело не само преко Леви-Строса 

(Levi-Straus) и Фукоа (Foucault), него и преко Диркема. Као што преко ана
листа избија на видело веза структурализма и Огиста Конта (Auguste Com
te) - такође преко Диркема15 . 

14 "Тако свака епоха усредре:ђује своју пажњу на своју посебну интелектуалну ди
сциплину, краљицу свих осталих дисциплина, Улогу те краљице - која држи кључ за обја

шњење чо~екове истор иј~ и живота- имале су,једна за другом, теологија, па реторика, па 

философиЈа, па економИЈа, па социологија. А сада је то, најзад, сама историја: сад она 

треб~ да коначно сабере, обради, оплоди и осмисли наше спознаје: сад историја тежи да 

добије статут тоталне ( свеобухватне, врховне) науке, статус којије, у последњих петнаест 
година, настојала да освоји социологија" ()Кан-Мари Доменак, 1991: 57). Тако и Франсоа 
Фире (Фраю;оis Furct): ,,Истиснута са положаја пророчице националне судбине и визиона
ра људског напретка, историја се укључила у школу друштвених наука само да би боље 
искористила амбицију диркемовске социологије" (Фире, 1994: 14). 

15 "Са становишта објекта сазнања, Диркем је рационалиста. Он подразумева реал
ност односа, односе као стварне, а односну реалност као интелиrnбилну. Одбија емпиризам, 

због његових склоности као атомизrv~у и мистицизму, као супротностпЈо.,rа односном, објек
тивном реализму. Он одбија материјализам, због његових склоности ка редукционизму и 

номинализму, као супротности социјалној солидарности, социјалном и психолошком реа

лиз~. Са становишта субјекта сазнања, Диркем је соцпоцентриста. Он подразумева као 
субЈе~ат истинског сазнања колектив, док је сазнање индивидуалног субјекта идеолошко. 
ОдбиЈа априорни рационализам зато што води у индивидуалистички идеализам и мистици
зам, насупрот колективистичком, објективистичком конструкционизму. Он не усваја био

~ошки редукционизам, због његових склоности као индивидуализму и перпептуализму, ко

ЈИ су сасвим супротни социологизму и концептуализму" (Jeпnifer М. Lehmam1, 1995: 119). 
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Што се Вебера тиче, он се међу Французе враћа са РајмономАро
ном (Raymond Aron), алн тај повратак није оставио великог трага међу 
аналистима. Чињеница је да, међутим, ни у Немачкој Вебер није стекао 

• 16 У достојног настављача: нити поЈединачно, нити у виду школе . познатим 

Сйиси.ма о исшорији, Бродел га помиње више пута, али свакп пут готово 

узгредно: поводом једне беседе Анри Маруа, која представља "занимљиву 
и оштроумну, за мој укус можда превише окренуту једино призорима из 
једне историје Старог века и превише зароњену у мисао Макса Вебера, па 
због тога и преко сваке мере заокупљену питањем објективности истори
је. Да ли проблем објективности и субјективности" - пита се Бродел -
"при проучавању друштвене материје, који је веома занимао научн~ке у 
XIX веку, раздобљу када су стварани научни методи, данас има нщвећу 
важност?" (Бродел, 1992: 159-160). То питање много открива, све да одго
вор и изостане. Са доста шарма аналисти прелазе преко озбиљних мето
долошких питања, вешто се служећи метафорама. У исто време они ин
систирају на активном уделу теорије у историографији, позајмљујући нај
чешће од социологије. Ако Броделовом схватању модела недостаје више 
строгости па да се оно приближи Веберовим идеални.м шийови.ма, Бро
дел, заправо, избегава да се бави Вебером, понајвише због његовог номи
нализма који покушава да превазиђе, свестан јаке везе између тог номи
нализма и догађајне историје, која, инсистирајући на непоновљивости не
ке историјске ситуације - догађаја у виду појединачног- игнорише колек
тивитете. Веберова концепција је номиналистичка и романтичарска, док 
је Броделу и прецедентима ближи Диркем, који је реалиста и позитивист. 
Недостатак смисла за психолошко, који је код Диркема очигледан, анали
сте мање одбија него Веберова прилично компликована, на етици засно
вана методологија. На концу, сазнајно социолошки нису ништа мање зна
чајни ни "фактори престижа": колико год генијалан, Вебер_ је био Немац, 
најбољи изданак једне и иначе одвећ јаке духовно-исторИЈске традициЈе 
спрам које се тадашња француска историографија осећала и држала Јад
но. Диркем је, пак, без обзира на немачко порекло, фанатични Француз. 
Није нимало случајно да су Анали рођени у Стразбуру, месту размирица 
и месту француско-немачког помирења. Бродел, као и већина припадника 
школе, пореклом су из делова Француске који се граниче са Немачком 
(Wallerstein, 1989: 1042). Један од оснивача ревије, пак, погинуо је од немач
ке руке: Марк Блок погубљен је 1944. као припадник француског покрета 

16 О утицају и значају Вебера за новију немачку историографију, те о "паралелним 
токовима" у тој историографији - спрам покрета Анала - в. избор есеја Јиргена Коке 
(Jiirgen Kocka) О исшоријској науци (Кока, 1994). 
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отпора. На крају: ,,Нова историја је, у суштиии, француска историја. И то 

је добрим делом тачно" (Le Goff, 1988: 52). С тим што би се могло додати: 
на двострук начин. Најпре, што се везала у потпуности за француску ду

ховну традицију. И зато што је по темама француска, и то махом регио

нална. 

Заправо, ако би било допуштено једно грубо уопштавање, онда би 

се могло рећи даје аналистичка историографија својеврсна "дорада" Дир

кема, којом се враћају статус и достојанство психолошком, уз све велича

ње друштвеног, које је од старог учитеља. Она је то на самом почетку: већ 

Лисјен Февр својом идејом о менталитетима премошћује индивидуалии 

психологизам и диркемовски супстративни, донекле спиритуални колек

тивизам. Та идеја ће, потпомогнута психоанализом и структуралном ан

тропологијом, доживети потпуни процват у трећој генерацији аналиста. 

За ту, уједно трећу фазу у развоју школе - после 1968. године - својствени 

су још и фрагментација и толико ширење утицаја школе да је она посте

пено почела да губи на својој првобитној специфичности, па и витално

сти. Историја менталитета, дакле, која готово да доминира трећом фа

зом, и по броју аутора и по броју дела - изврстан је пример за то спајање 

диркемовске колективне свести са фројдовском психоанализом- на струк

туралистички начин дакако, код аутора као што су, рецимо, Филип Ари

јес (Phillipe Aries ), Жорж Диби, Еманиел Ле Роа Ладири (Emmanuel Le Roy 
Ladurie), Жак Ле Гоф (Jacques Le Goff). 

Укратко, та се "борба" против позитивизма код историчара - посеб

но историчара школе Анала, и социолога, водила иа сасвим различите 

начине. Ако су три интелектуалне моде овога века - марксизам, функци

онализам и структурализам - оставиле, ма и узгредно (а у случају струк

турализма, видеће се, и више него само узгредно) икаквога трага код пи

саца школе Анала, треба објасиити откуда то да до сиитезе, односно при

ближавања историографије и социологије није дошло посредством прве 

две научне идеологије, већ те последње17 • Постпозитивистички набој у 

структурализму је очигледан: код обојице најпрозванијих, Клода Леви

Строса и Мишела Фукоа он је то, у најмању руку, у облику својеврсног 

методолошког апсо ~утизма - уз све поштовање иначе значајних разлика 

17 Овде се не пренебрегава значај егзистенцијализма који је, у једном периоду био 
не само "мода" него и више од тога. Али је чињеница да егзистенцијализам, у поређењу са 

структурализмом, који је такође француски изум, никада није толико био интернациона

лизован, па IШ институционализован; и да је спрам претходне три интелектуалне струје 

остварио далеко мањи интелектуални и друштвени утицај на историографију и социоло
гију. 
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које су код обојице писаца такође очигледне1 '. Одговор на то, у основи 
сазнајно-социолошко питање у овом раду тек је начет, без илузије да се 

одабиром тек школе Анала (па и у оквиру ове школе - од аналисша - тек 
неколиких од њих) на њега може целовито одговорити. Али су отворена 

питања која су се-свако за себе, и, наравно, само привидно- чинила лак

ша: да ли социологизација историје подразумева истовремену или симул

тану историзацију социологије? Да ли примена квантитативног приступа 

у историји води ка уклањању методолошких и истраживачких разлика из

међу социологије и историје? Најзад, да ли школа Анала представља истин

ско зближавање, чак уједињење две дисциплине у једну науку? Писци који 

су били пресудна лектира у размишљању о тим проблемима инсистирају 

на мултидисциплинарном приступу у проучавању друштвених појава, од

носно људског друштва. Симптоматичан је исказ Лисјен Февра, тако че

сто понављан код припадника школе: ,,Историја, то је наука о прошлости, 

да би се боље разумела садашњост." 

* 

Франсоа Фире сугерише да је један од разлога снажног замаха 

структурализма у периоду око шездесетих година и после њих разочаре

ње француске левице у марксизам, или, боље, у стаљинизам. Офанзива 

структурализма поклапа се са повлачењем интелектуалца из историје, а у 

француском случају, спознајом да Француска није више њен творац, нити 

су француски интелектуалци њене лучоноше. ,,Та Француска, протерана 

из историје, утолико лакше пристаје да протера историју" (Фире, 1994: 
53). То је и један од разлога због којег је структурализам зрачио својим 

18 Уз много већу ограду, додуше, говорећи о етнологији, нешто слично тврди и Фи

ре када каже: ,,У складу са сродношћу која се опажа интелектуалним мишљењем, допу

штено је упоредити са Леви-Стресом Бартове или Фукоове радове. Области истражива

ња сасвим су различите, али је методолошко надахнуће заједничко: то је покушај да се 

баци етнолошки поглед на савремена друштва и културе" (Фире, 1994: 60). Нешюзитиви
стички, односно пост-позитивистички набој код Леви-Строса се огледа у, како је већ рече

но, настојању да се у друштвене науке, посредством структуралне антропологије, уведе 

један строг и доследан, ,,математизован" начин мЈШiљења. Уосталом, довољно је речит 

Леви-Сгросов следећи став: ,,Пошто је дух једна сШвар, то нас функционисање те ствари 

учи шта је природа ствари" (Леви-Строс, у: С. Марић, 1972: 209, подв. П.М.) ,,Од свих 
постулата структуралне антропологије", вели Сретен Марић у свом коментару на ту Ле

ви-Стросову, сасвим диркемовски формулисану тврдњу, ,.овај механистички, иако кљу

чан, чини ми се најслабијим. Он претпоставља и да је дух ствар и даје паралелизам функ
ционисања те сШвари и спољнег света апсолутан, и још много чега" (Марић, 1972: 209; 
подв. С.М.) Што се Мишела Фукоа тиче, онје већ назван "тоталним позитивистом" (Veyne, 
1996: 386). 
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утицајем посредством етнологије, а не лингвистике, у чијем се крилу, ина

че, и зачео19 • То је, по Фиреу, ,,феномен који бисмо могли грубо сажети 
ако кажемо да је у француском интелектуалном животу, тако осетљивом 

на околности, и тако склоном уопштавању, структурална етнологија цр

пла део свога зрачења из тога што је нудила једну анши-исшорију" ( Фире, 
1994: 51). Етнологија је обновила идеализовану, помало русоовску пред
ставу о дивљаку, представу растерећену грађанско-либералистичких сно

ва о напретку, о историчности слободе и слободи избора. ,,Интелектуал

на левица, разочарана, обесхрабрена историјом, окренула се примитив

ном човеку, не више да би протумачила човеково детињство - што би се 
опет свело на историју - већ да би ту нашла истину о човеку; тај избор 

'дивљака' од стране друштва које се сматра засићеним богатством и 'ци

вилизацијом', као што се говорило већ у време Русоа, није нова појава" 

(Фире, 1994: 51-52). Заузврат, структурализам је етнологији, а потом и 
наукама о човеку уопште, дао привид озбиљности, па и научне елеганци

је: утицај Леви-Строса овде је више него видљив. Сгрога Леви-Стросова 
геометрија у анализама структуре сродства, или, пак, митова примитив

ног човека, ослобођена је оног хуманизма који хоће да разуме, а потом и 

употреби оно што је "иза" знакова примитивног света. Његова етнологи

ја, или антропологија, како је сам инсистирао да се каже, јесте настојање 
да се изгради логички модел који у језику бинарне теорије исцртава ста

бло митова, симетрично гранање које може трајати унедоглед20 • Чувајући 
се психоанализе колико и европроцентризма, он подучава да митови не 

19 О овоме види посебно С. Марић, ,,Егзистенцијалне основе структурализма", у: 
Пpoiiiejc,ca свесйl крийlике, Нолит, Београд, 1972; Кrszistof Pomian, 'Histoire des structures', 
у: La nouvelle histoire, sous la direction de Jacques Le Goff, CEPL, Paris, 1988. 

20 Леви-Стресова фасцинираност постигнућима структуралне лингвистике, пре све
га радовима Романа Јакобсона, ог.леда се не само у признању да му је Јакобсон "учитељ", 

већ и у свесном опонашщьу начела на којима структурална лингвистика почива. Као што 
се у оквиру те дисциплине трага за универзалним кодом језика, тако и Леви-Сгрос настоји 

да доспе до универзалне граматике друштвености, оваплоћених у митовима и структура

ма сродства. ,,Ма колико да су разнородни појмови фонеме и забране родоскрвњења, схва

тање родоскрвњен,а до кога сам дошао кратко време после завршетка Јакобсон овог теча

ја ослања се на улогу коју лиmЋисти приписују фонеми. Одједном ми је постало јасно да 
забрана родоскрвњења представља, као и фонема, то средство без сопственог значења 
које служи за образовање значења, спону између два подручја за која се сматрало да су 
одвојена. Тако је повезаности звука и смисла одговарала, на једном другом плану, повеза
ност природе и културе. Поред тога, исто онако као што фонема, као форма, постоји у 

свим језицима као ушшерзално средство помоћу којег се успоставља језичко општење, 
забрана родоскрвнућа - за коју, ако се задржимо на њеном негативном изразу, можемо 
реh.и да се среће свуда у свету-и сама представља форму која нема никакву садржину, али 
је неопходна да би постало могућно и нужно повезивање биолошких група у мрежу раз
мена из којих произлази успостављање општења међу њима" (Levi-Stros, 1983: 234). 
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говоре нити откривају ишта осим митова самих; да би их се разумело, не 

треба их преводити већ научити њихов језик, као што, да би се разумела 

математика, треба решавати математичке задатке. Клонећи се замки у 

разумевању, у превођењу геометрије мита на језик политичког, он гради 

једну помало ванвремену слику мита која је заправо некорисна, и готово 

да је само лепа слика, уметничко дело, лепо у лепоти своје строгости, и 

своје далекости у односу на европски свет. У оштром одговору Сартру 

(Sartre), Леви-Строс готово самозадовољно изјављује: ,,У оквирима тер
минологије којом се Сартр служи, ми бисмо били дефинисани као тран
сцендентални материјалист и естета ( ... ) Ми, према томе, прихватамо да 
будемо називани естетом зато што мислимо да крајњи циљ хуманистич

ких наука није да конституишу човека, већ да za разложе" (Levi-Stros, 1978: 
313; подв. П. М.). Када је оптужен да је из науке о друштву прогнао исто
рију, он једино уме да понови како његово изучавање структура прими
тивног света са историјом може, али и не мора имати неке везе; да је то 

једна логика, а не хронологија, што још не значи да је он против историје 
(Levi-Stros, 1978: 311-340). Но осврћући се на Сартров напад, он се пита 
шта је то уопште "догађај", шта хронологија, ако не више бројева на ли
неарној скали времена. А та хронологија је, заправо, једна идеологија, 
јер, логички гледано (,,а не рђаво дијалектичарски и романтичарски" -
безмало да каже Леви-Сгрос) ,,догађаји", квантификовани и нумерисани 
нису ништа друго доли бројеви који се, у наративизацији, могу интелиги

бирати на различите начине, при чему не треба мешати бројеве различи
тих врста и родова. А управо је то оно што чини прогресистичка телеоло
гија, заточена у хронологији. 

,,Историја је једна дисконтинуирана скупина коју образују разне обла
сти историје; сваку област одређује посебна фреквенција и индиференци

јално кодирање онога што је постојало и онога што је дошло за њим. Пре
лажење са датума који сачињавају једну област на датуме из друге обла

сти исто толико је немогуће као и прелажење са реалних на ирационалне 

бројеве. Тачније речено, датуми који припадају једној класи ирационални 
су у односу на све датуме из других класа. 

Није, дакле, само илузорно, већ и противречно замишљати историј
ско постојање као непрекидни ток који почиње преисторијом, кодираном 
у десетинама или стотинама миленијума, продужава се по миленијумима 

почевши од четвртог или трећег миленијума пре нове ере, и затим наста

вља у виду историје по вековима, прошаране, по укусу сваког аутора, сло
јевима историје по годинама у оквиру једног столећа, или по даинма у 
оквиру једне године, ако не и по часовима у оквиру једног дана. Сви ти 
датуми не образују једну серију: они припадају различитим врстама. ( ... ) 
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Ако се општи кбд не састоји од датума који се могу поређати у линеар

ну серију, већ од класа датума од којих свака представља самосталан систем 

референција, дисконтинуирани и класификаторски карактер историјског 

сазнавања јасно се показује. Оно се слу)киједном правоугаоном матрицом: 

у којој сваки ред представља класе датума које, схематизације ради, 

можемо назвати класама часова, дана, година, векова, миленијума, итд., и 

које заједно образују једну дисконтинуирану скупину. У систему таквог 

типа тобожњи историјски континуитет постиже се само прибегавајући нео

снованим и прокријумчареним повезивањима. 

То није све. Ако се унутрашње празнине у свакој класи могу попуни

ти датумима нз других класа, ипак свака класа, узета у целини, увек упу

ћује на једну другу класу, која садржи разлог једне интелигнбилности на 
коју прва не може да полаже право. Историја XVII века је историја "по 
годинама", али XVII век, као област историје, припада једној другој класи 
која га кодира у односу на прошле и потоње векове; та област новог века 

постаје сада део једне класе у којој се она указује у односу корелације и 

супротности са другим "временима": средњим веком, старим веком, са

временом епохом, итд. А те разне области одговарају историјама неједна

ке моћи." (Levi-Stros, 1978: 328-330). 
Тај под~ки извод води у саму срж дилеме коју су аналисти можда и 

нехотице подигли на ниво епистемолошког проблема: Да ли је допуштено 

веровање у објективност онога што се зове историјска чињеница, те у објек

тивност сазнања о тој историјској чињеници? Другим речима - шта се под
разумева када се говори о историји, те о догађају од кога она прича своју 

причу - и да ли се уопште може подразумевати да се тиме, што се историо

графија зариче да ће говорити истину, до истине заиста и долази. Тим пре 

што је реч о једној веома заводљивој истини: да се у људском збивању све 

непрестано креће напред, и да је начин на који се креће најбољи од свих 

иначе тешко замисливих начина. ,,Ко се одмах смести у оно што је тобож 

очигледно за наше ја, из тога више не излази", вели Леви-Строс, циљајући 

опет на Сартра, али погађајући читаву хуманистичку традицију која пропо

веда ту данас помало наивну истину21 (Levi-Stros, 1978: 316). 

21 Што би, опет, могла бити парафраза Башлара (Bachelard): ,.Кад се окренемо себи 
самима, ми окрећемо леђа истини" (Гастон Башлар, у: Марић, 1972: 207). 
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"Јер, претпоставка је да је историјска чињеница оно што се стварно 
догодило; али где се нешто догодило? Свака епизода једне револуције или 

једног рата разлаже се у мноштво психичких и личних реакција; све оне 

изражавају несвесне еволуције, а ове се разлажу на церебралне, хормо
налне нлн нервне феномене који, опет, упућују на физичке или хемијске 

процесе ... Према томе, историјска чињеница није у већој мери дата него 
друге чињенице; историчар или покретач историјског постајања консти

туише је издвајањем и као под претњом бесконачног враћања уназад" (Levi
Stros, 1978: 325). 

Леви-Сгросови полемички аргументи изнесени против Сартра запра

во се обрушавају на деветнаестовековну романтичарску идеју да људи ства

рају своју историју, и то линеарно, оптимистички, непрестано гурајући 

напред. То је телеологија - вели Леви-Сгрос. То је телеологија - вели и 

Бродел, служећи се, истина, нешто другачијим језиком, али је то основни 

тон који се провлачи кроз читаве "Списе о историји", при чему Бродел 

непрестано понавља да нема једне засвагда установљене научне истине, а 

још мање једног поузданог и утабаног пута до те истине. У ствари, то је 

последица повлачења субјекта из дискурса друштвених наука, карактери

стична за шездесете, али и за писце иначе толико међусобно различите: 

Леви-Сгроса, Бродела и Мишела Фукоа. До данас није остало сасвим ја

сно шта структурализам у методолошком и теоријском смислу треба да 

значи, па је сам појам на крају постао помало излизан. Стиче се утисак да 
је структурализам више скуп разлика него сагласност око једне методе: 

па ипак, Фуко, који се одриче тог епитета, прозива се структуралистом, 

школа Анала структуралистичком историографијом, и тако редом. Због 

тога ће овде изостати ближе формално одређење струје мишљења сшрук

шурализам, иако ће се инсистирати на везама школе Анала и писаца као 

што су Фуко и Леви-Сгрос, па и на уделу "структуралистичког начина ми

шљења" код најпознатијег гласноговорника школе Фернана Бродела. 

* 

Веза између Фукоа и аналиста наизглед је мање очиrледна него изме
ђу аналиста и Леви-Строса. Иако на први поrлед не тако директна, она 
тиме није мање важна. Напротив, та веза може се сагледавати на најмање 

два нивоа: на нивоу језика, и на нивоу епистемологије. Истина, то важи за 

Фукоов период археологије, који, практично, почиње са "Историјом луди
ла" и "Настанком клинике", и кулминира са "Археологијом знања". Ка

сније, Фуко ће много експлицитније да проговори о историји изван исто
рије саме - приступајући прошлости не посредством археологије, која, да 
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би избегао историцистичке импликације,јесте само друго име за историју 

- веh посредством генеалогије као увида у изворе и производњу моhи, кроз 

симбиотички дуал Знање/Моh22 • Похваљен од антипсихијатара Ленга 

(Lang), Купера (Cuper), Саса (Sasz), он he тврдити да његово истраживање, 
спроведено у "Историји лудила", није имало да осмисли неку нову психи

јатрију или антипсихијатрију. Прича о другачијима, о иенормалнима, има 

свакако везе са његовим психијатријским преокупацијама и основним обра

зовањем психолога, али још и више са општим интелектуалним насле

ђем, које је типично француско. Има ту веома Диркема, било директно, 

било индиректно, као што има преhутие февровске историје сензибили

тета, односно менталитета. Не треба, исто тако, изгубити из вида да му је, 

у истом послу необични претходник био сам Бретон (Breton), који је још 
крајем прве деценије двадесетог столећа, па и касније, обилазио париске 

клинике и правио извештаје за својих надреалистичких визита. Његов ауто

биографски роман "Нађа" можда и отвара антипсихијатријски жанр23 • 

Отуд не изненађујуће да су Филип Аријес и Фернан Бродел, као и не

што касније Жак Ле Гоф, са одушевљењем поздравили Фукоове радове из 

тзв. прве фазе. Фуко he им узвратити, прибегавајући у "Археологији зна
ња" терминологији која је истински hommage школи нове историје. ,,Од по
литичке покретљивости до спорости својствене 'материјалној цивилизаци

ји'", каже он веh на првим страницама "Археологије", ,,нивои анализе су се 

умножавали: сваки од њих има своје специфичне ломове, сваки садржи рас

пореде који припадају само њему, а како се силази према најдубљим слоје-

22 За ову промену у тежишту посебно су значајни његово приступно предавање на 
Француском Колеџу (Col16ge de France), ,,Поредак говора" (Foucault, 1986); ,,Ниче, генеало
гија, историја" (Фуко, 1995); и социолошко-историјске експликације у "Рођењу затвора" 
( Фуко, 1997). 

23 Коректније је рећи антироман. Надреалисти су, предвођени Бретоном, а под сна

жним утицајем симболиста, одрицали сваки значај роману као литерарној и сазнајној фор

ми, јер је заснована на подробном опису безначајних чињеница, на пабирче њу фактогра

фије: ,,А описи! Ништа се не може упоредити с њиховом ништавноШћу: то је само једно 
трпање једне преко других слика из каталога. Писац их узима све више до миле воље, 

граби прилику да ми подметне те разгледнице и труди се да ме натера да се с њим сложим 

у баналностима", вели Бретон у сnом првом Манифесiиу Надреализма из 1924. (Бретон, 
1987: 20) Побуна против позитивистичког низања чињеница оличеног у реалистичкој књи
жевности с почетка двадесетих у Француској равна је побуни историчара против реали

стичког низања чињенIЩа у позитивистичкој историографији. Обе форме почивају на при

поведању и препричавању појединачних актера и радњи до у ситне детаље: догађај на исто
рија налази свој пандан у реалистичкој књижевности. 

Када је о антипсихијатрији реч, треба обратити пажњу на следеће, сасвим фукоовске 
редове, написане четрдесетак година пре самог Фукоа: ,,Само онај ко никада није ушао у 

такву душевну болницу не зна да се тамо стварају лудаци као што се у поправним домо

вима стварају злочинци" (Бретон, 1999: 139, подв. А.Б.). 
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вима, тако и раздеобе постају све шире. Иза усковитлане историје владави

на, ратова и глади, оцртавају се историје наизглед скоро непокретне, исто

рије са слабим нагибом: историја поморских путева, историја )КИтарица или 
рудника злата, историја суша и наводњавања, историја раскрчивања земљи

шта, историја равнотеже, коју је људска врста постигла између глади и раз

множавања" (Фуко, 1998: 7-8). Не треба много виспрености да се у овим 
реченицама прочита Бродел. Оно што аналисте повезује са Леви-Стросом, 

или, боље, оно што је веза између Бродела и Леви-Строса, то је једна мето

дологија. Оно, пак, што повезује аналисте н Фукоа, то је једна топика,једна 

магловита колико и поетична епистемологија .месша. Они се крећу у истом 

простору бродел овске "историје наизглед скоро непокретне", и помало езо

теричне историје менталитета, којаје диркемовска колективна свест коли

ко и февровска колективна психологија. Само што тај простор зову разли

читим именом: за аналисте то су пространства ду202 шрајања, а за Фукоа 

коншинуи~иеша с којим најзад треба раскинути. Оно што, мада вероватно 
крајње уопштено, повезује Бродела и Фукоа,јесте афирмација йросшорно
сши на рачун вре.меи~носши. 

Фуко само доводи до крајњих граница епистемолошке импликације 

обрачуна са догаi)ајном историјом, обрачуна који су започели Февр и Блок, 
и који је Бродел разрешио својом геонсторијом. У суштини, реч је о ста
ром обрачуну са историцизмом. Ако историја није више изведена из су
бјекта, ако она није више реконструисана из догађаја који сачињавају ње
гову личну историју и из којих се изводи једна општа историја, ако та исто
рија није више сукцесија значајних догађаја из којих се интригира једна 
значајна прича - веh, напротив, замагљивање, заваравање, пројектовање 
субјекта који жели да се види тамо где га нема - онда је реч о једној новој 
исшорији, која треба најзад да заврши с временом, јер време, уистину, не 

постоји, и да постане археологија, која је затворила врата залудном при
зивању субјекта у документу, и која продире у подземље, у дубину, да би у 
седиментираном Простору пронашла трагове које је оставило Знање24 • 

Тако документ постаје монумент, сведочанство не о јединственом об

зорју искуства које потврђује историцистичку визију јединственог време
на, веh споменичко сведочанство о прекиду и таложењу. Документ мону
мент је споменик егзистенцији која се не наставља, изузев у наносима, у 
геолошким слојевима, или, пак, у динама у пракси изложеним игри ветра. 
Јер ако Бродел, говорећи о историји дугог трајања, говори, заправо о исто-

24 Геологија је пружила структурализму погодну метафору о слојевима, наноси:м:а, 
талозима. У различитим формама та метафора садржана је код Бродела, Фукоа и Леви
Огроса. Последњи се, у навођењу интелектуалних подстIЩаја за сопствени рад, експли
цитно позива на Диркема, Марсел Моса и геологију. 
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рији простора, онда Фуко трајање види као конфигурисање, размешшање 

у йросшору. Треба изнова прочитати његов есеј Друzа месша, rде крајње 

језгровито разрађује основну идеју о повлачењу концепције времена из 

човековог доживљаја света. ,,У сваком случају, верујем да се узнемире

ност данашњице суштински тиче простора, без сумње много више него 

времена; време се вероватно предочава једино још као једна од игара мо

гуlшх распореда између елемената расутих у простору" (Foucault, 1984: 47). 
Та једнодимензионалност структурализма компензирана је методо

лошком доследношћу и елеганцијом - геометрија тако долази на место 

хронологије. Бродел ов "Медитеран", поред тога што је оживео једног нео

бичног актера, дао је и једну методологију. Геоисторија, повучена дуж 

дугачке и танке границе на којој дуго трајање готово да укида само себе 

омогућила је и Фукоову археологију. Донекле су, вероватно, обојица оба

вили исти посао, укидајући, најпре, један језик, или боље, мењајући га, 

говорећи више о једном, а мање о другом. ,,Структурализам", каже Фуко, 

,,или оно што је обједињено под тим поприлично уопштеним називом, је

сте напор да се установи, између елемената који су током времена били 

раздвојени, један скуп односа који се предочава као слагање, сучељавање, 

подразумевајући једно и друго, истодобно, и који искрсава као једна врста 

конфигурације; уистину, није реч о томе да се порекне време; то је изве
стан начин да се размотри оно што се зове временом и оно што се зове 

историјом" (Foucault, 1984: 46). 
Треба рећи да то није експлицитни, већ више литерарни структу

рализам. Бродел се директно позива на Леви-Строса уздуж и попреко сво

јих "Списа о историји". Али зато што је опседнут методом, као и Леви
Строс који има потребу да вероватно због научио-империјалних разлога, 
тврди како је његова методологија историје, изложена у последњем по

глављу "Дивље мисли", ,,знатно различита" од Броделове концепције ду

гог трајања". Фуко, пак, ћути. Он и иначе не наводи своје изворе, а када 

то чини, начни му је помалn бизаран: наводи ауторе за које други никад 

нису чули. Једна злочеста ю, ,шимност писца као анонимност документа -
ето зашто би се Фуко заиста могао назвати тотални позитивиста. Хотећи 

да укине методу, 1ши да је нађе поново изван ње саме,јер метода цементи

ра псаксу, утемељујући так,, кафкијански безличну зграду моћи. 

Астина, Фуко ће тај је:шк, који дугује аналистима, већ у другом по
глављу "Археологије знања" усавршити разликовањем дискурзивних и не

дискурзивних формација. Средишње место у том разликовању заузима ди

јаграм, ,,не просек, већ кривуља" (Делез, 1989: 11); но дијаграм који код 

25 Видети Изблиза и издалека (Levi-Stros & EriЬon 1989: 130). О аналистима и етно
логији посебно стр. 129-139 истог дела. 
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Фукоа није "кривуља раста цена" (Фуко, 1998) то може бити било која 
недискурgивна формација. Касније, када се буде потпуно окренуо генеа

лошком истраживању моћи, у "Надзирати и кажњавати", то ће бити "од

носи сила који представљају власт", али на једном микронивоу, па се тако 

дијаграм разликује од структуре (Делез, 1989: 29-49). Уосталом, како Фу
ко у "Археологији знања" каже, њега не занима структура, него прелом, 

пресек, дисконтинуитет ( Фуко, 1998: 7-22). Иако је оставио недоречен свој 
епистемолошки и методолошки пројекат, он га је прилично одговорно 

спроводио у историјско-социолошким радовима: колико год био видљив 

дисконтинуитет између "Археологије знања" и студије "Надзирати и ка

жњавати", у садржинском и тематском опсегу, заједничка нит јесте то зани

мање за функционисање поретка на тзв. микронивоу, све до десубјекти

визације која се може наћи у недовршеној "Историји сексуалности" - у 

свођењу сексуалности на скуп техника и знања о телесном, у "старању о 

себи", који немају етичко, већ чисто функционално обележје. ,,Археоло

гија знања", пак, има задатак да успостави једну археологију као историју 

и теорију идеја. Тако се конституише епистемологија у двоструком значе

њу: као нацрт за један методолошки пројекат, али и као теорија о "прело

мима", ,,резовима", ,,дисконтинуитетима". Фуко избегава да своје истражи

вање назове правим именом - историјом знања, мада ће, у историјско

социолошким истраживањима, од "Настанка клинике", па до "Надзирати 

и кажњавати" и "Историје сексуалности" демонстрирати једну истинску 

историју знања. Идеје о усавршавању система, о ннтелигибилизацији пу

тем пракси надзирања, подуке, техника "старања о себи" на трагу су Вебе

рове идеје о рационализацији, али и аналистичке историје менталитета. 

Па ипак, за Фукоа историја дугог трајања још је прича о континуите

ту, па тиме и даље и исторнзујућа историја, па и прича о структури. Он 

хоће да иде даље, или боље преко, изван структуре, и да истражи места 

њеног прекида, израњања, њене "наборе", ,,пресеке", ,,пукотине". ~а ис: 

тражи празан простор у коме се зачиње прва реч, а потом говор КОЈИ таЈ 

простор запоседа. Питајући о механизмима, о физици и термодинамици 

човека, он жели да сазна мање о њему као историјском актеру, а више о 

начину на који човек себе представља, како замишља себе у домену јези

ка и у домену идеологије, о човеку који инструменталишући и бивајући 

инструментализован, омогућава вечну Машину. Историја слојева, нано

са, монумената, свакако није телеолошка историја која би у документима 

реконструисала субјекат. Напротив, то је она позитивистичка археологи

ја која би у субјектима препознавала сшвари. То би, у веберовском духу, 
била потпуно чиста, вредносно неутрална историографија, баш она која 
је, убивши претходно Субјект, ничеовски прогласила човекову смрт. 
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"Матрица", каже Леви-Огрос. ,,Дијаграм", каже Фуко. ,,Серија", каже 

Пјер Шани (Рiепе Chaunu). ,,Синхронија", каже Бродел, ,,дуго трајање упро
стору - времену". Ако је истина да структурализам није успео да изгради 

јединствену методу, онје понудио језик који допушта спекулације у вези са 

том непостојећом методом. Сви ти изрази односе се на једно исто: на изве

сну структуру која се узглобљује, усаглашава, шраје на извесшан начин. Од 

свих тих извесности, меl)утим, запада се у неизвесност, не мо:>Ј,е се изгради

ти теорија, а још мање епистемологија. Јер шта је, у ствари, структура? ,,За 

нас историчаре структура је без сумње скуп разних елемената, извесна ар

хитектоника, али и, још више, стварност коју време веома споро нагриза и 

веома дуго носи са собом" (Бродел, 1992: 95). Неодреl)ено, али сликовито: 
метафоричност Броделова, те малопреl)ашња Фукоова, попуњавају тео

ријске празнине на готово заводљив начин. ,,Бродел може бити структура

лист по темпераменту, као што сам сматра, али Је то структурализам пе

сника, сликара, позоришног редитеља, или диригента. Он се обраћа не са

мо логиком речи него и поезијом и музиком речи, с тоталним ефектом њи

хове таблеауџ и оркестрације" (Stoianovich, 1976: 115). 
Леви-Огрос је наизглед одреl)енији, он говори о ретким врстама, опи

сује птице и обичаје, али већ на наредном кораку изненаl)ење: комплико
вани системи сродства, сложена архитектоника митова, једна апстрактна 

слика, експресивна у својој елеганцији. Поред позитивизма, структурали

зам значи још и естетизам. Но ако би имало смисла аргументовати о естет

ској димензији структурализма, онда се не сме заборавити да је тај есте

тизам више личан, а мање прописује. Са епистемолошког становишта, 

домети структурализма релативно су јавни. Новије, постструктуралистич

ке рефлексије на писце као што су Диркем, Вебер, или Фуко, углавном 

изнова афирмишу релативизам и сазнајни скептицизам, што говори о од

лучности да се, у'друштвеним наукама, макар када је о постструктурали

стичком и постмодернистичком наслеl)у реч - промени угао гледања на 

судбину знања, на његову производњу и примену26 • Али естетска димен-

26 Ова ситуација се последњих десетак година драстично мења .• ,Декомпозиција" и 
"деконструкција" мишљења, стање методолошке располућености у домену друштвених 

наука, еклектицизам и релативизам који су остали као наслеђе :интелектуалних покрета с 

краја шездесетих и током седамдесетих и осамдесетих, смењују се сада једним снажним, 
афирмативним йосШ или нео-нео йозийlивизмш,t, који се уједињује са једним такође ради
калним йраlмаiйизмом. Та струјања повезана су са ширим друштвеним: процесима који су 

управо у току у готово свим постиндустријски:м земљама, у Европи и у Америци посебно. 

ТИ процеси изнова одређују улогу, положај и очекивања научног знања као конститутив
ног и динамичног елемента друштвеног напретка. Тај напредак схвата се прогресистички 
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зија остаје, поготову када је реч о Леви-Стросу и Фукоу. Обојица су заслу

жни и за снажну визуелизацију сопствених теоријских идеја - експресив

ност која свакако потиче од литерарног дара, али и од једног ликовног 

сензибилитета. Отац Леви-Строса био је сликар, а мајка је свирала кла

вир. Гледам, Слушам, Чишам, каже он у наслову једне своје касне књиге, 

исповедне колико и, неизбежно, структуралистичке, у којој ће, најзад, от

крити своје естетске узоре.27 Фуко је, са своје стране, оставио веома зани

мљиве, језгровите Белешке о Манеу (Notes sur Manet). 28 

Леви-Стросова матрица представља дискретни, дисконтинуирани би

нарни модел, дакле диzишалну наспрам аналогне, континуалне концепци

је. Фукоов дијаграм заправо је крива уписана по истим тим дискретним 

вредностима, које су меl)усобно независне: реч је о другачијој визуелиза

цији истог проблема: ,,не континуитет", вели он, ,,већ пресек, прелом, гра

ница". Шони од тих дискретних вредности, од тих дozai)aja - бројева ( који, 
меl)утим, код Фукоа прерастају у доку.менш - .мону.менш) гради вештачке 

сукцесије, гради серије. Али ти бројеви могу се, по вољи, уреl)ивати у раз

личите серије: реч је о избору, а не о нужности. Континуитет се пројекту

је, такорећи йроизводи у серијама. Но те серије, те синхроније, како вели 

и оптимистички, и заснива се на функционалној повезаности науке и друштва, наговешта

ва крајњу инструментализацију научног знања, уз одговарајућу институционалну реорга

низацију и подршку. Оrратешки циљеви и циљеви заједшще артикулишу се и спроводе уз 

експертизу и арбитражу научних јапија, као војника нове, инструментално-научне биро

кратије. Овај, у суштини кантовски програм требао би бити веберовски успешан. Заснива 
се на доминацији природнонаучних знања, и стратешких развојних области, као што су 

генетика, биофизика, биохемија, биологија, и различитих фузија као што су биофилозо

фија, биопсихологија, социобиологија, итд. Допушта, такође, реафирмацију и укључива
ње алтернативних области људског знања, као што је, рецимо, још проблематична пара

психологија, која би могла бити прикључена биофизици. У сваком случају, судбина дру

штвених наука, а посебно социологије, релативно је јасна. Или снажна инструментализа

ција, уз прикључење некој од развојних природнонаучних области ( футурологија, социо
биологија), или снажна провинцијализација. У другом случају, социологија би се, рецимо, 
као и историографија и класична психологија, прикључила књюкевности, као један од 

жанрова, или као једна од йрича о судбини човека и друштва, чиме, међутим, губи прак~ 
тичну вредност. 

27 У тој привлачној књизи есеја Леви-Строс теда слике Николе Пусена (Nicolas 
Poussin), слуша музику Жан-Филипа Рамоа (Jean-Philippe Rameau), чи1-а Дидроа (Diderot), 
Рембоа (Rimbaud) и Бретона. Открива прото-структуралистички језик код заборављеног 
музиколога, музичког естетичара и композитора из седамнаестог столећа, Мmпела Пол

Ги де Шабанона (Michel-Paul-Guy de Chabanon). У Шабаноновој музичкој теорији Леви
Строс проналази примењена начела структуралне лингвистике (L6vi-Strauss, 1997: 91-125; 
Chevrolet, 1993). 

28 Врло лепа презентација овог текста, заједно са репродукцијама Манеових слика, 
може се наћи на адреси: http://foucault.info/documents/manet/foucault.manet.OO.intro.fr.html 
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Бродел, по себи су ништа, уколико се не уобруче у .модел. Моделе ствара 
истраживач, посредством теорије. 

Поред позитивизма и естетизма, заједнички именитељ писаца који су 
блиски структурализму могао би бити и релативизам. Жеља Фукоа, Броде
ла, Леви-Строса да се доспе до строге методе парадоксално се извргава у 
одрицање од сваке методе. Аналистима је често приговаран тај релативи

зам. Он почиње већ са Лисјеном Февром. Но, можда је тај релативизам 
нужна последица теоријске отворености, оне посебне гипкости у кретању 
кроз различите дисциплине, по чему су истраживачи школе Анала познати. 

То је истраживач сасвим нове врсте. Он више не треба да сазна исти
ну, већ да је назре, претпостави, погоди у комбинацијама великог броја 
независних променљивих дата које треба ставити у неку функцију. Једна 

од тих функција може бити и континуитет. Али бројевима се може мани
пулисати на бескрајно много начина. Серијална историографиј11, као мо
жда најнаучнији изданак школе Анала, или школе нове исшорије, демон
стрира те могућности на подручју историјске демографије, историјске еко
номије, историјске географије, најзад, историје менталитета. 

Када Леви-Строс критикује Сартров наивни позитивизам, он то чини 
у име једног строгог, на виши ступањ подигнутог објективизма, који је та
кође прерушени позитивизам. Он је прилично доследно, све до последњих 
својих радова, трагао за универзалним језиком, савршеним језиком којим 
би се најзад објасниле човекове менталне и социјалне структуре. Некако у 
време спора исшорија/сшрукшура на француској интелектуалној сцени, Бро
дел формулише своју концепцију о дугом трајању (Ја longue duree). Тај тре
нутак може се сматрати преломним у развоју школе Анала, тренутак који 

развој школе дели на два дела. Може се рећи да је концепцијом о три време
на Бродел донекле одступио од идеја оснивача школе, Февра и Блока. Они 
су се, у суштини, заложили за једну социјалну историју, растерећену ака

демског позитивизма, обновљену достигнућима других друштвених наука, 

економије, демографије, социологије. Бродел, истниа, не одриче значај ве
за са суседима. Штавише, он хоће да још и више него његови претходници 

појача те везе. Али његова троделна типологија, његова већ и по сопстве
ном признању пречеста употреба термина сшрукшура, његова занесеност 

једним заједничким, помало ванвременим језиком, који би, на концу, изг.ла
дио разлике између историографије и других друштвених наука, повлаче за 
собом не само институционализацију већ и формализацију која је Февру и 
Блоку свакако била страна. Отуда и није превише парадоксално да је Бро
делова концепција вратила позитивизам назад у историографију, на дво
струк и посредан начин. Најпре, коришћењем истраживачких техника со

циологије, економије и статистике, које су, у тим наукама, педесетих и ше-
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здесетнх кулминирале у екстремни емпиризам. То "увођење" позитивизма 

у историографију у виду емпиризма показало се, међутим, плодотворно: 

аутори као што су Пјер Шони, и Пјер Вилар (Pierre Vilar), са доста умешно
сти и опреза спровели су, применом квантитативног приступа, на истражи

вачком плану, раније већ толико помињану, већ од оснивача Февра и Бло

ка, документарну револуцију у домену историографије. Али позитивизам 

се код аналиста, а пре свега код Бродела,јавља у виду упорног настојања да 

се сада под барјаком историје, као негда под барјаком контовске социоло

гије, обједине све науке о друштву. ,,Треба добро схватити какву поуку дају 

Анали и историографска школа која је из ње потекла ... Све хуманистичке 
науке уклопљене су у историју и постају за њу помоћне науке" (Бродел, у: 
Дос, 1989: 6). 

Можда је тиме веза између Диркема и Бродела, као и између Леви

Строса и потоњег исувише очигледна, а тиме донекле и површна. Леви

Строс хоће једну социологију древних друштава са називом антропологи

је. Бродел, пак, социологију прошлости са именом историје. Па ипак, обо
јица су диркемовци: верују у методолошку парадигму, или макар сањаре о 

њој као о епистемолошкој елеганцији. Увести математику у истраживање 

човека и историје - видеће се с којом завишћу Бродел гледа на Леви-Стро

сове покушаје на том пољу. 

Стиче се такође утисак да и социологији Бродел прилази мање са 

истинским дивљењем, више са промишљеном завишћу: на многим мести

ма он понавља како су социологија и историографија једине две науке 

које су у стању да научно објасне друштво. Филозофију не признаје, као 

ни сваки расни историчар: она је исувише спекулативна, исувише удаље

на од сублунарног, од земаљског, како би то рекао Пол Вен (Paul Veyne) 
(Veyne, 1996: 46-47, 196-197). Антропологија, географија, безмало и еко
номија, већ су покорене: све оне имају испред својег имена исшоријска. 
Историографија и социологија су, пак,једине ойшше. Као да историогра

фију подиже до висине социологије, да би ту последњу адоптирао и уки

нуо, прогласивши је за историју садашњости. Успех аналиста добрим де

лом почива и на њиховој способности да се боре за своју ствар. Бродел је 

можда најбољи међу њима. 

Аналисти су оштро критиковали Тојнбија (Toynbee), његову органи
цистичку концепцију историје29 • Француски историчари, који се упуштају 

у примену теорија, односно теоријског начина објашњења доводе себе у 

исту опасност: приводећи историографију теорији, упуштајући се у епи-

29 Видети Броделову беспоштедну критику Тојнбија у: Фернан Бродел, Сйиси о 
исШорији, стр. 325-337; Jacques Le Goff, ,,L'Histoire nouvelle", у: La nouvelle histoire, sous la 
direction de Jacques Le Goff, str. 42-43. 
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стемолошку рефлексију о сопственом занату, они изнова испитују не са- , 
мо наративистичке претпоставке историографског објашњења, које је, у 

ствари, увек и пре свега описивање, већ отварају проблеме сазнајних прет" 

поставки историографије, који су до јуче били прећутно и постулативно 

решавани. Било би, опет, можда одвећ смело тврдити да је Броделова за

слуга у томе највећа. Но она је у најмању руку незанемарљива, и почива , 
добрим делом, на вешто вођеној политици која је имала да историогра

фији обезбеди престижни и империјални статус. Бродел је до краја живо

та скандирао против тзв. Исшорије бщuке, до2ађајне исшорије, исшорuје 

йриче, што су све називи за једну те исту, за аналисте непријатељску, ,,по

литичку" историографију. Али онје у исто време веома способан и успе, 

шан политичар. На страну што Броделови теоријски списи имају призвук 

неодређености, што чувено дуго трајање има метафорички карактер, и 

што је описано у терминологији која је далеко од епистемолошке и тео

ријске строгости. Изгледа чак да је утицај Броделових замисли у необич

ној повезаности са њеном неодређеношћу у теоријском смислу. Но, зато 

његови списи обилују полемичким, прагматичним, па и политичким то

ном разрачунавања са превазиђеним традицијама унутар и изван истори

ографске струке. 

Бродел је био свестан еволуционистичких конотација сваког амби

циознијег историографског објашњења, посебно оног које настоји да бу

де опсежно у егзистенцијалној равни, а истовремено довољно "теоретич

но", па тиме и научно. Да ли замисао о дугом трајању имплицира еволуци

онистичка разумевање историјског догађања? Огруктуре у времену могу 

бити разумеване и као својеврсни организми веома дугог живота, али тај 

живот на крају бива окончан: структуре се рађају, трају и умиру. Бродел 

ће доста свог теоријског промишљања посветити проблемима цивилиза

ција, као категоријама које су "вечне", и које трају толико дуго да им се не 

:може сагледати крај. ,,Кад је Пол Валери рекао 1922: 'Цивилизације, зна
мо да сте смртне', засигурно је претјерао. Кроз годишња доба и кроз по

вијест смртни су само цвјетови и плодови, стабло остаје. Или га је бар 

много теже уништити" (Braudel, 1990: 104). Но, у настојању да избегне ци
клиза:м и еволуционизам, Бродел латентно запада у :метафизику, када ри

зикује да цивилизацију прогласи за својеврсну константу историје. у же

љи да избегне једну врсту детерминизма, он се приклања другој, која ду

гим трајањем супститунше "кретање готово непомично, које једва да се 

види". 

* 
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И поред оданости дугом трајању - готово сваки историчар који се 
доводи у везу са школом Анала примењује или се позива у својим радови
ма на ту Броделову парадигму - чињеница је да ставови аналиста никада 

нису били дог:матизовани, те да су од различитих "ревизија" они увек успе
вали да извуку извесно преимућство. Еволуција школе, посебно током де
ведесетих, може се посматрати на више планова, анализом садржаја часо
пиеа Анали колико и у активностима појединих "активиста" школе. При
лично је речита чињеница да у француској историографији поново ожи
вљавају теме политичког, и то на стари, догађајни начин. Ревија је такође 
променила име, и претходни назив, који је - сасвим броделовски - упући
вао на преокупиран ост цивилизацијама и економијом, ублажен је, иза пре
познатљивог имена, помирљивом екстензијом Исшорија, Друшшвене на
уке. Ноте page часописа, прикачен на сајт регуларног издавача, Armanda 
Colina, у поређењу са електронским издањима осталих часописа широм 
света, изгледа крајње једноставно. Ту се може наћи преглед по годипrгима 
и садржај по бројевима. Наслови покривају проблеме демографије, еко
номије, земаља "трећег света"; друштвене покретљивости, стратифика
ције, урбане социологије, теорије елита, итд. 

Ако би се, уз поштовање свих разлика између писаца који се убрајају 
у аналистичку оријентацију, и уз занемаривање "фаза" у оквиру којих би 
се свакако дало штошта издвојити као оно "посебно" што једни међу њи
ма имају, а други, опет, немају, ако би се, дакле, прибегло уопштавању 
главних својстава школе од њеног настанка па до данас, могло би се рећи 
да су њена главна обележја: 

-Одступање од традиционално схваћеног догађаја, оличеног у тради
ционалiiо схваћеном документу. Аналисти се баве колективитетима, уме
сто појединцима, а и када се баве појединцима, они су укршгаји улога и 
најчешће структура :менталитета и идеолошких и вредносннх структура. 

- Огруктуралистичка формализација језика, која, од писца до писца, 
_мање или више, нагриза наивност хронологије и намеће строгост концеп

туализације. 
- Епистемолошка рефлексија која ставља упит на основе историј

ског знања, те на улогу историчара у креирању тог знања. Од Февра до 
Дибија, та рефлексија учи да је историографија истинита онолико колико 
је свесна свог идеолошког залеђа. У крајњем, историографија конструи
ше историју. Оба конструкта артикулишу се унутар вредносннх система 

као општих, структурних оквира за разумевање људске акције. Историја 
дугог трајања као историја структура представља једну од доминантних 

последица те рефлексије; 
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- У диркемовском духу, као, уосталом, и у свом структурализму, те 
структуре разумевају се као актери историјског тока, и третирају се као 

објективне чињенице. Историја доживљаја смрти, детињства, старости, те
ла, потискују конвенционално схваћену историју индивидуалних актера; 

- У вези с тим, онеобичавање, како би рекли руски формалисти, ина
че неправедно запостављене претече структуралиста. Рашчараном све

ту, који у ходу рационализације, бавећи се "прашином", види само лице 
данашњице, они враћају укус прошлости, несвакидашњим темама које би
рају за предмет својих истраживања. 

-Предметна и методолошка интердисциплинарност, која, стилски ма

ње или више привлачно, обједињује претходне одлике. 

Свако од тих обележја упућује једно на друго, произлази једно из дру

гог. Претежио присуство неког од њих зависи од интелектуалног профи
ла и темперамента истраживача. Између Блокове протоматеријалистич

ке историје феудализма и Дибијеве зрело артикулисане, структуралистич

ке историје идеологија, у развоју школе уденуто је много концептуализа

ција, које су каткад, споља гледано, дивергентне. Посебно од краја шезде
сетих, када се социјална и економска историја, каквом су је Февр и Блок у 

програму часописа одредили, све више развија, захваљујући утицају који 

су на историчаре школе Анала извршиле структурална антропологија и 

психоанализа, у исшорију меншалишеша. Они ће тако спајати Леви-Стро

са и Марсел Моса са Фројдом (Freud) и Јунгом (Jung), Франсоа Симиана 
(Fraш;ois Simiand) са Марксом (Marx) или, пак Гурвичем, (Gurvitch); уве
шће Алтисеа (Altiser), што је случај код Дибија. Такође, почеће да јача 
занимање за политичку историографију, али у нешто измењеном виду: 

радови Ле Гофа и Дибија представљају својеврсно "скретање", у коме се 
на теоријски осмишљен начин отвара тема политичког, која је, добрим 
делом под утицајем Бродела, до тада била запостављена. 

Од свог оснивања па до данас школа Анала дала је бројне историо
графске радове, од којих су многи постали славни. У њеном "сазвежђу", 
како би рекао Франсоа Дос, налазе се бројни писци, од којих је већина, 
такође, данас славна. Језгро тог сазвежђа у садашњем тренутку поуздано 
чине Жак Ле Гаф, Жорж Диби, Еманиел Ле Роа Ладири, Пјер Шани, Марк 
Фера (Маге Ferro ). У "орбити" су свакако Франсоа Фире, Пјер Вилар, Фи
лип Аријес, Пјер Нора, Мишел Вовел (Michel Vovelle) ... Међу социолози
м~ Имануел Волерштајн (Immanuel Wallerstein), међу филозофима, макар 
У Једном периоду свога рада, Мишел Фуко. Школа Анала успела је да се 

комерцијализује, што је такође "цена" научног успеха. Аналисти су уред
ници историјских едиција по издавачким кућама, на челу су истраживач
ких центара, али и телевизијских канала који интелектуалну публику за-
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довољавају езотеричним насловима. Теме аналиста су посебно привлач

не, у чему је добрим делом тајна њихове популарности не само у научној 

заједиици већ и међу мање стручном публиком. Аналисти су, такође, по

сле извесиог застоја у развоју историографије, привукли пажњу научне 

заједнице и подсетили на значај који историографија има, и треба да има 

унутар те заједнице. Већ само тиме школа Анала заузима заслужно место 

у развоју идеја и знања у последњих педесетак година. 

Имало би, наравно, смисла позабавити се идеолошким профилом ана

литичких писаца, чињеницом Блоковог садржинског, Броделовог више 

"граматичког" кокетирања с Марксом30 • Француску интелектуалиу сцену 
у распону од педесетих до седамдесетих тешко је разумети без познавања 

политичких прилика у време Де Головог режима, преласка из Четврте у 

Пету републику, Алжирског рата и судбине стаљинистичке и маоистичке 

парадигме. Настављачи борбе за "и ову историју", после Броделовог по

влачења, формирани су у тој клими. Дибијев структуралистички постмарк

сизам, те Фиреово готово агресивно критиковање марксистичке историо

графије и предметна опседнутост комунистичком идеологијом опрљени 

су врућим ваздухом револуција, који, приспео са далекихјакобинских оба

ла, некима још и данас ремети миран сан. 

Вероватно да је домен друштвене историје, коме садржински коре

лира домен историјске социологије, онај перспективни оквир за истражи

вање феиомена савремености, који може да поведе у дубље разумевање 

поретка ствари. Несумњиво је да је аналистичка оријентација, размотре

на овде у контексту њеног структуралистичког залеђа, у том домену. Ако 

нас историјско/историографско мишљење још од Вебера учи да је свако 

људско деловање иитенционално, како са становишта психологије поје

диначног актера тако и у оквирима колективних образаца деловања, аида 

је овај вид историографије - потпомогнуте социолошком концептуализа

цијом - не само најпозванији него и најспособнији да у привидном нереду 

изнова успостави изгубљени ред. ,,Привиди из прошлости" - каже се, уоста
лом, често. Није ли и једно и друго историчарева специјалност? 
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Summary 

Pavle Milenkovic 

Structural background of Annales schoo\ 

This essay deals with the structural background of the Annales School, throпgh 
crossed influences ofL6vi-Strauss, Fernand Braudel and Michel Foucault, with а retrospec
tive observation of the ideological climate in the circulation of ideas in France the sixties. 
Denying "the event", i.e. stпdying collectivities as constructs, structuщ] formalization of 
language, douЫe indiгect introducing positivism back to historiography are the main featп
гes ofthe school. The inflпence ofLevi-Straпss, especially throпgh Braпdel, can Ье seen in 
the ambition to create models - as in structural anthropology, as well as in the attempt to 
create а common language that would biidge differences among related social sciences. The 
role ofsociology, which most often appears in Durkheim's fonn, сап Ье seen in the amЬition 
to create theoretically founded, all-inclusive and global history that would deal with collec
tivities, i.e. with structures. Finally, the presence ofFoucault with the project ofthe archeo
logy of knowledge represents partial attaching to B1-audel 's idea of long-teпn history, but 
also its revision Ьу insisting on discontinuities, cuts and breaks. 

БАШТИНЕ 
HERITAGES 

Рајко Голубовиh УДК 929.52 ДЕРОКО 

Родослов породице Дероко 

После завршетка Другог српског устанка, Србија је под династијом 

Обреновић постепено и мукотрпно крчила свој пут ка независности и пот

пуном ослобођењу од Турака. Поред великих имена српских просветите

ља, војника, бораца за слободу и политичара, и духовних вођа, ту су и 

породице досељеника у Србију које су своје место нашле у овој средини. 

Поменимо само нека презимена, као што су Леко, Сондермајер, Чижек, 

Покорни, Вагнер, Вајферт, Винавер, Штурм и Дероко. Задржаћу се на 

породици Дероко,1 пошто су они моја породица, моји преци, у знак дубоке 

оданости, поштовања и пијетета.2 

Београд, фебруар 2001. Р.Г. 

Leonardo Derocco (1754-?) 
Рођен је у Венецији и према подацима из Млетачког архива, био је 

државни чиновник ( финанс, цариник) у венецијанској луци.3 Женио се два 

пута и у сваком браку имао по једног сина. 

Marco Derocco (9.3.1782 - 23. 1. 1842) 
Помиње се још и као Marcus Diracco "Tarvisanus". Син Леонардов из 

првог брака. Из Венеције је дошао у Дубровник 6. марта 1808. године, 4 где 

се оженио Маријом Баркиџијом (Barchigia) из "дубровачког приморја", ве-

Презиме се rшсало различито од када се прати историјат породице. Поред ориги

налног италијанског, током аустријске власти у северној Италији, оно је германизована и 
у школским дипломама уведено као Дерок. У Краљевини Србији, касније и Југославији, 

војна лица су користила презиме Дерок. Чланови породице који нису били у војсци остали 
су при презимену Дероко, а тако су се потписивали и официри у приватној преписци. Сви 

црквени документи, као што су крштеIШце, венчаIШце и умрлице, и сви цивилни докумен

ти rnасали су на презиме Дероко. 
2 Коректуру текста и већину података у напоменама унела Љ. Трговчевић. 

Податке из архива у Венецији доставио мије пријатељ који је тамо истраживао, 
али нажалост без сигнатуре. 
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роватно Конавља, која је умрла 1. фебруара 1838. године. По родослову 
Милана Ј. Дерока, био је инжењер. 

Lucca Derocco (1789-?) 
Син Леонардов из другог брака, који је био рибар и дрводеља у Вене

цији. Отишао је у Америку, где се бавио бродоградњом. Имао је наслед
нике до 1944. године. 

Потомци Марка Дершш 

Antonio Derocco (1811-?) 
Живео је на Приморју, постао католички свештеник. Касније га је 

народ изабрао за насловног бискупа у Будви. 

Око 1880. прелази у Јужну Америку, прво у Панаму, затим у Пара
гвај. О његовом раду немамо много података, једино знамо да је 1889. го
дине деловао у исељеничкој организацији "Словенска Слога Узајамне по

моћи" у Асунсиону, Парагвај. Тамо је био поротник или судија, не знамо 
тачно. После тога губимо сваки траг о Антонију. 

Jovan Derocco (15.3.1820-19.5.1887) 
Рођен је у Дубровнику, одакле долази у Београд, где прелази на пра

вославље и за славу узима Светог Марка, заштитника Венеције.5 У Бео

граду се 27. новембра 1856. оженио Бечлијком Катарином Вуковић 
(2.2.1835 - 2.11.1922), ћерком Ђорђевом, из Новог Пазара, и мајке Каре
ли, немачког порекла. По струци је био професор и око 1850. године при
мају га у Лицеј у Београду за професора начертанија и краснописанија.6 

На двору Обреновића подучавао је млађе чланове династије италијан
ском језику и цртању. 

4 Према породичном стаблу које је направио Милан Дерок, син Владислава Ј. Де
рока. 

5 У споменици Прве београдске гимназије наведено је да је у Дубровнику учио 
,,гимназијске науке и технику и педагогијску препарандију", да зна италијански и францу
ски и да је у Дубровнику предавао "математичке предмете и цртање у техници, краснопис 
У гимназији и природну историју у педаrоrијској препарандији". У Београд је дошао 1. јуна 
1850. по позиву владе, а указима из 1856, 1859. и 1863. потврђен је у звању професора 
гимназије. Направио је два уџбеника: Основе црйl.ања слободном руком и Срйски красно
йис (Прва бео2радс1са гимназија "Моша Пијаде" 1839-1989, Београд 1989, стр.100). Пен
зионисан је 1882 (Исто, 118). 

6 За професора Прве београдске гимназије постављен 11. септембра 1850. (Вид. 
Прва бео2радска lи.мназија, стр. 52). Нема потврде да је био професор Лицеја. Према 
годишњем извештају ректора ЛИцеја В. Марпнковиhа од 10/22. јануара 1858. г. Дерек "проф. 
начертања у гимназији београдској" предлагао је да се овај предмет настави у Лицеју, али 
то није прихваћено (Лицеј 1838-1863. Приредио Р. Љушић, Београд 1988, 514). 
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Marko Ј. Derocco (1848-1903) 
Најстарији син Јована Дерока. Основно и средње образовање стекао 

је у Београду. Уз очеву новчану помоћ и са стипендијом коју је добио од 

српске владе, уписао се на студије војне ветерине на Царско-краљевски 

институт у Бечу, где је дипломирао 1882. године. 
Марко се у току студија упознао и оженио Бечлијком Јеленом-Хеле

ном (1851-1922). Она до краја живота није научила добро српски, већ га је 
говорила са примесама немачког. У браку су имали шесторо деце, од ко

јих је кћи Јелисавета умрла као дете. 

Марко је у ранг-листи официра Краљевске војске из 1883. године, у 
време владавине Милана Обреновића, био у командном саставу краљеве 

гарде као марвени лекар IV класе.' Те 1883. године српска војска је имала 
укупно 15 ветеринара од којих је више од половине било странаца. Јован 
Екер, Роберт Лерман, Фрања Бенl)ик, Јулије Херцог, Матија Кратхвил, 

Јосиф Бенl)ик, Јаков Луц и Марко Дероко. У то време лекари и ветерина

ри нису имали официрске чинове, већ класе од I до IV, односно третирани 
су као државни чиновници по годинама службе. 

Највећи део живота провео је у краљевој гарди у Београду. Касније 

је радио на организацији ветеринарске службе по гарнизонима у Србији. 

Умро је у Крагујевцу у својој 55. години. 

Katarina Deroko (1875-1948) 
Најстарије дете Марка Дерока. Основну школу је завршила у Бео

граду, а 1885. се уписала на Вишу женску школу. После завршетка шко
ловања отишла је у Крагујевац и учитељевала више од 10 година. По та
дашњим прописима просветни радници су са тим стажом могли да оду у 

пензију, што је она учинила. Са тим новцем отишла је у Беч, где је завр

шила школу за управитељице. За време службовања у Крагујевцу удала 

се за Сретена Голубовића учитеља с којим је имала двоје деце, сина Живо
јина и кћи Бранку Голубовић. 

Стеван Дероко (1878-1911) 
Друго дете марка Дерока. После завршетка основне школе и неко

лико разреда гимназије, отац га је током распуста послао у Венецију да се 

упозна са својом родбином. Брзо се уклопио у тај амбијент, нарочито са 

млађим рођацима и њиховим друговима. Прокрстарили су Венецију уз

дуж и попреко, и ближу околину, често су ноћу "под гасом" лутали улица

ма, певали и галамили. Стеван се наметнуо као коловођа и смислио је 

нову игру. У пола ноћи је лупао или звонио на сва врата, што је код усну-

7 Ранг-листа активних официра војске Краљевине Србије, 1885. 
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лих грађана изазивало страх и пометњу. Грађани су усплахирено питали 

,,Кие" (qui е), а Стеван је одговарао: ,,Папа Пие". Убрзо је стигла полици
ја, добили су батине и сви су завршили у затвору, а после изласка из затво
ра наређено му је да одмах напусти Венецију. После га је отац исписао из 
гимназије и 1894. уписао у Подофицирску школу. Постао је артиљеријски 
наредник 1898. у Шумадијском артиљеријском пуку. 

И живот је окончао необично. Једног дана половином 1911. године 
се, седећи у кафани, надметао с друговима ко је бољи јахач. По опклади је 
Стеван с друтом организовао трку од Топчидера до Калемегдана. Оба ја
хача су претходно пила, а сама трка је изазвала пометњу у центру Београ

да. Стеван је први стигао на циљ, али је поново мамузнуо коња, окренуо 
га и појурио ка згради тадашње Српске краљевске академије. Када је до
шао до ње, коњ се уплашио и хтео да скрене, али га је јахач натерао да 

улети у неку стаклену површину. Јахач је задобио смртоносне повреде, а 

коња су морали да убију. Стицајем околности ту се нашао његов стриц 

Драгутин Дероко. Он му је притрчао, ставио у неки фијакер и превезао до 
Војне болнице, али је Стеван убрзо издахнуо. 

Никола Дероко (1882-1960) 
Треће дете Марка Дерока. Завршио је основну школу и неколико 

разреда гимназије. Од 18. године бавио се трговином, а после Првог свет
ског рата, негде око 1920, прешао је из Крагујевца у Приштину. После 
неколико година купио је мањи млин, којије задовољавао локалне потре

бе становника. Оженио се Кристином, католкињом албанског порекла. 
Млин су му 1925. или 1926. године запалили вероватно Албанци. После 
тога није више желео да остане на Косову и вратио се у Крагујевац. Обно
вио је трговачки посао и успешно га водио до Другог светског рата. У 
каснијим годинама до смрти тешко је живео. 

Олга Дероко (1883-1975) 
Четврто дете Марка Дерока. Завршила је у Београду Вишу женску 

школу, затим је отишла у Крагујевац и до почетка Првог светског рата 
радила као учитељица у Гружи. После избијања рата радила је као болни

чарка у неколико болница и повлачила се ка југу Србије. 

У време Топличког устанка, у пролеће 1917. године, под руководством 
Косте Војиновића и Косте Миловановића Пећанца, дошло је до тешких 
борби са Бугарима и Аустријанцима. Болница, школа, црква и још неке 
веће зграде биле су пуне рањеника. По њеном сведочењу, и она је у тим 
борбама претрпела тешке контузије када је, носећи завоје у школу где су 
били рањеници, у близини експлодирало складиште муниције. Од силине 

Рајко Голубовиh, Родослов йородице Дероко 243 

експлозије била је одбачена десетак метара и опорављала се око месец 

дана.8 Након тога се вратила породици у Крагујевац. 

Још две-три године после рата радила је као учитељица, а затим је 

добила државну стипендију за усавршавање у Чехословачкој. У Прагу се 

уписала на Вишу школу лепих вештина и, вративши се у Крагујевац, у 

тамошњој гимназији предавала цртање, а затим у Грађанској школи у Пан

чеву уметничко плетење, ткање тепиха и израду керамике. Радни век је 

као наставник цртања у Београду окончала после Другог светског рата. 

Драгољуб Дероко (1885-1912) 
Најмлађе дете Марка Дерока. Основну школу, затим Крагујевачку 

гимназију, завршио са одличним успехом 1908/1909. године. У гимназији 
је друговао са Стеваном Јаковљевићем, каснијим књижевником. Још од 

детињства је гајио домаће животиње и излагао их на пољопривредним 

изложбама; као гимназијалац 1906. године добио је писмену похвалницу 
на изложби у Београду. Отишао је на студије агрономије, смер коњар

ство, на универзитет у Хале (Halle an der Saale),9 где је одслушао два семе
стра и уписао трећи. Дружио се са анархистима и учествовао 1911. у де
монстрацијама против политичког система. У сукобу са полицијом тешко 

је претучен, разболео се и одмах вратио у Србију. Добио је галопирајућу 
туберкулозу и 1912. умро у Крагујевцу. 

Потомци Катарине Дероко 

Од петоро преживеле деце Марка Ј. Дерока, само је Катарина, удата 
за Сретена Голубовића, учитеља из Крагујевца, имала потомке: 

1. Живојин Голубовић (1898-1981), адвокат у Београду. 
2. Бранка Голубовић (1902-1983), професор. Удата Фиала. Није има

ла деце. 

Живојин Голубовић је имао четири сина: 

1. Рајко Голубовић (1929-), дипл. правник. Радни век је провео у фа
брикама каблова у Јагодини и Новом Саду. Последњих једанаест година 
радио је као самостални организатор пословања у Пословној заједници 

југословенске кабловске индустрије. 

Син: Леонардо Голубовић (1957), теоретски физичар. Завршио је 
Електротехнички факултет у Београду. На Природно-математичком фа

култету магистрирао је (1983) и докторирао (1987). Радио је у Институту 

8 Не помиње се у студији: Б. Младеновић, Жене у Тойличком yciliaнкy 1917. Zоди
не, Београд 1996. 

9 Био је стипендиста Мшrn:старства Народне привреде 1911. године. 
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за нуклеарне науке у Винчи, одакле је отишао на постдокторске студије у 

водеће научне установе: PEN Универзитет у Филаделфији, UCLA Лос Ан
ђелес, КАLТЕН - Институт за технологију у Пасадени и друге. Од 1995. је 
професор универзитета Западне Вирџиније. 

Током академске 1999-2000. године био је постављен као Visiting As
sociate Professor and Visiting Scholar на Одељењу за физику и примењену 
физику на Харвардском универзитету у Кембриџу, Масачусетс. Полови

ном марта 2002. добио је у Београду награду Фонда "Проф. Др Марко 
Јарић" за изузетне научне резултате у физици. 

Има кћери Александру (1990) и Виду (1995). 
2. Миливоје Голубовић (1931-), лекар, специјалиста медицине рада. 

Радио као шеф Здравствене станице у београдској хладњачи. Има потомке: 

Кашарина Голубовић (1957-), историчар уметности. Ради у Студент
ском културном центру у Београду. 

Лейосава Голубовић, удата Милић (1962-), дипломирала организаци
ју на Факултету драмских уметности. Радила и живела у Сиднеју, после у 

Лос Анђелесу. Синови Ђорђе (1989-) и Теодор (1999-). 
3. Марко Голубовић (1934-). Радио као пропагандиста у ЈАТ-у. По

томци: 

Живојин Голубовић (1963-), техничар за сателитске везе. Деца Мар
ко (1991) и Мина (1993). 

Никола Голубовић (1965-), тапетар и декоратер. Деца Немања (1986) 
и Стефан (1988). 

4. Драгољуб Голубовић (1943-1999), био директор продаје у "Фриком"
у. Има ћерку Зорану (1969-). 

Евжен Дероко (1860-1944) 
Други син Јована Дерока. Школовао се у Београду. Као добром ђаку 

у гимназији му је одобрено полагање матуре после седмог разреда, коју је 

положио с одличним успехом. Студирао је две године на Природно-мате

матичком одсеку београдске Велике школе, а 1883, као питомац Мини
старства грађевина, одлази да студира организацију аустријских железни

ца.10 Пола годние касније прелази у Друштво за грађење и експлоатацију 

српских железница, које га шаље у Белгију ради студирања њихове сао

браћајне службе. После годину дана и положених одређених испита, вра

ћа се у Србију. 

Друштво га поставља за саобраћајног инспектора у Дирекцији. Убр

зо затим железница прелази у власништво Краљевине Србије, тако да по

стаје државни чиновник. У служби је поступно напредовао; радио је као 

10 Није пронађен међу стипендистима. 
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шеф контроле прихода, шеф општег одељења, начелник саобраћаја, на

челник комерцијалног одељења. После завршетка Првог светског рата, 

Евжен је у Краљевини СХС постављен за помоћника генералног дирек

тора железница Краљевине СХС. Учествовао је на бројним међународ

ним конференцијама посвећеним усклађивању реда вожње, тарифама, об

рачунавању плаћања и сл. Пензионисан је 1924. године. 
Био је страсни филателиста и сарадник европских филателистичких 

часолиса. Излагао је српске марке на изложбама у Лондону (1906) и Бечу 
(1911). Као цењени стручњак, био је члан жирија на домаћим и страним 
филателистичким изложбама. Збирка му је нестала у повлачењу током 

Првог светског рата, и касније ју је само делимично обновио. 11 Српски 

филателистички клуб, основан 1921, одмах га је изабрао за почасног чла
на, 1925. године је изабран за председника, а 1937. постао је доживотни 
почасни председннк.12 Немачки филателистички савез га је 1936. једно
гласном одлуком одликвао Линден Бергова медаљом која се даје за изу

зетна филателистичка истраживања. 

Бно је полиmота, говорио је и писао, поред српског још и на немач

ком, француском, италијанском и енглеском језику, а такође служио се 

руским, шпанским н бугарском. 

У своје сараднике убрајали су га многи страни стручни листови: ,,Berli
ner Briefmarkenzeitung", ,,Die Postmarke" и "Die Ganzsache" из Беча; Сенфов 
,,I\ustriertes BriefMarken-Journa\", ,,Donaupost" из Братиславе и други листови. 

Обрађивао је Србију у Коловом; Handbucuch-y, а такође је писао по
пуларне чланке у београдском "Времену" и загребачким "Новостима". Три
десетих година прошлог века Хрвати су напустили заједнички савез фи

лателиста. Евжен је напрегао све своје снаге да одржи часопис "Филате

листи". Иако је био у годинама, неуморно је спремао чланке за сваки број 

листа. Часопис као гласило филателиста Србије излази и данас. 

Евженова засебно одштампана дела из филателије, која су му ство

рила угледно место међу филателистима у свету и представила им до де

таља српске марке су: 

- ,,Geschichte derpostwertzeichen von SerЬien" 1866-1911, издање Филипа 
Козака, Берлин 1914. године, које је Евжен претходно објавио у листови
ма "Berliner Briefmarken-Zeitung" из 1911, и "Ganzsachen-Sammler" за 1912. и 
1913. годину; 

11 Према сведочењу сина Александра (А. Дероко, Манlуйлуци око Кали.меiдана, 
Београд 1987, 311). 

12 Његови најпознатији радови: Историјат поштанских вредносница из Србије 1866-
1911, Берлин 1914; Поштански жиrови Србије 1840--1921, Беч 1936. 
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- ,,Die poststempel von SerЬien 1840 bis 1921", издато као нпр. 14 посеб
них издања листа "Die Postmaгke" у Бечу 1936. године; 

- ,,Поштанске марке Србије у историјском прегледу" издато 1935, као 
прегледано и допуњено издање чланака објављених у листу "Време" 1932. 
и 1933. године; 

- ,,Историја поштанских марака Србије", издато као прва свеска Би
блиотеке Југословенског филателистичког савеза 1940. године; 

- ,,Специјални каталог југословенских марака општег издања" је по
следњи рад Евженов. Урадио га је непосредно пред Други светски рат, а 
требало је да га изда Југословенски филателистички савез. После пропа
сти Краљевине Југославије, није било услова да се то дело објави. Евжен 
је сав спремљени материјал уступио својим колегама филателистима Пе
шићу и Чучаковићу, који су га употребили у "Приручнику и каталогу ма
рака за 1942. годину". 

Током немачке окупације у Другом светском рату једна угледна не
мачка филателистичка организација га је изабрала за свог члана, али је 
он одбио са образложењем да понуђену част не може да прими с обзиром 
на стање у његовој окупираној отаџбини од оних који му ту част нуде. 

Умро је 18. маја 1944, два дана после првог америчког бомбардовања 
Београда на православни Ускрс, потресен обимом разарања и невиним 
људским жртвама. 

Анђа Дероко ( око 1865-?) 
Рођена Михајловић, супруга Евженова, за кога се удала 1884. године. 

Имала је с њим троје деце: Наталију, Александра и Јована. Њен ујак био 
је професор и књижевник Јован Ђорђевић, оснивач Српског народног по
зоришта у Новом Саду, док јој је књижевник Сгеван Сремац био брат од 
тетке. (исйравила сам йрема А. Дероку). 

Деца Евжена Дерока: 

Наталија ,;Галица" Деро1ш (1890-?) 
У младости се одселила у Америку, где се удала. О њој има мало по

датака, осим фотографије с братом Александром начињене 11. јануара 
1938. у Београду. 13 

13 Према исказу брата А. Дерока, удала се за време Првог светског рата 1915. годи
не за лекара из Америчке војне мисије која се тада налазила у Скопљу, а касније је живела 
у Бостону (А. Дероко, Манzуйлуци око Калимеzдана, 306). 
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Јован Е. Дероко (1896-?) 
Одселио се са сестром у Америку. Никада није долазио у Југославију 

и немамо података о њему.14 

Александар Дероко (1894-1988) 
Архитекта и историчар уметности, члан Српске академије наука. 

Основну школу и гимназију завршио у Београду. 

Непосредно пред Први светски рат уписао се 1913. године на Технич
ки факултет Београдског универзитета. 

После избијања Првог светског рата, као један од 1300 каплара по
стао је ђак наредник који је прошао са неколико десетина младића обуку 
за војног пилота. Његови другови били су: Мића Михајловић, Фридрих 
Рот, Мата Хођера, Синиша Стефановић, Милорад Поповић, Драгиша Бу
јић и Милекић - авио-механичар. 

Према казивању Павла Савића у уводу књиге "Дероко и други о ње
му", наводи се како се Дероко дрзнуо да бомбардује и главни штаб фелд

маршала Макензена, непријатељског команданта у Првом светском рату. 
У то време нису постојале праве авио-бомбе, то су биле топовске гра

нате којима је био додат стабилизатор. 

Као изузетан ратни пилот, био је члан француског удружења "Les po
ilus d'Orient", члан Удружења пилота из Првог светског рата "Les vielles 
tiges precurseurs et anciens de 1' Aviation" као "membre pionnier" у Паризу. Фран
цуски амбасадор у Београду Жак Мартен му 1978. године уручује високо 
авијатичарско признање "Vieilles tiges/cтape стабљике/". Одликован је од 
,,L'union nationale des combattants" из Париза се "Medaille du Merite". 

После Првог светског рата студирао је архитектуру у Риму, Прагу, 
Брну и Београду, где је 1926. дипломирао и постао асистент Техничког 
факултета Универзитета у Београду. 

На истом факултету је 1926. изабран за доцента. 
У априлу 1941. године, после капитулације Краљевине Југославије, 

заробила га је немачка војска, али је приликом транспорта побегао. 
Гестапо га хвата, те је неко време провео у логору на Бањици. 
После ослобођења земље 1945, постао је професор на Архитектон

ском факултету у Београду, а 1950. постаје декан на истом факултету. 
Године 1955. постаје дописни члан САНУ. 

Током 1961. постао је и редовни члан САНУ. 

14 А. Дероко даје више података. Ј. је студирао архитектуру у Београду и онда га је 
нека америчка фондација послала на студије у САД. Студије није завршио, али је радио 
као декоратер, насташm:к уметности, и др. Био је ожењен, а у пензији је живео на Флориw 
ди. (Манiуйлуци око Калимеzдана, стр. 306-309). 
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Као архитекта Александар Дероко је пројектовао више објеката. По
менућемо само неколико: 

Први пројекат храма светог Саве (заједно са архитектом Богданом 
Несторовићем); Интернат студената Богословског факултета; 

Стамбена зграда у Његошевој улици, Београда; 
Спомен-костурница сарајевским атентаторима на Кошеву, Сарајево; 
Спомен-турбе Осману Ђикић у у Мостару; 
Конак у манастиру Жича. 

Надгробна капела ђенерала Николајевића, Ново гробље у Београду, 
Кула на Газиместану- Косово поље, код Приштине - заједно са М. Паии
ћем-: Александар Дероко објавио је више књига из области архитектуре, 
од КОЈИХ помињемо само део: 

,,Архитектура Старог века"; ,,Монументална и декоративна архитек
т~~а У Средњевековној Србији"; ,,Ватрено оружје у Средњовековној Срби
ЈИ ; ,,Света Гора", ,,Римски споменици у Ђердапу" (заједно са др М. Барто
шем и др Р. Марићем); ,,Средње вековни градови на Дунаву"; ,,Народно не
имарство"; ,,А ондак је летио јероплан над Београдом"; ,,Мангуплуцп око 
Калимеrдана". 

Владислав Дероко (27.10/11.11.1871- септембар 1944) 
Трећи син Јована Дерока. Око 1891. завршио Војну академију у Бео

граду и добио чин потпоручника. Прилично је брзо напредовао и 1910. 
добио чин артиљеријског мајора. Као добар официр и пошто је говорио 
немачки, италиЈански, француски и енглески, послат је 1910. у Велику Бри
танИЈу, ще Је завршио Артиљеријску школу гађања. После тога је био у 
комисиЈи КОЈ а Је од француске фирме "Крезо" набављају топове и остали 
ма~еријал и муницију. То наоружање је одиграло важиу улогу у Колубар
СКОЈ бици 1914. године. 

Учествовао је у Прв~м светском рату, а крајем 1917. произведен је у 
чин пуковника. У ВОЈСЦИ Је остао до 1931, када је пензионисан. Добио је 
многа одликовања и медаље: Карађорђеву звезду са мачевима, Карађор

ђеву звезду без мачева, Орден Белог орла, Орден Светог Саве, Таковски 
крст, Албанску споменицу, Споменицу за ослобођење и уједињење и др. 

15 С:д свих чланова породице Дероко, највише се зна о Александру, те ћемо његову 
биографију дати скраћено и упутити на биографију и библиографију објављену у годи
шњацим~ САНУ: Годишњак LXV, LXXVIII и LXXXVIII, податке и више енциклопедија 
~нпр._Е1~с1~lоре:}iја Jugoslavije, Zagreb 1984, т. 3,425), као и његова мемоарска дела; А ондак 
Је лешщо Јероилан над Беоlрадом, Београд 1983; Манlуйлуци око Кали.мегдана Београд 
1987. ' 
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Од 1941. био је у немачком заробљеништву, али је због болести, уз 
помоћ Црвеног крста, ослобођен крајем 1942. године. Умро је у септем
бру 1944. од перфорације чира.16 

Имао је троје деце: 

1. Јоланда "Ликнца" Дероко (1911-око 1985) 
Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Око 1930. уписа

ла се на Сорбону и завршила право. После тога је успешно одбранила и 

докторат. У Паризу је остала да живи до почетка Другог светског рата, а 

онда се око 1938. вратила родитељима у Београд, где је била и током рата. 
После ослобођења се запослила као секретар у амбасади неке од латино

америчких земаља. После десетак година је отишла у Париз, где је умрла 

око 1985. Није се удавала и није имала деце. 

2. Милан Дерок или Дероц (18.2.1920- 30.1.1992) 
После завршетка Војне академије постао је потпоручник.17 Био је 

активни учесник у пучу генерала Симовића 27. марта 1941. године. У крат
котрајном Априлском рату био је заробљен и остао у немачком заробље

ништву до краја рата, а затим живео у Француској. Као политички еми

грант, 1952. се пресељава у Сиднеј. Био ожењен Оливером Пантић (1920-
), са којом је имао ћерку Весну Дероц (Париз 1949-), која има децу: син 
Алехандер (1981-) и ћерка Тара (1987-). У другом браку са Валдом Хауард 
(Valda Lorraine Howard, 1922-) имао је двоје деце: сина Hauarda Milana (Ho
ward John Milan Deroc, 16.10.1958-)18 и ћерку Sintiu (Cyntia Jane Deroc, 2.6.1960-
). Сви потомци живе у Сиднеју. У позним годинама је студирао "за своју 
душу" на Школи за славистику у Паризу, а умро је 30. јануара 1992. у бол
ници "Мадам Кири" у Паризу. 

Објављене су му две књиге: British Special Operations Explored. Yugosla
via in Turmoil 1941-1943 and the British Response, East European Monographs: 
Boulder, Colorado-New York 1988; Ву the Реп, Sword and Dagger. Biography of 
Captain Deroko, а Leader of the 1941 Uprising in German occupied Serbla. Ed. 
Marie-Renee Morin, Paris 1997. (посвећена је његовом брату Јовану а обја
вљена после ауторове смрти на основу остављених записа). 

3. Јован "Кокан" Дероко (1914-1942) 
Аутору није познато када је рођен, али се у шематизмима војске за 

1935.19 помиње као артиљеријски поручник. У четницима је постао капетан. 

16 ПодаIЏЈ саопштени од његовог унука Howarda Milana Deroca. 
17 Не помиње се у ранг-листама официра до 1939. године. 
18 Он је доставио информације о свом деди, оцу и њиховим потомцима. 
19 Од 1. октобра 1935, бр. 185. 
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После напада на Југославију у Другом светском рату, успео је да са 

добровољцима из своје јединице спасе део артиљерије и употреби у једини
ци коју је основао. Био у покрету Драже Михајловића, током 1941. године. 
присуствовао разговорима Д. Михајловића и Ј. Броза Тита и неколико 

наврата сукобио се с неким партизанским јединицама у околини Чачка. 20 

У јулу или августу 1941. ухваћен је у западној Србији лажни принц 
Ђорђе Карађорђевић. Током истраге признао је да му је право име Нико
ла Божић родом из Вршца. Утврђено је даје постао аустроугарски шпијун 
још 1912. године. Његов задатак је био да за рачун немачке обавештајне 
службе пронађе и ступи у контакт са Дражом Михаиловићем, ради при
преме његовог хапшења које би обавио Abwer. 

Истрагу и оптужницу пред преким судом водио је капетан Јован. По
сле завршетка суђења, председник суда Раде Ковачевић изрекао је том 

шпијуну смртну пресуду ( сведочење Светозара Филиповића из ~режђа -
Равногорска читанка, VII епизода). 

Написао је књигу: Ј. Дерок, Тойлички усшанак и оружани ошйор у 
окуйираној ошаџбини 1916-1918. године, Београд 1940. 

Никола Дероко (3.4.1874-септ. 1944) 
Четврти син Јована Дерока. Завршно је Војну академију око 1893, те 

је после њеног завршетка распоређен у трупу као потпоручник. Према 
попису стипендиста српске владе, као инжењеријски капетан II класе по
слат је 1902. и 1903. године у Петроград на студије електротехнике.21 Пре
ма подацима из Опште ранг-листе активних официра из 1912. године, ви
ди се да је 1908. године прекомандован у Инжињеријско-техничко одеље
ње - Фортификациони одсек, као инжењерски капетан I класе. Учество
вао је у балканским ратовима и Првом светском рату. После рата постао 
је бригадни генерал. Носилац је више одликовања: Ордена Белог орла, 
Карађорђеве звезде са мачевима, Ордена светог Саве, Албанске споме
нице и дР. Ћије се женио и није имао потомке. Занимљиво је да је умро 
истог дана као и његов брат Владислав у Сланцима крај Београда, rде су 

обојица избегли 1944; после америчких бомбардовања.22 

20 Према: Д. Алимпијевић, Истина о комунистичким злочинима у Чачку и данас је 
обавијена велом тајни ( 4). Гроб Јована Дерока, Глас, 7. април 2001. година. У овом тексту 
има неколико грешака, попут оне да је реч о Словенцу до оне да су и Јовановог брата 
Александра Дерока убили комунисти 1946. године. 

21 Податак Љ. Т. 
22 Подаци се не слажу ни код овог аутора, ни према подацима Владислављевог унука. 
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Драгутин Ј. Дероко (1877-1947) 
Пети син Јована Дерока. После основне школе и гимназије, уписао 

се на Историјско-географски одсек Велике школе у Београду. Уз помоћ 

свог оца Јована, усавршавао се у изради и графичкој репродукцији гео

графских карата у Дрездену, Берлину, Берну, Бечу, Готи и Лајпцигу. Ра

дио географске карте за потербе српске војске и пропаганде током и по

сле Првог светског рата, посебно са Јованом Цвијићем. Штампао је око 

70 географских карата, међу њима и: Карта Старе Србије и Македоније, 
Carte de Ја SerЬie et du Montenegro, Краљевине СХС, Балнеолошку и кли
матску карту Краљевине СХС. Написао је и француско-српски речник и 

речник за Србе на италијанском и француском језику. 

Био је ожењен Францускињом с којом се упознао и оженио око 1900. 
године. Пред избијање Првог светског рата, супруга му се вратила у Фран

цуску и као возач санитетских кола учествовала у биткама на Марни, Вер

дену и Соми. Прича се да је била права амазонка, јер је извлачила рање

нике из првих борбених редова и транспортовала до пољских болница, 

због чега је одликована Легијом части. Касније се није враћала у Југосла
вију, већ је живела у Паризу и на Канарским острвима. 

Имао је ћерку Леу. 

Леа Дероко, удата Михел (1900--1982) 
Ћерка Драгутина Дерока. После Првог светског рата остала са мај

ком у Паризу и удала се за дипломату Михела. У браку је била око десет 

година, али јој је муж због непознатих разлога извршио самоубиство. По

сле те трагедије, вратила се оцу у Београд. Око 1950. запослила се на Гра
ђевинском факултету као библиотекар и преводилац, али је као "буржуј
ка" отпуштена десетак година касније. Остала је да живи у Београду до 
смрти. 

Аутор захваљује проф. дР Љубинки Трговчевић за сугестије, допуне, 
савете и труд приликом израде овог родослова. 

У изради овог родослова, поред Народне енциклойедије, Мале Про

свешине енциклойедије и Свезнања (Београд 1937), коришћене су и Ранz
лисше активних официра Краљевине Србије и Краљевине Југославије од 
1883. до 1939. године, те књига Р. Поповића Дероко и други о ње.му (Тури
стичка штампа, Београд 1984). Посебно је посвећена пажња натписима 
на надгробним споменицима Новог гробља у Београду, али је највише 
података потекло од породица Дероко и Голубовић, нарочито из разгово

ра са Катарином, Олгом, Бранком, Александром, Драгутином и Леом Де
роко, Филателија бр. 5/1950, Ал. Ј. Петровић. 

1 
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Марко Дероко са суйруZом Јеленом и децом: Катарином, СШевом, Милошем, 
Јелисавейlом и Олiом. Снимљено у јулу 1886, iодине. 

Рајко Голубовић, Родослов йородице Дероко 253 

Евжен, Найlалија и Александар Дероко, 1938. iодине. 
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Дејан Ћириh УДК 321.728/.74:929 ТИТО 

Јосип Броз у Пироту 1965. године 

Један од најупечатљивијих догађаја у Пироту током шездесетих го

дина ХХ века је, свакако, кратка посета тадашњег председника Југосла

вије Јосипа Броза. У десетлећу када је, бар званично, тај балкански поли

тичар градио комунизам са људским ликом, обилазио најважније престо

нице и државнике Истока и Запада, кретао се постепено ка врхунцу међу

народне славе и угледа председника земље која је изабрала свој самостал

ни пут развоја, десило се да више узгред него планирано посети и мали 

град на истоку своје земље. Култ његове личности, неуобичајеног кому

нистичког политичара, непрестано је растао и проширио се, током те де

ценије, чак и на многе друге земље. Било је сасвим природно да су и мање 

значајни, локални, властодршци пожелели да се пред својим суграђанима 

покажу у његовој близини и то на улицама града којим су, у име свог вође, 

управљали. 

Велика државна делегација, на челу са председником Јосипом Бро
зом, пројурила је, специјалним возом на путу за Софију, кроз Пирот у 

среду 22. септембра око 7.40 часова. Чак и тада је неколико стотина гра
ђана дошло на станицу и поздравило га. Велика маса грађана бугарске 

престонице дочекала је бројне југословенске званичнике, међу којима су 

се издвајали и они најважнији: председник Скупштине Македоније Видоје 
Смиловски, преседник хрватске владе Мика Шпиљак, министар за саобра

ћај у Савезној влади Милијан Неоричиh и заменик министра иностраних 

послова Мишо Павићевић. Званични разговори су почели сутрадан и тра

јали су до понедељка пре подне, када су се гости истим путем вратили 

назад, али овог пута су накратко застали у првој већој пограничној вароши. 

Док су политичари две суседне земље узајамно размењивали најви

ша државна одликовања и љубазне здравице, договарали се о привредној 

сарадњи и јачали не баш добре односе из претходних деценија, у Пироту 

су вршене ужурбане припреме за њихов дочек и краткотрајни боравак. 

Социјалистички савез је издао званични прог.лас, у коме позива грађане 

да изађу на улице и поздраве госте. 

И коначио, у понедељак у 11.50 часова, познати Плави воз зауставио 
се у пиротској железничкој станици, а тадашњи председник општине Љу
биша Златковић први је поздравио Јосипа Броза, на самом изласку из во

за. После званичног домаћина града, председнику је пришла ученица основ-
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не школе Надица Ђорђевић, предала му цвеће и поздравила га у име нај

млађих суграђана. Потом се Броз руковао са осталим месним функционе

рима. После тога је командант гарнизона потпуковник Милан Подбрадиh 

предао рапорт свом врховном команданту. Пошто је обишао почасни ба

таљон, главни гост је, у пратњи председника Социјалистичког савеза Љу

бисава Лилића, отишао до трибине иза станице и први пут се обратио 

грађанима. 

Улице које воде од станице ка центру града још су у раним јутарњим 

часовима биле испуњене нестрпљивим грађанима који су пристизали из 

околних села и вароши. Тога дана је уобичајени ритам живота био у пот

пуности прекинут и подређен дочеку високог госта. По речима новинара 

локалног листа Слобода, више од ЗО.ООО људи из града и околине сјатило 

се на улице и тргове у жељи да види свог председника. Радници фабрика, 

смештених у индустријској четврти на периферији града, очекивали су да 

he их Броз посетити, али када су чули да је директно кренуо пред зграду 
Општине, похитали су и они у центар града. 

Дуж улица је хиљаде грађана поздрављало председника. Код старе 

Солане били су радници који су пристигли из Бабушнице, код Млекарске 
школе, на самој ивици улице, малишани из вртића, иза њихових леђа се

љани из Сопота и Ореовице, а преко пута мештани Црноклишта. Најжи

вље је било код кафане Ладна вода, где су били распоређени ђаци Основ

не школе Павле Крсшиh (сада Свеши Сава). Ту су наставници једва одр
жавали ред пошто су деца повремено истрчавала на улицу. Ученици су 

први пут једва били обуздани, али кад се председник враћао из центра 

града, у отвореном аутомобилу, деца су једноставно препречила пут, а 

возач је једва зауставио и спречио повређивање. Броз је био потпуно окру

жен децом која су желела да га виде изблиза или чак додирну. Поворка је 

стигла пред старо здање Општине око 12.30, где ју је поздравио потпред
седник општине Радмило Ћирић. 

Разговор са локалним челницима трајао је само тридесет минута и 

углавном се сводио на уобичајене садржаје о успесима градске привреде. 

На крају је главни гост, као поклон од домаћина, добио пиротски ћилим, 
старопланниски качкаваљ, ловачко одело, ловачке чизме и албум са фо

тографијама о развоју града. 

На повратку су гости прошли улицама скоро потпуно посутим цве

ћем, Јосип Броз се по ко зна који пут уверио да има гостопримљиве пода

нике спремне да несебично следе свога вођу, неизмерно га воле и то отво

рено показују, локални политичари су потврдили свој легитимитет и моh, 

док су грађани, не знајући то, учествовали у једној масовној опијености 

личношћу и идеологијом која их је користила налик статистима у великој 

позоришној ПЈl"дстави. 
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Тај чин је трајао нешто више од два сата и типичан је приме~ масов
ног изражавања јединствене политичке воље произв~дене дуготраЈним де
ловањем државне присиле, систематске пропаганде,Једнообразног школ
ског васпитања и сталног страха, самоконтроле и самоцензуре. 

Целокупни догађај имао је четири фазе, са јасним особеностима, ци
љевима и значењем. Као чинове у позоришној представи, организатори 

су поређали четири дела, у којима се постепено повећава узбуђење. Прва 
фаза је била припрема за дочек и окупљање грађана. Та фаза Је трарла 
неколико дана, а напетост, нестрпљење и ентузијазам убрзано су расли. 
Друга фаза је био дочек на железничкој станици, у којој је председник 
општине, као представник грађана и локалне власти, поздравио госте, по
сле чега су на ред дошла деца и на крају војска. Beh на самом почетку сви 
учесници у том догађају преко својих представника (деца, грађани, локал
на власт и војска) показали су своју оданост, по_свеhеност, мо~ и поштова
ње. Они су савршено знали своје место, значщ и улогу, што Је било плод 
строгог протокола и устаљених обичаја. Трећа фаза је врхунац догађаЈа, 
када је поворка аутомобила са гостима прошла улицама до це~тра града 
(приближно 2,5 км). Грађани су показали да искрено обожавају свог по
литичког вођу, да га поштују и да су веома задовољни што га коначно 
виде свом граду. Наредна фаза били разговори са представницима л?кал
не власти у Општини. Присуство на том краткотрщном скупу било Је ве
лика привилегија и само мали број месних политичара је могао да се нађе 
за столом или у просторији са високим гостом. Суштина тих разговора 
била је у јачању и потврди оданости према председнику и у учвршћивању 
позиција локалних функционера. Приказивање резултата локалне инду
стрије, заната и трговине, те даривање неких производа били су у функ
цији потврђивања влади да може бити поносна на грађане Пиро:а и ло
калну власт зато што они пружају велики допринос нацио~алноЈ еконо
мији и изградњи социјалистичког друштва. Последња фаза Је одлазак го
стију, попуштање напетости и узбуђења, те сређивање утисака. 
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Прилоrl 

ПРОГЛАС ОПШТИНСКОГ ОДБОРА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 

Грађани и грађанке 

Омладино 

Пионири 

У понедељак, 27. септембра 1965. године, у 11,30 часова у наш град 
стиже председник Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и 

генерални секретар Савеза комуниста Југославије 

ЈОСИП БРОЗ ТИТО 

По повратку из Народне Републике Бугарске, са пута мира и прија

тељства међу народима. 

Остварена је наша давнашња жеља да у својој средини видимо воље

ног друга Тита, да му кажемо колико смо га жељно очекивали, колико га 

волимо, колико смо му захвални. Да му покажемо шта смо остварили уз 

помоћ друштвене заједнице, како се боримо са тешкоћама и како их са

влађујемо. Да му изразимо нашу чврсту решеност и спремност на нова 

прегнућа, да му кажемо са коликим га великим поверењем следимо и бо

римо се за пуно оживотворење одлука Осмог конгреса Савеза комуниста 

Југославије. 

ДОЛАЗИ НАМ ДРУГ ТИТО 

ИЗАЂИМО СВИ ДА ЗАЈЕДНО ДОЧЕКАМО И ПОЗДРАВИМО 

НАШЕГ ДРУГА ТИТА 

Прилоr2 

ОПШТИНСКИ ОДБОР ССРН 

ПИРОТ 

Фотографија бр. 1 приказује тренутак када је председник изашао из 
воза и када су га домаћини поздравили. У предњем плану је поред Броза 

председник Скупштине општине Пирот Љубиша Златовић, а у другом па

ну између њих председник Општинског одбора Социјалистичког савеза 

Љубисав Лилић. Са Брозове десне стране, непосредно уз пионире, постро
јен је почасни батаљон војске из пиротског гарнизона. Председник је окре
нут ка команданту гарнизона потпуковнику Милану Подбрадићу, који при

лази да би му предао рапорт. Аутор фотографија је новинар и фоторе

портер локалног листа Слобода Божидар Манић Жоли. 

Дејан Ћирић, Јосий Броз у ПироШу 1965. lодине 261 

ПрилогЗ 

Фотографија бр. 2 приказује смотру почасног батаљона пиротског 
гарнизона. Броз приликом смотре долази до краја станичне зграде и пре

лази на другу страну, rде га очекују грађани. Том приликом је одржао пр

ви говор и наставио колима ка центру града. 

ill 
i 
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Прилог4 

Фотографија бр. 3 приказује прво обраћање окупљеним грађанима 
са друге стране станице. Броз је је на бини, у друштву председника ССРН 

Љубисава Лилиhа, лево уз ивицу слике је Дража Марковић. 

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS 

Владимир Ивановиh 

Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. 
века, 3. Улога елита, Београд 2003. 

Реагујући на подстреке којн су долазили из иностране историографи
је, група истраживача окупила се 1992. године око пројекта Србија у мо
дернизацијским йроцесима 19. и 20. века при Институту за новију истори
ју Србије. Као резултат мултидисциплинарних истраживања објављен је 
1994. године Зборник радова Србија у модернизацијским йроцесима ХХ 
века. Исте године одржан је научни скуп, коме је као основа за расправу 

послужио поменути зборник. Расправа се даље са скупа пренела на стра

нице часописа Токови исiйорије, да са њих више не сиђе. Као резултат 

даљих истраживања, појавио се 1998. године други Зборник радова посве
ћен модернизацијским процесима у Србији. Од првог се разликовао по 

томе што су даља истраживања проширена временски, а сужена темат

ски, о чему сведочи н наслов Србија у модернизацијским йроцесима 19. и 
20. века 2. Положај жене као мерило модернизације. Оба зборника наи
шла су на одјек у домаћој научној јавности, али неочекивано високо инте

ресовање показано је за њих у иностранству. Они спадају у најцнтиранија 
дела српске историографије у деведесетим годинама, а њиховом издавачу 

Институту за новију историју Србије, од укупног тиража остали су само 

архивски примерци. 

Сада се пред научном јавношћу у Србији појавио треhи Зборник, са
стављен од седам чланака који говоре о улози елита у модернизацијским 
процесима у Србији. За разлику од прва два зборника, рад на новом Збор
нику текао је ван Института, лишен олакшица које такви пројекти налазе 

у институцијама, али и слободан од тешкоћа које институције стварају. 
Трећи Зборник појављује се у издању самих аутора. 

Реч је о истраживањима која прошлост не своде само на областлоли

тичког, веh о истраживањима једне ној аве у њеном дугом трајању. Сусре
ћемо се са једним радом који прошле феномене ставља у везу са дана

шњим тачкама гледишта, циљевима и интересима, те тако чини прошлост 
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значајном за садашњост. Теореме о модернизацији послужиле су аутори
ма да открију предмодерне традиције које и даље делују у једном друштву. 
Реч је о друштвено историјској синтези која обрађује политику и државу, 
културу и идеје у њиховој повезаности. 

Након стицања независности 1878. године, Србија се нашла на раскр
шћу између Аустрије и Русије као парадигмама западноевропске и сло
венске цивилизације, на прекретници између правне и народне државе, 
народне и либералне демократије. Као најизразитији представник водеће 
либералне мисли у Србији деветнаестог века појављује се Милан Пиро
ћанац. Сматран је западњаком, а његов програм може се означити као 
западњачки. 

Историографија се највише бавила политичким радом Милана Пи
роћанца, а занемарљиво мало његовом мишљу и његовим идејама. Једина 
историјска распарана потекла је из пера Слободана Јовановића. Управо 
стога посебан значај има чланак Латинке Перовић у том зборнику радо
ва. Он представља прву писану расправу о Милану Пироhанцу, која нам 
приказује либералну идеју у Србији у 19. веку. Пироћанац је аутор неко
лико расправа, написаних деведесетих година 19. века. Међу њима је сва
како најзначајнија "Међународни положај Србије", у којој је направио би
ланс унутрашње и спољне политике Србије након 1878. године. Те распра
ве су, поред преписке која је расута по разним фондовима, основни извор 
одакле се реконструишу идеје и схватања Милана Пироћанаца. Ипак ка

питални значај за интелектуалну биографију Милана Пироћанца има ње
гов Дневник. На страницамаДневника наилазимо на врло значајне подат
ке о тадашњим државницима, проницљиве процене и анализе политичих 

прилика у Србији с краја 19. века. Дневник није објављен и као историј
ски извор ретко је коришћен, скоро да га не налазимо у историографским 
радовима посвећеним историји друге половине 19. века. 

Чланак Латинке Перовић подељен је на неколико поглавља која нас 
упознају са биографијом Милана Пироћанаца, његовим погледима и схва
тањима, политичким радом, а значајан део рада посвећен је и питању устав

ности, које је заокупљало пажњу Милана Пироћанца од почетка његовог 
политичког рада до краја живота. 

Погледи и схватања Милана Пироћанца стоје изван мисаоног поља 
националних романтичара. У њима нема шовинизма према другим наро

дима ни мржње према политичким противницима. На крају деветнаестог 

века он је био у стању да назре будућност. Да види Европу као целину и 
предвиди њен пресудни значај у решавању Источног питања. Зато је, по

сле стицања независности Србије, тежиште стављао на њен унутрашњи 

развпт, ~к у духу европских вредности и установа, а јединство српског на-

Владимир Ивановић, ,, Србија у модернизацијским йроцесима 19 и 20. века ... " 
,,, ,,, 

рода разумевао и као културно, а не само политичко јединство. Oтyдaihf> 
гово противљење свим ратовима ч_ији је савременик био .. 

Пироћанац је развио концепцију либералне деМОКЈ~атиЈе насупрот уте
мељеној и владајућој концепцији народне демократИЈе. Ту лежи главни 
разлог прећуткивања Милана Пироћанца не само од његови_х ~олитич
ких противника већ и од странке коју је створио. Поглавље коЈе Је Милан 
Пироћанац исписао својим погледима и схватањ~ма у историји модерни

зације српске државе и друштва посебно Је због ЈОШ Једног разлога. Наи
ме, у том поглављу социјална једнакост и колективизам одредили су гра

нице модернизације и у њеним наредним периодима. . 
Други чланак у Зборнику, ауторке Дуб~:ав~е Сторно~иh, гов_с,р~ о 

йерцейцији идеала слободе, једнакосши и брашс~ива код сриске ели~ие ио
чешком 20. века . Историјска наука створила Је мит о з_латном добу српске 
демократије, учврстивши распрострањено уверење у рвности да Ј_е Срби
ја почетком двадесетог века, у политичком смислу, била скоро изЈедначе
на са развијеним демократијама Запада. Ипак, упркос важним постигну: 
ћима, демократија у Србији мало је личила на своЈе европске узоре. ТаЈ 
рад то показује анализирајући оне делове политичке културе КОЈИ се могу 
сматрати наслеђеним обрасцима политичког мишљења. Аутор полази са 
становишта да су ти обрасци имали веома важну, ако не и пресудну улогу 
у процесу рецепције политичких идеја са Запада. Они су би_л~ идеЈНИ те
мељи на које су пренесени модерни концепти, основа на КОЈУ Је ослоњен 

процес трансфера нових парадигми. . . 
Анализирани су текстови политичких партиЈа КОЈИ су_излазили у пери

одици и говори посланика различитих политичких ~артир у скупштини. 
Рецепција три демократска идеала (слободе, Једнакости и братства) 

анализира се у том раду на два нивоа политичког мишљења, модерном и 
традиционалном. Почетком двадесетог века српску елиту представљали 
су појединци који су се школовали на западним универзитетима. Анали
зирани текстови показују да су представни_ци елите почетком ХХ века ~о
знавали темељне европске политичке идеЈе, концепте и идеале. Врло ~е
сто су O њима писали у штампи и периодици и користили их као важне ако 
ие и кључне аргументе у политичком дебатама. Ти идеали стални у поли
тичкој дебати и јавној сфери утицали сун~ пр?цесе политичке модерниза
ције. Ипак, са модерним наносима, опстаро Је и традиционални ниво по-

литичког мишљења. 
Традиционални обрасци политичког мишљења експлицитно су изра-

жени у оним текстовима у којима су пр~дст~вници елит_е расправљали о 
идеалу једнакости, што је и разумљиво, Јер Је управо таЈ и~еал чинио те
мељну поставку патријархалног друштва. Тумачење идеала Једнакости би-
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ло је најдубље повезано са одговарајућим тумачењем идеала слободе и у 
,,првом реду са начином на који се идеал братства тумачио као идеал на

ци_оналне слободе, идеал који је имао примат над другима". Експлицитно 

ИЗЈашњавање да само национална слобода може створити услове за инди

видуалну слободу, значило је удаљавање од либералних идеала. У сушти

ни, створена је својеврсна хијерархија идеала по којима је национално до

~азило ~ре свега другог, а егалитаризам и колективизам имали су важни

ЈИ значаЈ од либералне интерпретације слободног појединца. 

Полазећи од Велерове теорије модернизације, аутор покушава да на
ђе одговор на више пута постављено питање да ли су оба слоја политич
ког мишљења могла бити аутентична. Анализирајући те слојеве у свом 

кратком трајању, аутор закључује "да су они постојали упоредо и да је 
политичка свакодневица Србије била више обележена њиховим конфлик

том и сталном борбом за премоћ него неким од њих". Политичка елита 

Србије била је истовремено носилац и традиционалног и модерног ."Она 
Јесте донела традиционалне идеје у Србију, алије истовремено била дубо

ко утемеље~_ьа у традиционалном типу историјског мишљења. То двојство 

обележило Је и читав двадесети век." Занимљиво је да је најчешћи облик 
У коме се традиционално појављивало на политичкој сцени Србије припа

дао сфери несвесног. Традиционално се "појављивало у време политич
~их криза, када је слој модерног најчешће губио снагу и попуштао пред 
Јаче утемељеним старим основама". 

У чланку Неусйешни реформисти, Срйски интелектуалци у Краље
вини Срба, Хрвата, и Словенаца (1918-1929) ауторке Бранке Прпе анали
зира се покушај српске интелектуалне елите да се ухвати у коштац са мо
дернизацијом новостворе~е државе. За већину српских интелектуалаца про

Јекат модернизациЈе био Је нераскидиво повезан с пројектом стварања но

ве државе каква је била Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Демократ
ск~ поредак и државно уређење, уместо да обезбеде услове за модерниза

ЦИЈСКИ полет, постали су сасвим супротно - извор перманентне државне и 

политичке кризе, потискујући у други план све остале проблеме. Уместо да 

се расправља о к~учним правцима модернизације друштва, енергија дру

штва и политичке Јавности у целини исцрпљивала се у борбама око утицаја 

и расподеле политичке моћи. Показало се да је југословенска модерна била 

,,фантомска" градилиште. Модернизацију је требало ширити пре свега ме
ђу аграрним становништвом. Наиме, 82 одсто становништва било је запо
слено у пољопривреди и истрајавало у својим укорењеним патријархалним 

представама, живећи у затвореној натуралној економији. 

Ауторка анализира покушаје модернизације пре свега на макропла
flУ, на пољу економије, а затим и просвете. Ступањ модернизацијске транс-

Владимир Ивановић, ,, Србија у .модернизацијским йроцесшtа 19 и 20. века ... " 267 

формације друштва прати се у том раду и _на микроп~ану. Анализира се 
породична организација и посебно положај жене у њоЈ. Борба између мо~ 
дерниста и реформиста постала Је кључни проблем ЈУГОСловенског дру_ 
штва и у процесима дугог трајања обележила цео двадесети век. На ЊОЈ 
су се стварали и разграi)ивали савези интелектуалних и политичких ели
та, али су, што је још много важније, кризе модерне биле дубоке и опасне 
и сваки пут фаталне за југословенску државу. _ 

Предмет анализе рада Олив_ере _Милоса~љевиh Елuшизам У народ
ном руху јесу стереотипи о нациЈи, ,,Јер на на1сликови:иЈи_начин презен
тирају садржину национализма, који, као и слика иациЈ_е КОЈУ ствара, нема 
тенденцију да се модернизује већ традиционално остаЈе у изворном кљу
чу". Анализира се појава дугог трајања будући да на исте стереотипе наи
лазимо код свих представника интелектуалне елите у последња два века. 
Аутор полази од претпоставке да је "обликовање политичких захтева на
ционализма, формулисаних у функцији националне државе" увек задатак 
интелектуалне елите која даје моралну, идеолошку и стручну подрш~у 
политици и без које не може бити ни стварне националне хомогенизације 
и мобилизације. Отуда политички захтеви у кључу превазиђених роман
тичарских идеја који се дефинишу као праведни национални програм~, 
нужни национални интереси и природна национ~на држава, представљају 
примарни продукт закаснелог национализма, ЧИЈИ Је носилац и творац ин
телектуална елита, а којој је незаменљиво средство, за потребне ирацио
налне аргументације и оправдање политичких ~ахтева, сте_Реотипна, уми
шљена слика себе. Анализирани су текстови наЈистакнутиЈИХ представни
ка српске елите, од краја деветнаестог века до деве~есетих година дваде
сетог века. Анализа текстова показује да традицир и модерн~ у нацио
налним конструктима српских интелектуалаца, времен~ки и идеЈ~О не сле
де једна за другом. Јављају се истовремено, егзистирају на истоЈ сцени и 
опстају као два међусобно искључива пола. _ 

Рад је подељен у три поглавља. У првом који носи наслов "Смршне 
личности и бесмртне расе", говори се о стварању две в~ло би:гне стерео
типне слике. Реч је о стварању слике о небеском и наЈс~ариЈем народу. 
Обе те слике имају свој корен у органском схватању нациЈе. То схват~ње, 
иако настало у 19. веку, налази се у основи свих национализама. Нација се 
схвата као органско биће које има свој дух. Други део носи наслов ,Једин
ство бића". у трећем делу рада, који носи наслов "Врлине и мане врл~
на", говори се O врлинама које нација као органско биће ~оседуЈе. То Је 
пре свега мучеништво, тема која је данас м~о~о разраi)енИЈа него У про
шлости. Затим најчешће помињана врлина Је Јунаштво, а као трећа спе
цифична особина, ,,које нема код других народа", јесте слободарства. Те 
врлине сматране су суштином националног бића. 
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Проглашавањем свих старих вредности традиционалним, њиховим 
учитавањем у средњовековље и неприхватањем да је њихова старост са

свим релативна, да вуче корене из 19. века, национална елита је углавном 
им_ала за циљ одбацивање модерних категорија. Проблем са модерношћу 
ниЈе ?ила његова новина, будући да су традиција и модерна у дефинисању 
нациЈе настали истовремено, већ је проблем проистицао из одбацивања 

националне митологије и стереотипизације нације као превазиђених кон
струкција у дефинисању модерне националне државе. Насупрот модер
ним конструкцијама националне државе и националног интереса, тради
цнонални национализам је поставио као једини национални интерес при
бирање и уједначавање нације, а нацноналну државу дефннисао као при
родну заједницу једног етноса. 

Огварајући национални конструкт и учитавајући га у дубоку про
шлост: одређујући историјске токове националним духом и приписујући 
му своЈствене аушеншичне облике држачног уре'. ења, национална елита 

данас формулише своју незаменљиву позицију, а с њом и своју одговор
ност за предестиниране друштвене токове, укључујући и све националне 
промашаје. 

Чланак Радмиле Радић Верска Елиша и модернизација - шешкоhе 
йр?1шлажењ~ одговора, покушава да одговори на питање колико су исто
ријски развоЈ православља, Српска православна црква и унутрашњи про

цеси у цркви имали утицаја на модернизацијске процесе и колико су ти 
процеси утицали на развој цркве. Данас нису ретке изјаве разних цркве
них представника да је комунизам крив за стање духовности у српском 
народу и за стање у самој цркви. Међутим, многобројни извори пре Дру
гог светског рата, и чак и они из 19. века сведоче о ниском степену религи
озности код Срба или специфичном односу према вери. Аутор овог члан
ка покушава да анализира један сегмент цркве, свештенство и монаштво 
из кога се формирала црквена елита у 19. и 20. веку 

Рад показује да се црква у последња два века стално суочавала са 
тешкоћом образовања свештенства. У XVIII веку најбоља ситуација је била 
У Карло~ачкој митрополији у поређењу са Османлијским царством, где је 
ситуациЈа била катастрофална. Половином XIX века преовлађује у Србији 
и Босни и Херцеговини имамски тип свештеника. У другој половини XIX 
века мења се полако структура свештенства, које губи сељачко обележје, 

али свештенство у целини врло споро стиче запажено место у друштву. 

Слабост Цркве и црквене елите лежи у коренима који сежу дубље у 
прошлост. Као елементе који су утицали на тражење правог одговора на 
процесе модернизације аутор наводи: окренутост православља контемпла
цији, стапање сакралног и профаног, блиску везу конфесије и етноса, ауто-
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ритарно-хијерархијски начин организације цркве по епископском начелу, 
подређеност цркве држави, ратове и немире, битисање у непријатељском 
окружењу, страх од јачих суседа, световни ангажман свештенства и еп~

скопата. 

Непостојање кључне масе теолога мислилаца довело је до тога да су 
црквени великодостојници покушавајући да превазиђу јаз између Цркве 
и српске интелектуалне елите, која се отуђила под утицај~м заnад1;1их фи
лозофских и политичких модела размишљања, развили Једну своЈеврс~у 

теологију нације, на бази ревитализације наслеђа светог Саве. ОгвараЈу
ћи такву теологију нације, која садржи врло полемичке ставове ~рем~ исла

му, католицизму и западној култури генерално, Црква се nоЈављуЈе као 
чувар националних интереса свих Срба, што неминовно Цркву доводи у 

опасност од етнофилетизма. . 
Инсистирање на Светом писму и светоотачком предању чинило Је цр

кву у извесном смислу глувом за дух модерног време~а. Све то спреч_ава- . 
ло је Цркву да пронађе прави одговор на моденизациЈске процесе, КОЈИ су 

се одигравали како у самој цркви тако и у друштву. . . 
То се највише осетило осамдесетих година, када се Црква поЈављуЈе У 

улози стожера који окупља око себе све незадовољне елементе друштва. 

Економске невоље и други узроци почели су да пуне цркве нарочито У 

градским срединама. То је створило могу!шост да се пређе на интензивн~
ју религијску обнову. С временом се почело размишљати о рестаурацији 

оне позиције коју је у политичком значењу имала СПЦ некад. 
Из пера Олге Поповић-Обрадовић долази чланак Војна елиша и ци

вилна власш у Србији 1903-1914. Активна улога војске у политици показу
је се као константа модерне историје Србије и Југославије и представља 
једно од њених најмаркантнијих обележја, нарочито у ХХ веку. Специ
фичност и својеврстан парадокс представља околност да се између снаге 
милитаристичких тежњи и њиховог реалног значаја, с једне стране, и обе
лежја институционалног поретка, с друге стране, не могу установити не

посредна повезаност и међузависност. 
Представа о раздобљу 1903-1914. остала је лишена контроверзи и с 

временом добила обележја модерног политичког мита. ЗначаЈНО место 
заузима чињеница да је политички режим у Србији тога доба б~о изложен 
озбиљном процесу милитаризације. Тај рад се бави односом воЈне елите и 

цивилне власти у Србији, ближе речено утицајем који је војна елита има
ла на политику Србије. Наиме, две супротне тежње одређивале су поли
тичку реалност у Србији: уставно-демократска и милитаристичка. Прави 
значај завереничког питања био је у томе што су завереници, преузевши 

кључне положаје у војсци, постали језгро њене елите. То питање остаће 

r 
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отворено током целог раздобља, испољавајући се у различитим облици
ма, а решавано је у корист војне власти. 

Војска се_јав~а као најутицајнији чинилац, који делује преко краља, 
што значи да Је ВОЈНа елита имала главни утицај на састављање владе а 
самим тим и деловала као ванинстнтуционални чинилац на политич~и 
живот. То се нарочито испољавало у раду министра војног, којије по свом 
нахођењу деловао ван владе. Србија је, водећи политику националног ује
дињења и ширења државне територије, раздобље 1903-1914. година про
вела: с:га~у рата или пр~пре~ајући се за рат, што је представљало дубљи 
и зна ШЈНИЈИ_ извор ут_ицаЈа ВОЈНе елите. То је војску неизбежно учинило 
Једном од наЈ3начаЈНИЈих државних институција, чији су ауторитет и снага 
све виш~ расли како се приближавао тр~нутак њене непосредне акције. 
Углед ВОЈске повећао се до неслућених граница освајањем простора који 
Је са називом Стара Србија чинио срж мита о освети Косова. 

Без развиЈепих институција грађанског друштва такво снажење вој
ске тешко се могло задржати у границама уставног. 

_ У есеју који долази последњи по реду у Зборнику: Књw,севносш срй
скоz модернизма и йашријархално и фолклорно наслеђе_ ауторка Весна 
Матовић осврнула се на токове српске књижевности с краја XIX и почет
ком ХХ века_ ( српска модерна и авангарда), када се најбоље огледа дуали
зам~ српској књижевности изражен, с једне стране, тежњама ка европеи
зациЈи домаће књижевности и уметности, а с друге, јаким националним 
осећањем преузетим из национално и фолклорно обојеног српског ро
мантизма и реали~ма. Ипак и у европској струји под утицајем историјских 
околности у првој декади ХХ века наилазимо на националне елементе 
Тако су домаћи песници модерне из националног преузимали култ сред: 
њег века и мит о Косову, али су новим уметничким сензибилитетом лек
сиком, формом и експресијом успели да преобразе стари песнички м~дел 
Проза Је нешто спорије раскидала са облицима патријархалне културе~ 
Ф~лклорним наслеђем. До радикалниј~х промена у тематском и формал
но стилском ~огледу и разбирња постоЈећихјезичких стандарда дошло је 
на самом кра Ју епохе предратне модерне, јер је патријархални нормативи
зам ометао брже и снажније приближавање српске прозе европској дека
ценци, симболизму и експресионизму. 

Љубодраz Димић 

Dr Senka Babovic Raspopovic, Kulturna politika u 
Zetskoj banovini 1929-1941, Podgorica 2002, 353. 

Културна политика, као област у којој се могу сагледати друштвене, 

политичке и идеолошке супротности, идентификовати основни циљеви 

друштвеног развоја и узроци политичких борби, уочити однос слободе 

стваралаштва и власти, разумети положај човека и његов свакодневни 

живот за историчаре није само привлачна и актуелна већ, пре свега, ва

жна област истраживања. Па и поред своје важности, историјска истра

живања Краљевине Југославије, заокупљена другим темама и проблеми

ма, најчешће су заобилазила широки тематски круг питања везаних за 

област културне политике-увек сложене, слојевите и вишедимензионал

не али, при том, увек зависне области државног и друштвеног живота. 

Тек у последњих десетак година историчари већу пажњу поклањају тој 

значајној теми, покушавајући да, у контексту општих друштвених, еко

номских, социјалних, политичких, културних и идеолошких збивања, ис

траживачки осветле неке од аспеката културне политике у осам деценија 

дугом животу југословенске државе. 

, Културну проблематику у Зетској бановини, чију окосницу чини Цр

на Гора, узгредно су до сада, у својим истрюкивањима обрађивали Перо 

Шоћ, Никола Ђоновић, Ђоко Пејовић, Перко Војиновић и други, али је 

изостао целовити покушај да се та значајна тема историографски обради. 

Истраживања и судови до којих су долазили ретки међу социолозима, по
литиколозима, историчарима књижевности, историчарима уметности, пе

дагозима, правницима, због самог карактера тих наука, нису се увек за

снивала на дубљем понирању у историјску суштину догађаја и остајала су 

на нивоу теорије, нормативизма, методолошких разматрања, посматрања 

фрагментарног и појединачног. Знање ишчитано у постојећој литератури 

представљало је путоказ ка темељним истраживањима која је др Сенка 

Бабовић-Распоповић обавила у Архиву Југославије (10 архивских фондо
ва и збирки), Државном архиву Црне Горе- Цетиње (5 архивских фондо
ва и збирки), Одељењу Државног архива Црне Горе у Подгорици (3 ар
хивске збирке), Народној библиотеци у Београду, Универзитетској библи

отеци, Библиотеци Ђурђа Црнојевића на Цетињу (2 легата и заоставшти
не) и друго. Уз необјављене и објављене изворе, посебно је истражена 
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богата периодика (13 књижевних, просветних, верских и научних часопи
са) и штампа (5 дневних и недељних листова). Мноштво историјских из
вора различите провенијенције, карактера и значаја ( записници, извештаји, 
елаборати, молбе, жалбе, статистике, законски акти, преписка, штампа, 

стенограми, експозеи, програми, планови рада, есеји, мишљења) пресуд
но је утицало на идентификовање једне историчне, вишеслојне и на емпи

рији засноване слике културне политике. Најпоузданији одговори које ну

ди књига др Сенке Бабовић Распоповић утемељени су у богатој изворној 

грађи. Употреба емпирије у поступку излагања,доказивања и закључива

ња омогућила је сагледавање: идеологизованог скупа мера и акција у обла

сти културе и просвете, са изразитом дневнополитичком функцијом; за

конског пројектовања друштва које се желело остварити; институција ко

је су културну политику претварале у један од инструмената државне мо

ћи; носилаца моћи одлучивања о виталним питањима развоја (политичке, 

економске, културне елите и елите по знању) "·rхових интереса, циљева, 
средстава и метода које су заговарали; домета културних акција и разлога 

ограничених резултата тих домета. 

Књига "Културна политика у Зетској бановини 1929-1941", аутора др 
Сенке Бабовић-Распоповић, представља веома успешан покушај да се из 

угла и са позиција историјске науке осветле и проуче циљеви и задаци, 

организација, идеолошка основа, материјална база, верски утицаји, про

светне прилике, културно тле, традиција, национално биће, стваралачки 

домети, постигнути резултати, који одређују природу и суштину кулурне 

политике остварене на простору Зетске бановине 1929-1941. године. У 
средишту интересовања историчара је културно наслеђе, идеолошки ути

цаји, историјски токови, перманентно мешање политике у обликовање, 

организовање, спровођење мера и акција које одређују културну полити

ку на по много чему особеном и разноликом тлу Црне Горе, Херцеговине, 

Новопазарског Санџака, јужног дела Далмације. Уочено је да концепт кул

турне политике у Зетској бановини подједнако као и у целој земљи не 

представља "целовит поглед" на област културног и просветног живота у 

конкретним условима, већ наметнути идеологизовани приступ са изрази

том дневно-политичком функцијом која нема осећај за структуру станов

ништва (56,74% православних, 36,02 муслимана, 5,14% католика, 0,1 % оста
лих), културне прилике (51,2% писмених мушкараца, 17,1 % писмених же
на), регионалне разлике (Дубровник је означаван као "расадник култу
ре", али су постојале и области до којих су водиле једва проходне комуни

кације, где није било школа и које су означаване као културно и просвет

но "сасвим запуштене" и у којима влада "источњачка лењост и мртвило"), 
свакодневицу живота и опште сиромаштво (зиратна земља чини само 
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21,95% територије; изражена пренасељеност становништва - на 100 Ха об0 

радиве земље долази више од 300 становника; у породица~-ш са више од 
седам чланова живи 30,7% становника; школе се финансирају само са 50% 
средстава која су неопходна за рад). Хронолошке границе теме везане _су 

за време постојања Зетске бановине (1929-1941), али и _за време постоЈа
ња Краљевине Југославије када се културна политика Једино могла тач-

није дефинисати. . 
о бројним угловима из којих дР Сенка Бабовић настоЈи да сагледа 

културну политику Зетске бановнине речито говори композициони ~е
љеф студије. у прва два поглавља разматра се политика интегр~лног Ју
гословенства, њена историјска условљеност, законска основа, идеЈНИ окви
ри и видови испољавања у култури и просвети. Трећа глава у своме среди
шту има место Зетске бановине у процесу југословенизације Краљев~е 
Југославије, са посебним освртима на формирање бановине, увођење Ју
гословенске идеологије у унутрашњи живот, економске, социЈалне и сао
браћајне прилике, културном и духовном наслеђу. Четврта целина сведо
чи O идеологији интегралног југословенства у просвети, култур~ и изда

ваштву Зетске бановине. У тим деловима текста посебна пажња Је посве
ћена процесима распростирања идеологије југословенства у основ_ннм 
школама, делатности народних учитеља, утицају.Сокола, позори~ноЈ по
литици, делатности Централног прес-бироа, медијима и њ~овоЈ улози У 
остваривању начела државног и народног јединства, фун~циЈи учитељс~~х 
удружења, економској основи програма "интегрално~ Југословенства у 
култури и просвети Зетске бановине. Пе_то поглавље Је посвећено делат
ности Црногорско-приморске митрополије као чувара дrжавног Јединства, 

њеном материјалном положају, организацији верске наставе и правос~ав

ног хришћанског покрета, борби око Конкордата, отпорима духовноЈ по

дели културног простора. Шеста глава проговар~ о супротност~ма кул

турног тла Зетске бановине изложеног идеологиЈи интегралног Југосло

венства, ударима римокатоличког клерикализма, искључивости милитант

ног ислама, пропаганди албанског покрета, утицају комунистичке ид~о
логије. Седма целина се односи на напуштање политике интегралног Ју

гословенства, дезинтеграцију културног живота, деоби културног просто
ра Зетске бановине и односа верских и националних идентитета према ~~-- . у средишту интересовања др Сенке Бабовић-Распоповић Је однос др-
жаве према култури, регулисање односа у области просвете, идеологија 

интегралног југословенства у области духа. Она прати методе путем ко

јих државна идеологија утиче на обликовање друштвене свести, морал, 

религију, науку, филозофију, уметност, осећања. Приступ аутора одлику-
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је прецизна правна анализа кључних законских аката режима личне вла
сти краља Александра I Карађорђевића, просветног законодавства, број
них нормативних извора. Судар традиције и идеологије, који се може уочи

ти у свим деловима друштвеног и државног живота, попут какве нити 

повезује цео садржај студије о културној политици. Ауторка види улогу 
бановина, па и Зетске бановине, као посредника у распростирању југо
словенске идеологије. Уз брисање историјских индивидуалитета и утапа

ња у општејугословенске оквире, она уочава и мисију у којој се културно
историјско наслеђе Црне Горе проширује изван граница омеђених веков
ним трајањем физичке слободе српског народа на том простору. Анализа 
извора јасно показује да је развијање југословенског патриотизма и наци
онализам представљало "носећи сегмент" културне политике. 

Посматрајући аутархично село Зетске бановнне, др Сенка Бабовнh
Распоповиh је идентификовала његове скромне н готово сасвим угасле 
културне потребе и одгонетнула одговоре на питања зашто је резултат 
деловања државне културне политике толико скроман. Њеној пажњи ни

је измакла ни материјална, ни организациона страна распростирања др
жавне идеологије. Уочена је оштрина законодавства (забране, цензуре, 
ускраћивање финансијске помоћи, казне) којом се државни апарат супрот
стављао свему што је било у супротности са официјелном идеологијом. 
Дужну пажњу посветила је културној и раздробљености простора Зетске 
бановине, цивилизацијској неравномерности, верској подвојености, кул
турним раскорацима, што је потхрањивало конфронтације и подстицало 

противречности друштвеног живота. Вредне су пажње и анализе које Цр

ну Гору идентификују као посредника у ширењу "националног зрака". Су
срет идеологије југословенства са свешћу света који је, како су уочавали 
савременици, ,,ноћивао у племенској колиби, а сањао о националној пала
ти", није могао да прође без судара старих навика и нових кретања, инер
ције прошлости и нових хтења, традиције херојског доба и неминовне мо
дернизације. Отуда неспоразуми, отпори, разочарања. Јасно је уочена ме
ђузависност културне запуштености друштва и његове привредне струк
туре, географске изолованости, недостатка ваљаних комуникација. Она 
је исказала осећај за разликовање различитих "тонова" којима је пулси
рао живот у појединим деловима Зетске бановине. Анализирани су доме
ти културно-просветног апарата, институција, појединаца који су фукнци

онисали у друштвеном ткиву Зетске бановине, тежећи да остваре циљеве 
уобличене политичком вољом централне власти. 

Значајан простор у књизи посвећен је делатности Српске православ
не цркве, разорном дејству римокатоличког клерикализма, активности
ма муслиманске верске организације. Темељно је приказан отпор држав-
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ном моделу културне политике који је стизао из редова појединих верских 

заједница чија је идеологија била у супротности са настојањима модерне 

државе да успостави монопол над школом и друштвеним животом. Ис

траживања др Сенке Бабовић показују да је дезинтеграција културне по

литике отворила простор за афирмацију историјских различитости и под

стакла деобе које су разламале простор не само по националним и вер

ским већ и по државноправним посебностима. 




