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Brutality and Banditry:  
Towards the Orientalist Imagery  

of the Balkans During the 19th Century

Abstract: The Orientalistic image of the wild Balkans had developed since 
the early nineteenth century, and it reached its peak during the First Balkan 
War. Orientalism was not reserved solely for representing constructed images 
of women; it also included aspects of male behavior too. In the Orientalist 
representation of the Balkans, important spots were occupied by topoi such 
as brutality and banditry, which were visually represented by artists such as 
Eugène Delacroix, Jaroslav Čermak, Gottfried Sieben, and Paja Jovanović, as 
well as in numerous caricatures in German satirical magazines. 

Keywords: Orientalism, Balkans, Balkan Wars, Paja Jovanović, Jaroslav 
Čermak

It was precisely during the nineteenth century – when numerous liberation 
movements, national conflicts, and inter-ethnic conflicts arose – that the geographical 
Balkan peninsula was designated and named “the Balkans” and became a territory 
occupied and encumbered with negative meaning in the eyes of European observers. 
Perception of the Balkans by European observers was complex and manifold. Maria 
Todorova pointed to the importance of Balkanism, as a special European view on the 
Balkans.1 However, in addition to Balkanism, European observers in the early modern 

1 Maria Todorova, Imagining the Balkans, (Oxford: Oxford University Press 2009), 3–20. 
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era also regarded the Balkans and certain Balkan nations from different positions, 
such as those of exoticism, orientalism2, or Christian solidarity3.

Jaroslav Čermak, The Return of Montenegrian Refugees, 1877.

Orientalism is closely linked with cultural domination over the Other, political 
interests, and colonial conquests.4 Orientalistic perception represents one of the most 
powerful discourses on the Balkans as the Other. Finding and identifying the Other and 
Otherness is a characteristic of human societies from the earliest times. The image of 
the Other was created depending on different ideas, interests, aspirations, and policies. 
Different discourses attached different meanings to the Other and the Otherness and 
therefore, as the notion of the Other was created as a floating and migratory category, 
its meaning too is always in the process of constant transformation. The example of 
the Balkans and their Orientalistic reception corroborates that. 

2 Milica Bakić-Hayden, Varijacije na temu „Balkan“, (Beograd: Institut za filozofiju i društvenu 
teoriju: „Filip Višnjić“, 2006), 53–60; Tanja Zimmermann, Der Balkan zwischen Ost und West: Mediale 
Bilder und kulturpolitischen Prägungen, (Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 2014), 25–107.

3 Irena Zarić, „U službi političkog argumenta: predstava balkanske žene u putopisu Adeline Poline 
Irbi i Džordžine Mjur Mekenzi”, u: Evropska slika balkanske žene, uredio Đ. S. Kostić, Kragujevac 
2009, 64–85.

4 Edward W. Said, Orientalism, (Vintage Books, 1979).
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The Balkans were perceived as the Orient, the territory of the East and Islam 
within Europe, and interest for them grew during the nineteenth century. The history 
of pre-Orientalistic perception of the Balkans goes back as early as the 18th cen-
tury, to the time of the Habsburg-Ottoman wars. The famous depiction of nations 
“Völkertafel”, from Vienna’s Österreichischen Museums für Volkskunde, certainly 
belongs there. It depicts the characters of different nations – but the type is shown 
together – for example, a Greek or a Turk, which demonstrates the characteristic 
stereotypification of the Balkan population, done through confusion and ignorance 
regarding different nations.5

Gottfried Sieben / Archibald Smith, “Balkangreul”, 1909.

During the nineteenth century, when the era of wars begins, the image of the 
Balkans, the Orientalistic image of the Balkans, becomes stronger and stronger, and 
it has strong negative tones.6 The Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Her-

5 Stanzel K. Franz, Europäer. Ein imagologischer Essay, (Heidelberg: Universitätsverlag C. 
Winter, 1997).

6 Martina Baleva, Bulgarien im Bild. Die Erfindung von Nationen auf dem Balkan in der Kunst 
des 19. Jahrhunderts, (Böhlau Verlag, 2012), 75–102.
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zegovina in 1878 additionally contributed to a colonialistic and Orientalistic view of 
the Balkans.7 Certain political events, such as the assassination of King Aleksandar 
and Queen Draga Obrenović, also occupied an important place. The European pub-
lic was scandalized by the act, which attracted considerable media attention, and as 
result the event was portrayed in numerous newspaper illustrations.8 The negative 
attitude towards the Balkans reached its peak at the time of the 1912–1913 Balkan 
Wars. That is when the extensive visual production which viewed events and nations 
in the Balkans from Orientalistic positions was created. This production was also 
part of extensive war propaganda.9

Der Balkankrieg in der Karikatur, Herausgeben von O. Kebler, Leipzig, 13.

The Orientalistic viewpoint on the Balkans was built via a series of topoi. These 
topoi were constructed not only as hegemonic forms of “knowledge” about the Other, 
but also as the opposites to perceptions of European bourgeois society, regarded as 
the ideal of modern civilization. The domination of certain topoi in the structure of 
the Orientalistic viewpoint significantly determined the character of the Other. The 
viewpoint on the Balkans used during the Balkan wars stressed out brutality and ban-
ditry most frequently. It is of great importance that the same topoi were used within 

7 Robin Okey. Taming Balkan Nationalism. The Habsburg ‘Civilizing Mission’ in Bosnia 1878–
1914, (Oxford University Press 2007.)

8 Milan Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici. Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časo-
pisima (1903–1918), (Beograd : Udruženje za društvenu istoriju, 2011), 18–19, 82–85.

9 Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici, 44–71.
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the frameworks of national programs, in the processes of “nesting Orientalism”10, 
orientalization of others within the Balkans themselves, and sometimes also within 
the frameworks of self-Orientalism. Orientalistic perceptions of the Balkans occupied 
an important place within visual culture too.11 Orientalism was not reserved solely for 
representing constructed images of women; it also included aspects of male behavior 
too.12 Depictions of brutality and banditry in the Balkans are precisely also testimonies 
to the gender distribution of Orientalistic themes and the Orientalistic perception of 
the Balkans. Maria Todorova underlines that the Balkans are dominated by the male 
principle and that thus they are not perceived as the Orient, but as a particular Euro-
pean Otherness.13 However, Orientalism is not reduced to constructs about women, 
as clearly demonstrated by numerous visual representations. 

Brutality

The notion of brutality is closely linked with the European perception of the 
Balkans. In European societies, brutality has been recognized as inadequate and 
inhuman use of armed forces. As such, brutality is always associated with barbarity 
and primitivism. In European projections, brutality is one of the characteristics of 
Oriental societies, which is manifested not only in wars, but also the traditional 
processes of punishment. Although brutal acts were part of European history too,14 
the Orientalistic viewpoint overlooked that, and thus brutal physical punishment 
came to play an important part in the creation of the image of Eastern Europe and 
the Ottoman Empire.15

Brutality was also recognized as an integral part of Ottoman military operations, 
and there were also historical testimonies to its application in the Balkans. The Skull 
Tower, which was built by a Niš pasha from the severed heads of Serbian rebels in 
1809, caught the attention of European travelers. French author Alphonse de Lamartine 
gives an account of the Skull Tower from 1833. He notes: “The skulls and visages 
of men, unfleshed and blanched by the rain and sun, and cemented with some sand 

10 Bakić-Hayden, Varijacije na temu «Balkan», 53–71.
11 Irena Ćirović, „Gender, War and Imagery of the Balkans”, in: Europe and the Balkans. De-

cades of ’Europeanization’?, Zimmermann T. and Jakir A. (eds.), (Würzburg, 2015), 171–186; Nenad 
Makuljević, “Habsburg Orientalism: The Image of Bosnia and Herzegovina in the “Kronprinzenwerk””, 
Zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, 41, (2013), 71–84.

12 Petra ten-Doesschate Chu, Nineteenth-century European Art, (third edition), (Prentice Hall, 
2012), 234–235.

13 Todorova, Imagining the Balkans, 13–14.
14 Michel Foucault, Discipline and Punish. The Birth of Prison, (New York: Vintage Books, 

1995), 3–69.
15 Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlighten-

ment, (Stanford University Press, 1994), 57–58, 71–74.
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and chalk, composed the triumphal arch which overshadowed me”, characterizing 
the tower, as a “barbarian monument”.16 The Skull Tower was a unique memorial of 
Ottoman brutality in the Balkans, which later prompted not only its descriptions, but 
also its visual representation, as was done by Felix Kanitz.17

Paja Jovanović, Calming of blood (Umir krvi), Die österreichisch-ungarische  
Monarchie in Wort und Bild, Bosnien und Herzegovina, Wien 1901, 301.

The nineteenth century witnessed a series of uprisings and wars throughout the 
Balkan Peninsula. These events attracted public attention, but also the attention of 
illustrators and artists. The Greek uprising was strongly supported by the European 
public, and European artists reacted to the tragic events. Ottoman brutality became 
a painting subject, as in the painting by Delacroix The Massacre at Chios.18 When a 
series of armed conflicts erupted in Bulgaria, Herzegovina, and Montenegro in the 
mid-nineteenth century, newspaper illustrators came to occupy an important place. 

16 Alphonse de Lamartine, Travels in the East including Journey in the Holy Land, Vol. II, (Edin-
burgh, 1850), 159.

17 Felix Kanitz, Serbien Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, Band 2, (Leipzig, 1909), 181.
18 Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer, French Images from the Greek War of Independence 

1821–1830. Art and Politics under the Restoration, (New Haven and London, 1989), 15–37.
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They reported to the European public scenes of villages being burned down and of 
atrocities against civilians.19

Paja Jovanović, Wounded Montenegrin, 1882.

During the second half of the 19th century, the Balkan events grabbed the at-
tention of European painters. Brutal scenes were painted by Jaroslav Čermak, who 
was dedicated a lot of his painting time to events which took place on the territory of 
Herzegovina and Montenegro. What Čermak’s paintings portrayed, with variations 
of Orientalistic depictions of slave women and eroticism20, were scenes of war and 
suffering of civilians.21 Thus, in the painting The Return of Montenegrin refugees 
one can see a destroyed village, as well as several severed heads impaled on stakes. 

The iconography of national painting programs in the Balkans also came to incor-
porate brutality. In Serbian painting, it is visible on the examples of Đura Jakšić, and 
Đorđe Krstić. Depicting a battle between Montenegrins and Turks, in the epic painting 
The Uprising of Montenegrins, Đura Jakšić includes a severed Turkish head, held by 
a woman, who is taking part in combat.22 Krstić portrayed Ottoman brutality within 
the frameworks of national propaganda. His painting “Drowned woman”, painted 

19 Baleva, Bulgarien im Bild, 81–84.
20 Ćirović, „Gender, War and Imagery of the Balkans”, 171–186.
21 František Šistek, Naša braća na jugu. Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830–2006, 

(Cetinje: Matica crnogorska, 2009), 43–58.
22 Đura Jakšić, priredili Nikola Kusovac, Miodrag Jovanović, Gradimir Petrović, (Beograd : Slovo 

ljubve, 1978), 158–159; Nenad Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku: sistem evropske i 
srpske vizuelne kulture u službi nacije, (Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006), 232–233.
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and exhibited in Munich in 1879,23depicted the crimes in the Balkan region, and the 
suffering of a young woman with a child in flight from the Turks. Krstić depicted 
the brutality of the Ottoman army in the epic painting The Fall of Stalać as well.24 
Forming part of the war scene, a severed head of an Orthodox priest is included, 
carried by an Ottoman soldier. Ottoman brutality characterizes the Bulgarian national 
art as well. The Batak Massacre, painted by Antoni Piotrowski25 brings a portrayal of 
a mass atrocity crime perpetrated against Bulgarian civilians by the Ottoman army.

Brutality in the Balkans, accompanied by rape, is also the topic of a famous 
series of twelve lithographic representations “Balkangreul”, executed by Austrian 
artist Gottfried Sieben, under the pseudonym of Archibald Smith in 1909.26 They 
depict scenes of rape perpetrated by the Ottoman army, Albanian warriors, and most 
probably komitadjis. Female bodies have been portrayed naked, with pronounced 
erotic construction, while the physiognomies of the rapists have pronounced evil 
characteristics.

One of the most brutal scenes is set in a church, where several girls are being 
raped in front of an Orthodox priest who is tied. The text of the prayer “Our Father”, 
written in Slavic, is on the wall of the church. However, the text on the lithograph 
does not entirely correspond to the text of the prayer, which is clearly indicative of 
the artist’s aspiration toward simulation and construction of the ambience of the 
Orthodox church. This series was created in the atmosphere of the Macedonian 
uprising, in 1902–1903, when news of crimes and rapes in the Balkans were being 
spread throughout European territory. The preface to the lithographs was authored by 
Herbert Stone, who underlined the fact that all Balkan nations – Serbs, Bulgarians, 
Turks, Albanians, and Greeks were ethnically mixed together, and that their common 
color was that of blood. Brutality and bloodlust of the Balkan nations and the inhab-
itans of the Balkan lands were highlighted in this way, while Turks were not singled 
out as the only rapists and villains, although they were portrayed most often in the 
lithographic series.27 This series was reprinted in 1916 when it was used to depict 
Turkish crimes against the Armenians28 which clearly demonstrates the possibilities of 
transposition of identical Orientalistic and stereotypical images to different contexts, 
since authenticity is not really of great significance there. 

With the outbreak of the Balkan wars of 1912 and 1913, the European public 
was once again attracted by the events. The Balkan wars were characterized by their 

23 Nikola Kusovac, Đorđe Krstić 1851–1907. (Beograd: Narodni muzej 2001), 24.
24 Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku, 234.
25 Baleva, Bulgarien im Bild, 171–174.
26 İrvіn Cemіl Schick, “Christian Maidens, Turkish Ravishers: The Sexualization of National 

Conflict in the Late Ottoman Period”, in Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture and History, 
Buturović A. and Schick I. Cemil (eds.), (London: I.B. Tauris, 2007), 291–293.

27 Schick, “Christian Maidens, Turkish Ravishers”, 293.
28 Schick, “Christian Maidens, Turkish Ravishers”, 293.
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disregard for military rules, by massacres, and by maltreatment of the civilian pop-
ulation. That was also stressed out in the famous report of the Carnegie Endowment 
committee29, whose degree of objectivity still causes controversy. 

At the time of the Balkan wars, brutality was depicted as a constant element, 
especially in caricatures, but with an important difference compared to the earlier 
nineteenth century practice. Brutality, earlier deemed as being inherently Ottoman 
was now ascribed to the Balkan nations, as evidenced by caricatures published in 
Austrian and German magazines.30

Paja Jovanović, The Cockfight, 1897.

The caricature published in “Der Balkankrieg in Karikatur” portrays an Or-
thodox priest with a cross and a censer, performing either the act of consecration or 
benediction, who is leading a group of armed warriors, two of which are carrying 
severed heads. Three of them are wearing Albanian-Greek folk costumes, with one of 
the caps being reminiscent of the Serbian šajkača hat. The fourth soldier is wearing a 
Bulgarian uniform. This caricature is designated “The Entrance of victorious Slavic 
bearers of culture into Turkey”. Although the Balkan warriors have been dominantly 

29 Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan 
wars, Carnegie Endowment for International Peace, (Washington D.C, 1914), 71–108.

30 Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici.
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depicted in Greek-Albanian costumes, the stereotypization and orientalization of the 
Balkans had to do with anti-Slavic propaganda.31 An even more extreme depiction 
of brutality in caricature has been put out by the caricaturist Brandt in the caricature 
from the magazine Kladerdatsch published on April 13, 1913. An Orthodox priest 
is portrayed there, sitting on a machine gun, on whose barrel there is a cross; he is 
shooting a group of people. The accompanying text states that that is a scene from 
the Serbian-Montenegrin “Heilsarmee” – The Salvation Army.32

Banditry

The Balkan wars and rebellions were depicted as acts of banditry. Banditry repre-
sented one of the Orientalistic topics, which pointed to non-existence of civilized laws, 
and a rule of gangs and bandits. Although the domain of crime and banditry knows 
no state or ethnic boundaries whatsoever, it was often associated with non-European 
territories. It was often believed that entire communities had banditlike and criminal 
aspirations, not only individuals, belonging to them. Banditry, closely linked with 
activities of hajduks, also passed into legend or some sort of mythical interpretation 
of space, such as the Balkans. 

One of the most characteristic painters of banditry and robbery in the Balkans 
was Paja Jovanović. Paja Jovanović, painter of Serbian origin from the Habsburg 
Monarchy, was precisely an artist whose oeuvre had a dual nature. Jovanović received 
his education at the Viennese Academy, and under the influence of Professor – Ori-
entalist – Carl Leopold Müller he began to paint the Oriental Balkans. His paintings 
were primarily intended for the European public, and they enjoyed economic success 
during the second half of the nineteenth century. Jovanović’s paintings represent 
a visual testament to the Oriental Balkans, but, at the same time, they reached the 
status of national icons in Serbia.33 Jovanović was also engaged in an important 
Austro-Hungarian project Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild 
– “Kronprinzenwerk,” initiated by Crown Prince Rudolf, within which he executed 
a series of Orientalist depictions of Bosnia and Herzegovina.34

One of the most important topics in Paja Jovanović’s oeuvre depictions of 
bandits, robbers or hajduks. In these paintings, Jovanović constructs a community 
of the Balkan types – Albanians, Greeks, Montenegrins, and their mythical life as 
outlaws. Special attention was devoted to depictions of Albanians. For the European 

31 Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici, 46–47.
32 Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici, 46.
33 Nenad Makuljević, “The Picture of the Balkans between Orientalism and Nationalism”, in: 

Europe and the Balkans. Decades of ‘Europeanization’?, Zimmermann T. and Jakir A. (eds.), (Würz-
burg, 2015), 109–117.

34 Makuljević, “Habsburg Orientalism”, 71–84.
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population, Albanians represented an intriguing ethnic population in the late nineteenth 
and early twentieth century. Their costume, attitude, and overall appearance attracted 
the attention of their European contemporaries. Lord Byron had his portrait done 
wearing Albanian dress, and artists, such as Delacroix, portrayed them in visual art.35

Paja Jovanović, Elopement, Die österreichisch-ungarische Monarchie  
in Wort und Bild, Bosnien und Herzegovina, Wien 1901, 357.

Jovanović developed a thematic repertoire from banditlike/hajduklike life in the 
Balkans, which included combat operations, entertainment in mountain hideouts, and 
illegal behavior. He painted a number of paintings which depicted Albanian figures 
as terrifying warriors in various situations, such as keeping watch, on a mountain 
with arms. In the painting Calming of blood (Umir krvi) Jovanović featured one of 

35 Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer, “Of Suliots, Arnauts, Albanians and Eugène Delacroix”, 
The Burlington Magazine, vol. 125, no. 965 (1983), 486–491.
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the most characteristic customs – vendetta (/blood feuds).36 Several versions of this 
composition depict the act of reconciliation of the warring tribes. A woman holding 
a baby is depicted on one side, while an armed warrior is standing opposite her. The 
scene unfolds in a mountainous atmosphere, which a great number of Jovanović’s 
paintings have in common. Although the custom of vendetta is characteristic of a part 
of the nineteenth-century Montenegrin and Albanian population, Jovanović included 
it in his Orientalistic construction of Bosnia and Herzegovina as well.37

Jovanović painted the Orientalistic construction of hajduk life in the scene 
Wounded Montenegrin, too. It depicts a moment when the father of a gravely 
wounded young man arrives to see him. In the group of hajduks who are present one 
can recognize figures in different Balkan costumes (Montenegrin, Albanian-Greek, 
Balkan-cattle breeder). The figure that the wounded man is holding on to has a 
non-European physiognomy.

One of the popular Jovanović’s subjects is also the depiction of The Traitor. He 
portrays the terrible moment when a traitor is discovered and accused. Regarding this 
particular topic, Jovanović executed a number of its versions,38 but the central part 
comprises the act in which the person who is most probably the leader of the group 
is pointing a finger at the traitor. The event heralds a harsh punishment, and the atti-
tudes of the participants and the whole ambience contribute to a feeling of tension.

The Albanian dancer is a composition which depicts a hajduk party at the centre 
of which is a dancing woman who is carrying a sword.39The female figure with pro-
nounced erotic elements – hair let down, pronounced curves – is dancing surrounded 
by a group of hajduks in some kind of a mountainous setting. The painting thus brings 
together a rustic setting, banditlike types, and an eroticized depiction of a woman.

One of the Jovanović’s themes which portrayed illegal behavio, was abductions 
of women. It was precisely what Jovanović painted for “Kronprinzenwerk,” as another 
custom from Bosnia and Herzegovina.40 One can also group compositions such as 
The Cockfight, which is set in some tavern, with the orientalist topics which depict 
hajduklike-banditlike life.41 Various Balkan types feature in the scene, including the 
figure of a female innkeeper – a prominent womanly figure with loose red hair.

The banditlike character of the Balkan nations was particularly stressed at the 
time of the First Balkan War. The battle with the Ottoman Empire – of Bulgaria, 
Serbia, Greece, and Montenegro, was depicted as an act of banditry, and rulers Petar, 
Nikola, Ferdinand I, and George I as bandits. In Wahre Jacob, Serbian, Montenegrian 

36 Makuljević, “The Picture of the Balkans between Orientalism and Nationalism”, 111.
37 Makuljević, “Habsburg Orientalism”, 79–80.
38 Petar Petrović, Paja Jovanović:sistemski katalog dela, (Beograd: Narodni muzej, 2012), 17–18.
39 Makuljević, “The Picture of the Balkans between Orientalism and Nationalism”, 109.
40 Makuljević, “Habsburg Orientalism”, 80.
41 Makuljević, “The Picture of the Balkans between Orientalism and Nationalism”, 111–112.
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and Bulgarian rulers are depicted standing in front of the gates of Constantinople, 
getting ready for looting and bloodshed.42

The Balkan robber (Balkanrauber) got his personified look too. A caricature 
from Kladerdatsch, published on June 28, 1914, the day of the assassination of Franz 
Ferdinand in Sarajevo, portrays a Balkan robber mugging a German. Numerous 
stereotypes about the appearance of the Balkan people are combined in the figure of 
the robber. A man of a large frame is depicted, with a thick moustache, armed, and 
wearing a certain combination of the Balkan costumes.43 

The Orientalistic image of the wild Balkans had developed since the early nine-
teenth century, and it reached its peak during the First Balkan War. In its construction, 
important spots were occupied by topoi such as brutality and banditry, which were 
visually represented by artists such as Eugène Delacroix, Jaroslav Čermak, Gottfried 
Sieben, and Paja Jovanović, as well as in numerous caricatures in German satirical 
magazines. 
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Резиме

Др Ненад Макуљевић

Бруталност и разбојништво:  
креирање оријенталистичке слике Балкана у 19. веку

Током новог века креирана је оријенталистичка слика Балкана. Она је била изграђи-
вана не само на основу реалних сазнања о овом простору, већ и на основу коришћења 
одређених топоса о Балкану као оријенталном Другом. У том процесу, бруталност и 
разбојништво постали су топоси који су дефинисали дивљи Балкан. Истовремено ови 
топоси постали су битан садржај визуелне продукције о Балкану.

Оријенталистичко приказивање Балкана може да се прати од 18. века, али је у 
периоду устанака и ратова против Османске империје дошло до његовог интензивирања 
и развоја. Догађаји на балканском простору инспирисали су бројне уметнике, попут 
Е. Делакрое, Ј. Чермака и П. Јовановића. Они су приказивали Балкан као простор на 
коме владају сурови обичаји и разбојништва. Слика бруталног и разбојничког Балкана 
доживела је свој врхунац у време Балканских ратова 1912–1913, када она постаје до-
минантни визуелни наратив у аустро-угарским и немачким илустрованим часописима. 

Кључне речи: Оријентализам, Балкан, балкански ратови, Паја Јовановић, Јарослав 
Чермак. 
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др Владимир Тодић, историчар Оригинални научни рад
Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама Примљен: 20.12.2020.
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Aнтикомунистичка култура сећања и симболи 
идеолошке транзиције у Београду и Софији 

(1989–1999)

Апстракт: Слом социјалистичких система у Југославији и Бугарској 
и промене доминантних идеолошких парадигми посебно су се уочавале 
у престоницама – Београду и Софији, као епицентрима најзначајнијих 
транзиционих промена. Политичка трансформација увођењем партијског 
плурализма у главним градовима обележена је снажним деловањем анти-
комунистичких странака које су наметањем нове културе сећања проме-
нама назива улица и тргова афирмисале традиције преткомунистичких 
режима и поражених снага и војних формација из Другог светског рата. 
Те снаге негативно су оцењивале улоге СССР и „комунистичких дикта-
тора“ (Тито, Димитров), па су покретале иницијативе и активности за 
пренамену и рушење меморијалних простора (Меморијални центар Јосип 
Броз Тито, Маузолеј Георгиja Димитрова).

Кључне речи: Београд, Софија, социјализам, антикомунизам, Тито, 
Димитров, улице, култура сећања

***

Транзиционе промене система у земљама Централне и Источне Европе 
(ЦИЕ) 1989. године обележене су и деловањем снажних националистичких 
идеја, које су, у југословенском случају, поред многобројних других фактора, 
довеле до ратног слома државе. Без обзира на очигледне разлике у структури 
социјализма у СФРЈ (федеративни самоуправни систем, вишенационална зајед-
ница) у односу на Бугарску (совјетски тип реалног социјализма, централизована 
организација државе), заједничка одлика оба система огледала се у неспособно-
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сти потискивања национализма, чиме је онемогућено формирање заједнице на 
принципима друштвене и економске свести.1 У Бугарској је комунистичка елита 
артикулисала државни национализам („Македонско питање“, „Турско питање“), 
водећи рачуна да не долази до конфронтација са СССР, док су у Југославији 
разлике око економских питања из шездесетих година прошлог века прикривале 
националистичке партикуларизме.2 Због тога се период социјализма у Бугарској 
и Југославији може посматрати и као пролазни дисконтинуитет у потрази за 
националном државом, који је трајао од 18. века све до данас.3

Транзиција у Србији обележена је неспремношћу Слободана Милошевића 
да се у време окончања хладноратовских подела одрекне (пост)титоистичког 
„самодоказивања идеолошке правоверности“ који је садржао осећај властите 
моћи и улоге у свету.4 Државна политика била је неусклађена са општим про-
менама у Европи и праћена самозаваравањем друштвене елите, заснованом на 
многобројним митовима и стереотипима о себи и другима.5 У тим условима, 
Милошевић је подстицао медијску реконструкцију „херојске прошлости“ на 
темељима националне посебности. 

Тиме је транзициони режим у Србији желео да добије историјски леги-
тимитет, а Милошевић се представљао као настављач државних традиција из 
времена Обреновића и Карађорђевића. Истовремено, режим у Србији спроводио 
је политику педантне, селективне детитоизације одбацивањем идеја интернаци-
онализма и социјалистичког југословенства. Ова политика, пре свега, ослањала 
се на деловање утицајних националистичких кругова у САНУ. Потпуно изван 
историјског контекста, поједини академици попут Добрице Ћосића стављали 
су знак једнакости између појмова титоизам и југословенство, приписујући им, 
из романтичарских перспектива „српске националне интеграције“ изразито 
негативне особине.6 

1 Marija Тоdorova, „Etnicitet, nacionalizam i komunističko nasleđe“, u: Dizanje prošlosti u vazduh, 
(Beograd: Biblioteka XX vek 2010), 108–109.

2 Detaljnije u: Milena Savova-Mahon, The Politics of Nationalism under Communism in Bul-
garia, (School of Slavonic and East European Studies, University of London, 2001- unpublished PhD 
thesis), 68–73.

3 Тodorova, „Etnicitet, nacionalizam i komunističko nasleđe“, 116.
4 Мирослав Јовановић, „Србија 1804–2004: развој оптерећен дисконтинуитетима (седам 

теза)“, у: Србија 1804–2004, Три виђења или позив на дијалог (Београд: Удружење за друштвену 
историју, 2009), 149–205.

5 Исто, 185.
6 Todor Kuljić, Sećanje na titoizam: između diktata i otpora, (Beograd: Čigoja, 2011), 79. Куљић 

примећује стално присуство ових тема у деловању Добрице Ћосића деведесетих година. Ћосић 
је, имеђу осталог, сматрао да је „титоизам“ имао парадоксално деловање на „етноцентричну 
концентрацију“ Срба – најпре су били „кобно југославизовани“ да би након масовног егзодуса 
из Хрватске, „српски дијаспорични народ постао монолитнији и јачи“.
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У Бугарској је након пада комунизма, етнички и културни национализам 
из времена Живкова етапно модификован преко све значајнијег економског 
и безбедносног повезивања са Западом. Демократизација Бугарске, која се 
одвијала упоредо са отопљавањем односа са Турском, утицала је на побољшање 
унутрашњих односа са муслиманским становништвом (Турци, Помаци, Роми). 
С друге стране, на нивоу политичких и интелектуалних елита реафирмисано је 
„Македонско питање“, које је, изузев периода 1944–1963. године, представља-
ло једно од најважнијих тема државне политике у Бугарској у односима са 
Југославијом.7 

Упоредо с тим, јачале су идеје радикалног антикомунизма које су се, као 
и у Србији, темељиле на носталгичном глорификовању политичких међурат-
них покрета и идеја из монархистичке прошлости.8 У свему томе градила се 
специфична транзициона култура сећања са измишљањем традиције и њеном 
контекстуализацијом путем једностраних идеолошко-партијских интереса.9 На 
тај начин су политичке странке и с њима повезане друштвене групе стварале 
сопствене идентитете и чувале осећај јединства унутар својих „заједница“.10 
Међутим, поред тога, као и у другим државама ЦИЕ, јављала се и социјали-
стичка носталгија услед пада економије и животног стандарда, губитка „велике 
заједнице“ (државе на постсовјетском простору, Чешка, Словачка) и знатно 
мање колективне и личне безбедности.11

Идеолошка транзиција у Србији и Бугарској снажно је, у оквирима антико-
мунизма, наглашавала историјску важност већинског народа.12 Улога народа – 
жртве у прошлости била је још једна од идентитетских пројекција транзиционих 
власти. Тако је Милошевићев режим у негативном смислу приказивао поједине 
народе из југословенске социјалистичке заједнице (Хрвати, Бошњаци, Албанци), 
док је у традиционалној култури сећања бугарског Савеза демократских снага 

7 Након политике Георгија Димитрова, која је, вођена коминтерновским смерницама, 
признавала посебност македонске нације, Живков је на Пленуму ЦК БКП 1963. године осудио 
дотадашњу државну политику према Пиринској Македонији, чије је целокупно становништво 
означио као „део бугарске нације“ (Владимир Тодић „Македонија у регионалним политикама 
Савезне Републике Југославије и Бугарске деведесетих година 20. века“, Култура полиса, XV, 
35, (2018), 77). 

8 Savova-Mahon, The Politics of Nationalism under Communism in Bulgaria, 442–450. 
9 Olga Manojlović-Pintar, Arheologija sećanja. Spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989, 

(Beograd: Čigoja, 2014), 43.
10 Jan Assmann and John Czaplicka, „Collective Memory and Cultural Identity“, New German 

Critique, 65 (1995), 129.
11 Chris Hann, „Transition, Tradition, and Nostalgia; Postsocialist Transformations in a Compar-

ative Framework“, Collegium Antropologicum, 36, 2, (Zagreb: 2012), 1126–1127. 
12 Todor Kuljić, Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, (Beograd: Čigoja, 

2006), 191.
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(СДС) био јасно наглашен антисовјетски наратив као „окупаторски“.13 У свему 
томе сукобљавале су се стереотипна реторика Запада о Балкану као историјском 
„извору“ нестабилности и варварства14 са ставовима балканских елита о соп-
ственим нацијама као предзиђу западне цивилизације и вечитој жртви. Такође, 
(зло)употреба националних стереотипа представљала је сталну тему у односима 
држава на простору Балкана током деведесетих година.15

Промене назива улица и празника у Београду и Софији.  
Антикомунистичка култура сећања

Друштвена и политичка криза у последњим годинама социјалистичке 
Југославије одражавала се и на промену идеолошке парадигме о братству и 
јединству и радном народу, која је у јавности све више уступала место на-
ционалноисторијским интерпретацијама. У Србији су почеци вишепартизма 
обележени снажним захтевима за декомунизацијом и детитоизацијом, док је 
Савез комуниста Србије током прерастања у Социјалистичку партију Србије 
(СПС) пратио политичка кретања постепено стварајући отклон од идеологије 
из времена социјализма.

Једна од најснажнијих демонстрација антикомунизма 1990. године у Бе-
ограду догодила се приликом десетогодишњице Титове смрти (4. мај 1980), у 
централној улици која је носила његово име. Протестна поворка у организацији 
Српског покрета обнове (СПО), Демократске странке (ДС) и Народне радикалне 
странке (НРС) у Улици маршала Тита сукобила се са милицијом због покушаја 
скидања табле са називом улице. Демонстранти су извикивали „фашиста, фаши-
ста“ и „улица краља Петра“ алудирајући на „монархистичко“ порекло улице.16 

Са распадом СФРЈ отпочела је и промена идеолошке парадигме соција-
листичке власти у Србији, где су идеје о радним људима и грађанима уступиле 
место нацији, односно српском народу. Тако је одлуком Народне скупштине 
Србије (1991) граду Београду и другим локалним самоуправама препоручено да 
започну процедуру „за уклањање из назива градова, тргова, улица, просветних 
и културних установа имена личности које су одговорне за пљачку привреде 
Србије, пресељење њених фабрика и вишедеценијску економску политику на 

13 Евгений Кандиларов, „Отношението на БСП от социалистическото минало“, Изследвания 
по история на социализма в България, (София: Фондация „Фридрих Еберт”, 2011), 340–342.

14 О балканистичком дискурсу, конструкцијама негативних стереотипа о Балкану и њиховој 
политичкој (зло)употреби на Западу детаљније у: Marija Todorova, Imaginarni Balkan, (Beograd: 
Biblioteka XX vek, 1999). О западним стереотипима о Србима у: Jovo Bakić, „Stereotipi o Srbima 
u javnostima pojedinih zapadnih nacija», Nova Srpska politička misao, VI, 1–2 (1999), 27–55.

15 Kuljić, Kultura sećanja, 192.
16 Улица је заправо некада носила назив Краља Милана. Детаљније у: Срђан Радовић, Бе-

оградски одоними, (Београд: Етнографски институт САНУ, 2014), 125. 
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њену штету, као и враћање имена знаменитих личности из њене историје“.17 
Указивањем на „пљачкаше“ Србије, социјалистичка скупштинска већина заправо 
се одрицала своје идеолошко-политичке прошлости, коју је заједнички делила 
с поменутим „пљачкашима“ – руководиоцима и савезним делегатима из других 
југословенских република. 

Измена назива улица у Београду имала је две фазе. У првој, кидане са 
везе са интернационалистичким антифашизмом. Уместо њих, коришћени су 
називи са јасним националним обележјима, што је била транзициона одлика 
скоро свих главних градова новостворених држава на постјугословенском 
простору (Љубљана, Загреб, Скопље). Међутим, за разлику од већине нека-
дашњих социјалистичких престоница у ЦИЕ, Београд се у време власти СПС 
у Београду није прилагодио реституцији преткомунистичких назива јавних 
простора. Улице су углавном добијале нова имена, а повратак старих назива био 
је спорадичан. Тако је део улице 7. јула добио назив по Краљу Петру (Првом), 
док је Улица краља Милутина продужена до дела некада названог по Хаилу 
Селасију, великом Титовом пријатељу.18 С друге стране, нису мењани називи 
по географским одредницама из социјалистичке Југославије, ни одоними из 
левичарске традиције Србије. 

Ова промена назива улица „на пола пута“ била је рефлекс нове идеолошке 
политике власти. Милошевићев режим безуспешно је тражио међународно при-
знање континуитета новостворене СРЈ са претходном државом, али истовремено 
отворио политички простор за неформално проглашење Београда, главног града 
Србије и СРЈ, за „духовни и политички центар свих Срба“.19 Спровођење одлука 
државне власти око промена назива улица у Скупштини града Београда (СГБ) 
ишло је по убрзаној процедури (децембар 1991), али уз доста конфузије будући 
да је велики број делегата још сматрао да одређене симболе интернационалног 
и југословенског социјализма треба задржати.20 

Предлог Јована Ћирилова, председника Комисије за именовање и промену 
назива улица и тргова и управника Југословенског драмског позоришта (ЈДП), 
о преименовању Трга Маркса и Енгелса у Трг Николе Пашића није примљен 
са превеликим одобравањем, ни најава о уклањању из назива улица назива 
попут Авноја, 29. новембра, 7. јула и других значајних симбола југословенског 
социјализма.21 Око промене назива улице Георги Димитрова председник Коми-

17 Исто, 127.
18 Исто, 132–133.
19 Исто, 135.
20 До градских избора 1992. године СГБ је функционисала по тзв. делегатском принципу 

из времена социјалистичког самоуправљања (прим. В.Т). 
21 Историјски архив Београда, архивски фонд 17 – Скупштина града Београда, архивска 

кутија 84, листови 30–45, 19. заједничка седница свих већа, 13.02.1992. године (у даљем тексту: 
ИАБ, ф. 17, к. 84, л. 30–45, 19. заједничка седница свих већа, 13.02.1992. године).
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сије водио је занимљиву полемику са појединим делегатима владајуће већине. 
Ћирилов је оценио да је „Димитров имао и светлих страна своје личности“, али 
да је боравећи у Софији видео како су промењени скоро сви називи улица, док 
су његови посмртни остаци изнети из маузолеја и сахрањени на гробљу.22 На то 
су поједини делегати реаговали речима да је слика о Димитрову у Југославији 
и Београду веома позитивна, уз коментар – „ми мислимо овако, а Бугари могу 
да раде шта хоће“.23 

Предлог о промени назива Улице маршала Тита у Теразијску улицу није 
одговарао делу делегата приврженом лику и делу Јосипа Броза Тита, док је не-
колико њихових опозиционих колега захтевало враћање старог назива – Улица 
краља Милана. У образложењу предлога промене назива Булевара Октобарске 
револуције и Лењинградске улице наведено је да нема разлога задржавати 
њихова имена која су већ промењена у некадашњем СССР. Предложено је и да 
Булевар Октобарске револуције носи назив Булевар мира, а да се Лењинградској 
улици на Врачару врати њен стари назив – Петровградска улица.24 Рецепција 
догађаја из рата у Хрватској садржала је и мартиризам – акламативном одлуком 
СГБ усвојена је промена назива Улице Стјепана Радића у Улицу хероја Милана 
Тепића.25

Иако се Милошевић у јавним наступима често позивао на антифашистичку 
традицију, она није унета у уставне оквире новостворене СРЈ (април 1992).26 
Одлукама из марта и маја 1992. године у Београду је започела „национализа-
ција“ социјалистичких одонима. Тако је Улица маршала Тита добила је нови 
назив – Улица српских владара, што је подсећало на промену имена Трга жртва 
фашизма у Трг хрватских великана у Загребу.27 И земунска Улица маршала 
Тита променила је назив (Главна улица), чиме је отпочео процес систематске 
декомеморације Титовог култа из централних зона градова у Србији.28 Званичан 
однос СГБ према промени назива видео се и у ставу председника СГБ Милорада 
Унковића, који је тврдио да „Скупштина нема разлога да брани Јосипа Броза 
Тита без обзира на неке његове вредности, јер је себи за живота доделио 28 

22 Исто. Дискусија Ћирилова и делегата Радошина Рајевића.
23 Исто. 
24 Исто. 
25 Исто. Милан Тепић био је мајор ЈНА који је у новембру 1991. године приликом напада 

припадника хрватског Збора народне гарде дигао у ваздух складиште наоружања у Бјеловару. У 
свом образложењу, Ћирилов је Стјепана Радића назвао „једним од првих теоретичара хрватског 
сепаратизма“. 

26 У том смислу, однос власти у Србији/СРЈ према антифашизму био је супротан у односу 
на Хрватску, где је владајући ХДЗ избегавао позивање антифашистичке традиције у јавности, које 
су, с друге стране, унете у Устав Хрватске (Kuljić, Sećanje na titoizam: između diktata i otpora, 82). 

27 Jelena Stanić, „Preimenovanje ulica u Zagrebu“, Migracijske i etničke teme, 25 (Zagreb, 2009), 
89–124.

28 Радовић, Београдски одоними, 130.
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улица“.29 Булевар Едварда Кардеља (изграђен уз Дунав као једна од саобраћај-
них веза Нови Београда и Земуна) преименован је у Булевар Николе Тесле.30 

На Новом Београду Хо Ши Минова улица добила је нови назив – Булевар 
уметности, док је Други булевар преименован у Булевар Арсенија Чарнојевића.31 
Улица Георги Димитрова постала је улица Илије Гарашанина, док је некадашња 
улица Лазе Симића добила назив по глумачкој легенди, контроверзној Жанки 
Стокић.32 Централни градски трг Маркса и Енгелса променио је назив у Трг 
Николе Пашића, чиме су на симболичном нивоу идеолози комунистичког ин-
тернационализма уступили место популистичком вођи српског народњаштва 
и радикализма.33 

Друга фаза именовања и промена назива улица у Београду започела је са 
доласком на власт коалиције Заједно, која је скидањем петокраке са врха куполе 
Старог двора, седишта градске власти, у присуству новог градоначелника Зорана 
Ђинђића, започела процес отвореног раскида са социјалистичком прошлошћу 
главног града (фебруар 1997). Уведени су нови критеријуми по којима су се 
враћали називи улица из времена пре 1945. године, али и задржавала имена 
улица изграђених у социјалистичком периоду. Такође, омогућене су и грађанске 
иницијативе око промене назива улица.34 Кључно обележје у раду вишестранач-
ке Комисије за именовање и промену назива улица (1997–1999) представљала 
је реституција предратних назива, којом су брисани појмови из целокупног 
социјалистичког наслеђа, па и из историје радничког покрета у Србији. Тако 
је Трг Димитрија Туцовића преименован у Трг Славија, Булевар револуције у 
Булевар краља Александра, а Булевар Црвене армије у Јужни булевар. Улица 
Ђуре Стругара постала је Цариградска, Филипа Филиповића – Сазонова, Саве 
Ковачевића – Милешевска, Ивана Милутиновића – Кнегиње Зорке, Моше 
Пијаде – Дечанска, а Иве Лоле Рибара –Светогорска.35

На основу више пута мењаних одонима у прошлости, без обзира на то 
што су потицали из првих година Краљевине СХС (Светогорска улица до 1922, 
касније Жоржа Клемансоа; Ресавска улица до 1921, касније Зринског и Фран-
копана) или из 1929–1945. године може се извести закључак да је повратак у 
прошлост вођен фаворизовањем традиционалнијих и националнијих назива. 
Та врста селективности у реституцији јавних симбола иначе се тешко може 

29 ИАБ, ф.17, к. 86, л. 8–42, СГБ – 21. седница свих већа, 14.05.1992. године
30 Милан Леко, Београдске улице и тргови, (Београд: Завод за уџбенике, 2003), 136, 241.
31 Улице и тргови Београда (група аутора), књига 1, (Београд: Библиотека града Београда, 

2004), 93.
32 ИАБ, ф.17, к. 86, л. 8–42, СГБ – 21. седница свих већа, 14.05.1992. године. 
33 Исто. Том приликом у СГБ чуле су се и оцене да је „доста више прича о Николи Пашићу, 

јер испада да је он, који је учио из Марксових књига, важнији и од самог Маркса“. 
34 ИАБ, ф. 17, к. 55, л. 97–99, СГБ – 4. седница од 24.04.1997. године.
35 Радовић, Београдски одоними, 136.
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избећи, јер се одоними из прошлости користе у садашњем времену, али ван 
претходног контекста.36

„Десовјетизација“ назива улица била је једно од кључних обележја у раду 
те комисије, око чега је постојала сагласност градских одборника ДС, СПО и 
СРС. Тако је Булевар Црвене армије променио назив у Јужни булевар, улице 
назване по совјетским генералима Толбухину и Жданову преименоване су у 
Макензијеву, односно Ресавску улицу, док је републичка власт пролонгирала 
неке од одлука Градске комисије, попут измене имена Булевар Лењина у Булевар 
Михајла Пупина, што је учињено тек 1999. године.37 Управо је промена назива те 
улице изазвала полемике у СГБ, где су одборници демократске градске власти, 
подржани од радикалских колега, успостављали паралеле између „Лењинове 
идеологије“ и „братоубилачког рата у Србији“ и захтевали од социјалиста да 
прихвате њихове предлоге.38 Одборници СПО, истовремено, настојали су да, у 
складу са страначким ставом о два антифашистичка покрета, реафирмишу улогe 
Равногорског (четничког) покрета и Драже Михаиловића. Међутим, њихови 
предлози о именовању нових улица по појединим четничким командантима из 
Другог светског рата није прихватила већина чланова Комисије.39

Амбивалентан став СПС према социјалистичком наслеђу могао је да се 
уочи и приликом одређивања празника Београда. Иако је 20. октобар као дан 
ослобођења Београда од нацистичке окупације (1944) и даље обележаван као 
празник, СГБ је приликом усвајања Статута града (1991) донела одлуку да се о 
празнику престонице изјасне грађани на референдуму.40 Одлука о референду-
му због снажних партијских разлика није спроведена у дело, па је председник 

36 Радовић, Београдски одоними, 137.
37 Промена назива извршена је у време сарадње СПО и СПС на савезном и градском нивоу 

власти, непосредно пред почетак напада НАТО на СРЈ (Леко, Београдске улице и тргови, 137).
38 Тако је Радоје Прица (ДС) навео да тражи као „припадник генерације која је градила Нови 

Београд да се име Лењина скине са образа Београда“ уз напомену да су са предлогом већине у 
Комисији сагласни и чланови СПС који су раније предлог одбацивали „правним зачкољицама“. 
Рајко Ђурђевић (СРС) подсећао је одборнике СПС да је написао фељтоне о „злочинцу“ Георги 
Георгију Дежу по коме је улица на Новом Београду носила име. Када му је неколико социјалиста 
одговорило да је још 1991. године промењен назив у улицу Алексиначких рудара, Ђурђевић је 
додао да је „једини већи злочинац од Дежа Лењин, сифилистичар и представник идеологије 
која је убила четвртину човечанства на земаљској кугли“ (ИАБ, ф. 17, к. 55, л. 97–99, СГБ – 4. 
седница од 24.04.1997. године).

39 Исто, л. 101. Предлог председника Комисије Ивана Ковачевића (СПО) о давању имена 
улице по Јездимиру Дангићу, мајору ЈВУО.

40 Секретар СГБ Томислав Лакушић обавестио је делегате СГБ да је „јавна расправа је 
јединствено подржала решење у погледу симбола града – грба и заставе, али су мишљења око 
празника града била подељена“. Лакушић је истакао да се због тога Комисија о доношењу грба, 
заставе и празника Београда „једногласно определила да празник Београда одреде грађани Бео-
града изјашњавањем на референдуму“ („Статут града Београда“, Службени лист Града Београда, 
09.10.1991. године; ИАБ, ф. 17, к. 81, л. 5–8, СГБ – 15. заједничка седница свих већа, 08.10.1991).
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СГБ Небојша Човић иницирао промену Статута (1994), која је, између осталог, 
предвиђала да о Дану Београда директно одлучује Скупштина.41 

Власт СПС дуго је оклевала са доношењем одлуке, да би у повољном 
политичком тренутку, након потписивања Дејтонског мировног споразума (но-
вембар 1995), на дневни ред СГБ ставила предлог од одређивању 20. октобра 
за Дан престонице. То је наишло на жестоку реакцију свих антикомунистичких 
опозиционих партија (СРС, СПО, ДС, ДСС), које су д градоначелника Човића 
тражиле да се изабере датум националног уједињења.42 Коначна одлука СГБ 
представљала је идеолошки бизаран компромис, по којем је 20. октобар прогла-
шен за празник Београда, али уз формално прихватање „славе Града Београда 
– Спасовдана“, где је СГБ била обавезна да учествује на највишем нивоу.43

Мањинска градска власт СПО крајем 1997. године иницирала је промену 
одлуке о празнику Београда, изазвавши супротстављена мишљења. Након 
предлога СПО да се за нови празник Београда прогласи 8. јануар (дан када су 
1806. године устаници ослободили Београд од турске власти), одборници СПС, 
неформални партнер градске владе, изашли су са ставом да су „емотивно и тра-
диционално везани за 20. октобар, јер су тог дана 1944. гинули сви антифашисти, 
а не само комунисти“.44 Међустраначки компромис пронађен је у формирању 
заједничке комисије која би утврдила предлог празника.45 Пошто договор није 
постигнут, градска власт је само формално обележавала дан Београда, док је 
пун значај дат прослави Спасовдана. Коначна „празнична“ декомунизација и 
ретрадиционализација, започета црквеном литијом (1992), извршена је након 
2000. године, одлуком градске власти ДОС о проглашењу Спасовдана за Дан 
Београда. 

С друге стране, у Софији је крајем осамдесетих година, у складу са либе-
ралнијим курсом Живкова, покренута „пузећа“ рехабилитација појединих неко-
мунистичких политичара из предратног периода преко промена назива улица, 
па је Насеров булевар преименован у Булевар Г. М. Димитрова (Георги Михов 

41 ИАБ, ф. 17, к. 108, Одлука о промени Статута Града Београда, бр. 020-144/94-XIII-01, 
СГБ – 25. седница од 19.05.1994. године.

42 Радоје Прица (ДС) упознао је одборнике са предлогом опозиције да се за празник Београда 
изабере 1. новембар, на дан када је српска војска 1918. године ушла у ослобођени Београд, уз 
оцену да „20. октобар није дан који нас уједињује“. СПО је сматрао да за Дан Београда треба 
прогласити некадашњу предратну славу престонице – Спасовдан, који је СПЦ од 1992. године 
обележавала свечаном литијом уз присуство градских челника (ИАБ, ф. 17, к. 130, л. 5–40, СГБ 
– 47. седница од 14.12 – 21.12.1995. године).

43 ИАБ, ф. 17, к. 131, Одлука о утврђивању празника Града Београда бр. 020-447/95-XIII-01, 
СГБ – 48. седница од 28.12.1995. године.

44 ИАБ, ф. 17, к. 61, л. 15–23, СГБ – 11. седница од 10.12 – 18.12.1997. године.
45 ИАБ, ф. 17, к. 61, л. 15–23, СГБ – 11. седница од 10.12 – 18.12.1997. године.
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Димитров – Гемето).46 У време мандата привремене градске власти (ВСИК) 
формирана је Комисија за именовање (Комисия по наименования), која је утвр-
дила критеријуме за промену назива улица, тргова, паркова и стамбених насеља 
јавног значаја (децембар 1990).47 У састав Комисије улазили су председник и 
секретар ВСИК, те представници Историјског музеја Софије, Института за 
историју Бугарске академије наука (БАН), Етнографског института БАН, Гео-
графског института, Института за бугарски језик и неколико установа културе.48 

Комисија је, пре свега, истакла важност реституције старих назива по 
личностима од историјског значаја, историјским датумима и топонимима од 
значаја за Бугарску, уз изнету оцену да је у доба социјалистичке власти избри-
сан велики број назива познатих из времена након ослобођења Бугарске (1878) 
услед незнања, неразумевања важности тих назива и идеолошког занемаривања. 
Усвојена је препорука да се свуда где је могуће враћају стари називи, а да се 
нови називи користе за неименоване објекте. Да би се избегле политичке поде-
ле и сукоби, предложено је да се називи улица, тргова и установа од државног 
значаја доносе консензусом кључних партија у Софији.49 

За разлику од одлуке градске власти СПС у Београду, која је у називима 
улица селективно задржала имена из социјалистичког периода по националном 
кључу, у Софији је ВСИК, са члановима из редова антикомунистичког СДС 
и Бугарске социјалистичке партије (БСП), отпочео темељну декомунизацију 
одонима. Архитекта Емил Молов, у име Комисије, предложио је ВСИК да за 
осам софијских улица, тргова и булевара у централној градској зони врати пр-
вобитне називе, а преименује још десет улица (јун 1991). Тако су Васил Коларов 
и Владимир Поп-Томов, два некадашња министра спољних послова у време 
комунистичке власти, „изгубила“ улице, којима су враћени називи с краја 19. 

46 Светлин Кираджиев, София 125 години столица, 1879–2004, (София: Гутенберг, 2006), 
188–189. Г.М. Димитров био је англофилски бугарски политичар и велики противник уласка 
Бугарске у Тројни пакт, због чега је напустио земљу (1941). Након слома проосовинске владе (9. 
септембар 1944), вратио се у Бугарску и учествовао у обједињавању земљорадничког БЗНС и 
јачању његове позиције унутар Отечественог фронта. То га је увело у сукоб са комунистима, па 
је морао да напусти земљу и емигрира у САД. 

47 Привремена градска власт у Софији (Временни столичен изпълнителен комитет – ВСИК) 
образована је 1990. године договором власти и опозиције и трајала до првих локалних избора 
октобра 1991. године (прим. В. Т). 

48 Държавен архив София, фонд 65 – Софийски градски народен съвет (1929–1995), Опис 
15, Арх. јединица 445, лист 52, Решения към протокол № 26 с приложения кьм него от заседания 
на ВСИК на СОС, 28.12.1990 – 04.01.1991 (у даљем тексту: ДАС, 65-15-445, л. 52, Решения към 
протокол № 26 с приложения кьм него от заседания на ВСИК на СОС, 28.12.1990 – 04.01.1991).

49 Анализа дотадашњих одонима утврдила је да око 45% улица у Софији носила имена 
личности, од којих велики број „нема никакав или само мали значај значај за бугарски народ и 
државу“ (Исто, л. 53).
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века – Солунска улица и улица Вилијама Гледстона.50 Без „свог“ булевара остао 
је и некадашњи лидер Коминтерне и БКП Георги Димитров, пошто је враћен 
назив Марија Лујза, по успомени на супругу владара Фердинанда Кобурга 
(1887–1918).

Одлуком ВСИК, Улици Софијска комуна у Средецу враћено је име Кнеза 
Александра Батемберга, Тргу Димитара Благоева стари назив – Трг Македонија 
(из 1893).51 Улици Потемкин у општини Обориште такође је враћено некадашње 
име – Пуковник Дрангов (1926).52 Булевар 9. септембра подељен је на два дела 
– булевари Књажевско шосе и Македонија, док је Булевару Лењина, једној од 
кључних саобраћајница бугарске престонице враћено име Цариградско шосе.53 
Након локалних избора (1991), са успостављањем власти СДС, додатно је на-
глашена ретрадиционализација глорификовањем царистичке прошлости, па је 
Булевар Књажевско шосе постао Булевар цара Бориса III.54 

Једна од првих активности власти СДС на челу са градоначелником Алек-
сандром Јанчулевом (1991–1995) односила се на измену назива градских улица 
и тргова, заснована на израженом антикомунизму. Могуће је, у идеолошком 
смислу, поредити одлуке СДС о промени назива улица са одлукама власти СПО 
и ДС у Београду из 1997. године. Председник градске Комисије за културу и 
верска питања Александар Димитров упутио је у децембру 1991. године предлог 
градској скупштини (Столични общински съвет – СОС) да се на основу закона 
о локалној самоуправи и локалној администрацији укине дотадашња Комисија о 
именовањима при ВСИК, те да се врате „називи пре 9. септембра 1944. године“ 
за више од 20 улица у Софији.55 

Опозициони БСП критиковали су Димитрова због предлога о промени 
имена Улице Тодора Страшимирова, док су одборници СДС подржали измену 
назива, уз оцену да је тај левичарски политичар и противник царизма „оцрнио 
Бугарску у европској јавности“ након Првог светског рата.56 Руском булевару 

50 ДАС, 65-15-455, л. 21, Решения към протокол № 6 с прилоюения към него от заседания 
на ВСИК на СОС , 20.05.1991 – 19.06.1991. г.

51 Исто. Димитар Благоев (1856–1924) био је основач Бугарске радничко социјалдемократске 
партије (БРСДП) из које је 1919. године настала Бугарска комунистичка партија (БКП).

52 Исто. Пуковник Борис Дрангов (1872–1917) био је прослављени бугарски официр у Илин-
денском устанку, балканским ратовима и Првом светском рату. Детаљније у: Кузман Шишков, 
Полковник Борис Дрангов – избрани произведения, (София: Военно издателство, 1985).

53 Исто, 22.
54 ДАС, 65-15-469, л. 122, Протокол от 3-то заседание на СОС – 18.12.1991. г.
55 Исто, л. 123, Протокол от 3-то заседание на СОС – 18.12.1991. г.
56 Тодор Страшимиров (1880–1925) учествовао је 1907.. године у побуни на Софијском уни-

верзитету против власти Фердинанда Кобурга, након чега је завршио студије права у Швајцарској. 
Након Првог светског рата је као припадник левог крила БСДП приступио БКП. Страшимиров 
је убијен 1925. године под непознатим околностима. Његово убиство је највероватније освета за 
атентат на Николу Милева, блиског сарадника лидера ВМРО Тодора Александрова, организованог 
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враћен је назив Цар Ослободитељ, посвећен руском императору Александру II 
(1899), Улици 3. април – Пиротска (1883), Булевару Антона Иванова – Булевар 
Џејмса Баучера (1924), Улици Кимона Георгиева – Женева (1926), Улици Тодора 
Страшимирова – Тулово (1926), Улици Лева Жељаскова – Брегалница (1892), 
Улици Васка Пенчева – Тимок (1892).57 На тај начин СДС је јасно истицао намеру 
да враћањем старих одонима изврши и потпуни идеолошки дисконтинуитет са 
послератном прошлошћу у престоници.

Улицама Црвена армија и Курск, које су изграђене у време социјализма, дата 
су нова имена – Дамјана Груева и Банат.58 Истовремено су „седесари“ показива-
ли романтичарски доживљај историје Бугарске, уз афирмацију „санстефанске“ 
топономастике (Пирот, Морава и Тимок). Тако је градски парламент делимично 
изменио већ постојећи предлог Комисије о измени назива улице Жека Дими-
трова (Морава), јер је одборничка група СДС сматрала да је „Бугарска Морава“ 
правилан историјски назив.59

Преименовање главних улица у Софији имало је и „међународни“ карактер, 
у складу са окретањем Бугарске према Западу почетком деведесетих година. 
Тако су булевари названи по конгресима БКП и КПСС добили називе Европа 
и Хелсинки, док је по чувеном совјетском дисиденту Андреју Сахарову добио 
назив некадашњи Булевар Бугарска.60 Током 1992. године један од софијских 
булевара назван је по Александру Малинову, германофилском председнику 
владе Бугарске крајем Првог светског рата и противнику режима Александра 
Стамболијског. 

У време градоначелника Стефана Софијанског (1995–2005), које је обеле-
жила значајна активност око преуређења и модернизације градских саобраћај-
ница, настављен је одономастички повратак у прошлост. Градске одлуке биле 
су изгласане у контексту настојања владе Ивана Костова да између 1997. и 1999. 

неколико дана раније. Више о томе у: Георги Марков, Покушения, насилие и политика в България 
1878–1947 (София: Военно издателство 2003), стр. 215–220).

57 Антон Иванов био је познати комунистички активиста, борац у Шпанском грађанском 
рату и организатор оружане побуне против немачких трупа у Бугарској у време владе Богдана 
Филова (1940–1943). Ухапшен је и стрељан 1942. године. По њему је добио назив Родопски пар-
тизански одред, у коме је партијски комесар био и Лев Жељасков. Кимон Георгиев (1882–1969) 
био је вођа организације Звено, касније једне од кључних чланица Отечественог фронта. Након 
1944. године Георгиев је обављао дужност премијера и важио за угледног грађанина НР Бугарске 
(ДАС, 65-15-469, л. 79–83, Протокол от 3-то заседание на СОС – 18.12.1991).

58 Дамјан (Даме) Груев (1871–1906), један од оснивача ВМОРО (Вътрешна македоно-о-
дринска революционна организация) и вођа Илинденског устанка. Име Банат је изабрано услед 
насељавања Бугара у ту област у доба аустријске царице Марије Терезије (ДАС, 65-15-469, л. 
121–125, Протокол от 3-то заседание на СОС – 18.12.1991. г.). 

59 Исто, л. 126. Изгласана је и промена назива општине Червена звезда у Изгрев.
60 Lyubomir Ivanov, „1991 Sofia street naming proposal“, Nature and Cultural Heritage 

(1991), https://www.researchgate.net/publication/319820028_1991_Sofia_street_naming_proposal, 
(03.06.2014).
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године успостави ближе односе са Републиком Македонијом због „заједничке 
историје и идентитета“, а преко наглашавања антијугословенских симбола 
прошлости.61 Тако су нови софијски булевари добили имена по некадашњем 
вођи ВМРО Тодору Александрову и југословенско-македонском комунистич-
ком функционеру и дисиденту Димитару Несторову, док је једна од изграђених 
улица понела назив – Скопље.62

За разлику од идиомског антисовјетизма власти коалиције Заједно у Београ-
ду, у Софији је раскид свих веза са СССР био далеко снажније изражен. Пред-
лог власти СДС о расписивању референдума за уклањање Споменика Црвеној 
армији (Паметник на Съветската армия, 1957) изазвао је током 1993. године 
жестоке полемике у СОС и бугарској јавности.63. Одборници БСП указивали 
су на то да је намера градске владе довела у питање ратификацију потписаног 
споразума Републике Бугарске и Руске Федерације о добросуседским одно-
сима, који је подразумевао и међусобно поштовање културног и историјског 
наслеђа. Социјалисти су сматрали да се јефтиним идеолошким чином СДС 
брише историјска заслуга коју је Црвена армија имала у сламању фашизма и 
ослобођењу Бугарске.64 

У напетој скупштинској расправи поједини одборници СДС оптуживали 
су „антихришћанско и злочиначко“ поступање Црвене армије приликом уласка 
у Бугарску, што је, по њима, довело до „продужетка репресија и убистава у 
следећих неколико деценија“.65 Исто тако одборницима већине, који су се углав-
ном некритички односили према проосовинској политици Бугарске, сметао је 
натпис на споменику намењен „браћи ослободитељима“, јер је, сматрали су, 
Бугарску био напао СССР у септембру 1944. године, док је имала статус неу-
тралне земље.66 

61 Зоран Јанаћковић, Балкански троугао, II део, (Београд: Завод за уџбенике, 2014), 31; 
Група аутора, Българската политика спрямо Република Македония. Препоръки за развитието 
на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС в контекста на разши – реше-
нието на ЕС и НАТО в Западните Балкани, (София: 2008), 25–27.

62 Тодор Александров (1881–1924), бугарски револуционар, вођа обновљеног ВМРО након 
завршетка Првог светског рата. Јавно се залагао за уједињење и независност Македоније, али је 
заправо у садејству са двором и генералским врхом радио на њеном присаједињењу Бугарској. 
Након прихватања па одбацивања Коминтерниног „Мајског манифеста“ (1924), Александров је 
продубио сукобе унутар ВМРО, због чега је, са знањем бугарског двора, убијен. На челу ВМРО 
наследио га је Иван (Ванчо) Михајлов (1896–1990), који је у освети за убиство Александрова 
спровео бројне ликвидације припадника ривалске „леве“ фракције унутар ВМРО (Алеко Василев, 
Петар Чаулев, Тодор Паница) и увео терористички активизам у рад организације. 

63 Aneta Vasileva and Emilia Kaleva, „Recharging Socialism: Bulgarian Socialist Monuments in 
the 21St Century“, u: Studia Ethnologica Croatica, 29 (2017), 172–173.

64 ДАС, 65-15-493, л. 15–21, Протокол од 25-то заседание на СОС, 02.04.1993. г.
65 Исто, л. 15–25.
66 Тако је одборница СДС Красимира Ташева оптуживала Црвену армију да је „скрнавила 

бугарске цркве, пљачкала, убијала и силовала“. По Ташевој, „руски војник био је достојан сваког 
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Социјалистима се придружила група СДС – либерали око захтева за 
стављање мораторијума на одлуку о рушењу споменика војницима Црвене 
армије. Деловање опозиције у СОС подржано је захтевом Савеза официра Бу-
гарске, који су у име „600 хиљада припадника војске“ тражили од градоначел-
ника Александра Јанчулева (1991–1995) да спречи одржавање референдума о 
рушењу споменика.67 На крају је СОС донео одлуку о одржавању референдума, 
али градска иницијатива није остварена све до данас.68 Истовремено, у Софији 
су уништавани споменици и меморијални натписи познатим левичарима који 
су били познати као жртве „белог терора“ (1923–1925).69

С друге стране, када је отклон од социјалистичке културе сећања ишао ка 
национално-интегралној, изгласаване су консензусне одлуке градске скупшти-
не, као приликом подизања споменика бугарским пилотима, погинулим од 
1912–1945. године (Паметник на българските летци). Тај споменик објединио је 
ослободилачку традицију из Првог балканског рата и Другог светског рата, али 
ју је, преко предлога СДС, некритички изједначио са проосовинским наслеђем 
режима у Бугарској (1941–1944).70 Синкретистички однос према савезничком 
бомбардовању Софије (1943–1944), уз бурне реакције јавности, приказан је 
постављањем спомен-обележја погинулим немачким „бранитељима бугарског 
неба“ и америчким пилотима који су, у неколико наврата, бомбардовали Софију 
(1943–1944).71 

уважавања“, али и да споменик не представља почаст руском војнику већ војсци која је викала 
„живео Стаљин, баш као што је са друге стране друга војска шизофренично викала „Хајл Хитлер“. 
Њен страначки колега Георги Василев сматрао је да улазак војске СССР у септембру 1944. године 
представљао „акт агресије“. Овај одборник сматрао је да је совјетском амбасадору у Анкари било 
познато да Бугарска води преговоре о уласку у антихитлеровску коалицију. Након тога, тврди 
Василев, Бугарска је ушла у рат за „туђе интересе“, док је „20 хиљада припадника елите убијено 
само неколико месеци након уласка Црвене армије“. Василев је додао и да је тиме „инсталирана 
марионетска управа“ у Бугарској ,која је трајала 45 година (Исто, л. 23–27).

67 Исто, л. 30–52.
68 Након одлуке градских власти о референдуму, питање уклањања споменика разматрано 

је и у бугарској влади, али без конкретнијих резултата. Споменик је након 2000. године служио 
и за различите уметничке перформансе и поруке, најчешће идеолошког и политичког садржаја 
(Vasileva and Kaleva, „Recharging Socialism: Bulgarian Socialist Monuments in the 21St Century“, 
177–178).

69 Iskra Baeva and Evgenia Kalinova , „Bulgarian Transition and the Memory of the Socialist 
Past“, Remembering Communism. Genres of Representation, edited by M. Todorova, (New York: Social 
Science Research Council, 2010), 80. 

70 ДАС, 65-15-469, л. 122–123, Протокол от 3-то заседание на СОС – 18.12.1991. Исто-
ријско-одономастичке контроверзе и ревизионистичке тенденције доведене су у Бугарској до 
врхунца почетком 21. века приликом покушаја владајућег ГЕРБ-а да именије једну од софијских 
улица по ратном премијеру Богдану Филову, што је изазвало широку јавну полемику и жестоку 
реакцију Израела.

71 Тако су подигнута спомен-обележја Герхарду Венгелу, пилоту Luftwaffe 2004. године (у 
присуству представника немачке амбасаде у Бугарској), док је 2010. године испред амбасаде САД 
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Изградња Меморијалног комплекса жртвама комунизма у Софији (Мемо-
риал на жертвите на комунизма) била је најзначајнији потез власти СДС ка 
потпуној декомунизацији бугарског друштва и наметању транзиционе културе 
сећања кроз тоталитаристичку контекстуализацију периода реалсоцијализма.72 
Крајем 1994. године градска скупштина у Софији донела је одлуку о подизању 
спомен-обележја свим жртвама „комунистичког терора“ од настанка БКП до 
пада комунизма (1919–1989).73 Одборничка група СДС упутила је председнику 
СОС Петру Станкову предлог о подизању споменика у време обележавања 
50-годишњице, како се наводило, једног од најмрачнијих периода у историји 
Бугарске, када је на силу успостављена комунистичка власт.74 

Комплекс је грађен између 1997. и 1999. године у непосредној близини 
Националног дворца културе (Национален дворец на културата – НДК), једног 
од симбола власти Тодора Живкова, чиме је желео да се посебно нагласи идео-
лошки контраст. На спомен-плочи исписана су имена више од 7.500 страдалих, 
док је испред плоче постављен старовременски дизајнирани крст. У непосредној 
близини изграђена је мала капела, која је требало да подсећа на „патње неви-
них жртава“.75 Меморијални комплекс отворен је у септембру 1999. године, 
уз присуство премијера Костова и градоначелника Софијанског, док су верску 
службу заједно држали свештеници из одвојеног крила Бугарске православне 
цркве, Римокатоличке цркве и Јерменске цркве. 

Градске активности око промена назива улица пратили су и предлози за 
измену Дана Софије, који је у време социјализма обележаван 3. априла, на дан 
када је Софија изабрана за престоницу Кнежевине Бугарске (1879). Одбор-
ници СДС сматрали су да је обележавање 3. априла било директно у вези са 
превеликим бројем септембарских празника у доба социјализма (Дан Народне 
победе – 9. септембра, Дан Народне милиције – 15. септембра, Дан Народне 
војске – 17. септембра), када је, сматрали су, требало да се прославља и дан 
престонице Бугарске, на празник Свете Софије (17. септембра). Одборници 
БСП критиковали су предлог Комисије, јер се за Дан Софије узимао верски 

у Софији постављен споменик погинулим америчким пилотима у Бугарској („Капитан Герхард 
Венгел – германски летец загинал в защита на българското небе“, https://edinzavet.wordpress.
com/2008/02/22/hauptmangwenge/ , (14.05.2018)).

72 Kristen Ghodsee,, „Tale of “Two Totalitarianisms”: The Crisis of Capitalism and the Historical 
Memory of Communism“, u: History of the Present: A Journal of Critical History, 4, 2, (University 
of Illinois Press, 2014), 130.

73 „Мемориал на жертвите на комунизма“, http://monuments.bg/monument/memorial_to_the_
victims_of_communism, (30.06.2014).

74 ДАС, 65-15-555, л.119, Протокол от 58-то заседание на СОС – 07.12. 1994. г.
75 „Мемориал на жертвите на комунизма“, http://monuments.bg/monument/memorial_to_the_

victims_of_communism, (30.06.2014).
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празник иако, по речима социјалиста, нису сви Софијци хришћани.76 На крају 
је председник СОС Петар Станков закључио да узимање Свете Софије за „по-
кровитељку престонице“ не значи да је 17. септембар изабран као религиозни 
празник, након чега је проглашен нови Дан Софије.77

Промене назива улица и празника у Београду и Софији током деведесетих 
година сведочанство су успостављања јасног идеолошког дисконтинуитета с 
временом социјализма.78 Почетну амбивалентност власти СПС око преиме-
новања улица и тргова у Београду (1992–1996) заменио је антикомунистички 
наратив градске власти СПО и ДС (подржан од СРС и ДСС) утемељен, пре 
свега, на враћању традиционалних назива, независно од могућности њихове 
реалне примене у стварности. 

За идеолошку транзицију у Београду и Софији својствена је и ретрадици-
онализација, спровођена у складу с политичким програмима и идејама грађан-
ско-конзервативних странака, уз снажно присуство верског утицаја приликом 
избора нових градских празника. Бескомпромисност и искључивост антико-
мунистичке политике СДС, посебно у време премијера Костова (1997–2001), 
знатно је утицала на раст политичких тензија у друштву. Међутим, ти покушаји 
идеолошких дисквалификација нису имали превелику подршку у народу, што 
је био један од разлога изборног пораза „плавих“ 2001. године.

Удар на „култ личности“: судбине Меморијалног центра  
Јосип Броз Тито и Маузолеја Георгија Димитрова

Антититоизам био је један од кључних идеолошких праваца обрачуна с 
претходним друштвеним системом и његовом културом сећања. У време распа-
да Југославије, из етноцентричне перспективе политичких елита у Словенији, 
Хрватској и Србији титоизам је, као један од фактора заједништва у социјали-
стичкој Југославији постао сметња, па се приступило његовој деконструкцији.79 
У оквирима нове, национално „еманциповане“ културе сећања у Београду по-
себно је занимљив однос власти према Меморијалном центру Јосип Броз Тито. 

76 Исто, л. 15–16. Из редова БСП чули су се и духовити коментари да је 17. септембар 
прихватљив и за социјалисте, јер је на тај дан штампан први број листа Работнически вестник 
(1879–1937), одржана Лондонска конференција Прве Интернационале (1871) и формирано прво 
Бугарско-совјетско друштво пријатељства (1934). Дискусије одборника БСП Тање Симеонове 
и Атанаса Дјулгерова.

77 Исто. Дан Софије изгласан је одлуком већине (58 одборника СДС гласало је „за“, а 16 
одборника БСП „против“). 

78 Радовић, Београдски одоними, 130.
79 Todor Kuljić, „Titoizam: tri perspektive“, u: Tito-viđenja i tumačenja, zbornik radova (Beograd: 

Institut za noviju istoriju Srbije, 2011), 541.
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Тај комплекс формиран је 1982. године од Куће цвећа, некадашње Титове 
зимске баште, у којој је и сахрањен, два музеја – 25. мај и 4. јул, резиденције у 
Ужичкој улици 15, те још неколико мањих објеката (Биљарница, Стари музеј, 
Ловачка кућа и Спомен збирка).80 Од 1983. године, када је Mеморијални центар 
отворен за организоване и самосталне посете до почетка деведесетих година, 
Кућу цвећа посетило је више од десет милиона људи.81 Ипак, то место сећања, 
које је у првих неколико година било у центру интересовања југословенске 
јавности, потиснуто је крајем осамдесетих година из медијске и културне поли-
тике у Србији, обликоване према новој друштвеној стварности након уздизања 
Милошевића.82 

Разни видови протеста и борбе првих опозиционих странака у Србији про-
тив лика и дела Јосипа Броза Тита (1990) знатно су утицали на промену важеће 
друштвене и медијске парадигме. Скидање Титових слика са јавних установа и 
уличних табли с његовим именом пратило је промовисање улоге вође Равногор-
ског покрета Драже Михаиловића, што су чинили Вук Драшковић и Војислав 
Шешељ.83 Непосредно после доношења Устава Србије, почетком октобра 1990. 
године, Шешељ је ухапшен у центру Београда због јавних транспарената који 
су позивали на рушење Куће цвећа и организовања добровољаца за одлазак у 
Книн као помоћ отпору локалних Срба против нове власти у Хрватској на челу 
са Фрањом Туђманом.84 

На дан Титове смрти (4. маја 1991) тај ултранационалистички политичар 
организовао је протест својих присталица испред Музеја 25. мај, на којем је 
тражио уклањање посмртних остатака „највећег зликовца и злочинца у историји 
српског народа“ из Куће цвећа.85 Протестни скуп пратила је четничка иконо-
графија са погрдним паролама, уз симболички глогов колац за „комунистичког 
антисрпског вампира“. Председник СРС том приликом је жестоки антититои-

80 Детаљније о Меморијалном центру Јосип Броз Тито у: Gorica Erceg-Sarajčić, Memorijalni 
centar „Josip Broz Tito“ – nastanak i perspektive, (Varaždin 1990); Olga Manojlović Pintar and 
Aleksandar Ignjatović, „National Museums in Serbia: A Story of Intertwined Identities“, Building 
National Museums in Europe 1750–2010, (Linköping University Electronic Press, 2011), 805.

81 Исто, 45. 
82 Olga Manojlović Pintar i Aleksandar Ignjatović, „Muzeji Beograda i koncept suočavanja sa 

prošlošću“, Muzeji kao mesta pomirenja. Osmi kolokvijum Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja, 
(Beograd: Istorijski muzej Srbije, 2009), 130.

83 Шешељ је у Ваљеву (јул 1990) учествовао у организацији „јавног суђења“ Титу („Преки-
нуто суђење Јосипу Брозу Титу у Ваљеву“, Велика Србија, 15.08.1990, 18–20).

84 Председник СРС је због „омаловажавања патриотских и националних осећања грађана 
и друштвено-политичког уређења“ упућен у затвор на одслужење двонедељне казне („Војислав 
Шешељ као заточеник савести у комунистичким казаматима“, Велика Србија, 01.12.1990, 10–14).

85 „Шешељ руши Кућу цвећа“, https://www.youtube.com/watch?v=zpDEDYrDYIo, (10.01.2017), 
„Vojislav Šešelj – Josip Broz Tito je najveći zlikovac i zločinac u istoriji!“, https://www.youtube.

com/watch?v=y7FV1SwQH2k, (10.01.2017).
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зам искористио као идеолошки конструкт за критике савезног премијера Анте 
Марковића и „усташке“ власти ХДЗ у Хрватској.86 

Са распадом социјалистичке Југославије, Музеј 25. мај и читав Мемо-
ријални комплекс изгубили су државу којој су представљали један од важнијих 
културних, али и политичких симбола, па је покренуто питање њиховог значаја 
и посебности у новим друштвеним околностима.87 Током 1991–1992. године 
стручни тим Меморијалног комплекса покренуо је иницијативу да се за сврху 
заштите културног добра реши статус те установе. На основу одлуке председни-
ка СРЈ Добрице Ћосића формиран је експертски тим, који је донео закључак да 
сви објекти буду сачувани у оквиру Комплекса и предмети од великог културног, 
уметничког и историјског значаја.88 Савезни председник Зоран Лилић је указом 
(јун 1996) донео одлуку о престанку важења закона о Меморијалном центру 
Јосип Броз Тито, да би три месеца касније влада СРЈ основала Музеј историје 
Југославије, који је објединио делове некадашњег Меморијалног центра (Музеј 
25. мај, Кућа цвећа) и Музеја Револуције.89 

Музеј историје Југославије требало је да означава однос нове државе према 
социјалистичком југословенском наслеђу, али је, заправо, искоришћен за поли-
тичке манипулације.90 Резиденција у Ужичкој 15 и преостали објекти одвојени су 
великим зидом и стављени на располагање новом председнику СРЈ Слободану 
Милошевићу (1997). Знатан део предмета и музејских експоната пресељени 
су у резиденцију, а један број запослених у некадашњем центру остао је без 
посла највероватније као „непожељни сведоци“.91 Поједини културни радници 
јавно су се обраћали Милошевићевој супрузи Мирјани Марковић и надлежним 
институцијама због сумњи да је део уметничког блага незаконито отуђен.92 

86 Исто.
87 Olga Manojlović Pintar and Aleksandar Ignjatović, „Catalysts Of Intricate Identities: Three 

Belgrade Museums iun Socialist Yugoslavia», Токови историје, 2, (Београд: Институт за новију 
историју Србије, 2013), 249–250; Aleksandar Ignjatović, „Otvaranje i popularizacija. Muzej 25. maj 
i transformacija prostora Dedinja“, Tito-viđenja i tumačenja, zbornik radova, (Beograd: Institut za 
noviju istoriju Srbije, 2011), 612. 

88 Чланови комисије били су, између осталих, и академици Дејан Медаковић, Драгослав 
Срејовић, Бранко Петрановић, Војислав Ђурић, Александар Деспић (Неда Кнежевић,, „Препо-
знавање – Музеј 25. мај“, Зборник радова „Културни предео“ – 7. конференција, (Београд: Завод 
за заштиту споменика културе града Београда, 2016), 32).

89 Исто, 32–33.
90 Manojlović Pintar and Ignjatović, „National Museums in Serbia: A Story of Intertwined 

Identities“, 807.
91 Често се дешавало да запослени у Музеју историје Југославије морају да се обраћају 

Милошевићевом шефу кабинета да би поједини предмети из Резиденције могли да се уврсте 
у изложбе и поставке (Ast, Slobodanka, „Užička 11: Miloševići u muzeju“, Vreme, 05.04.2001, 9).

92 Историчар уметности и књижевник Живко Брковић током 1999. године упутио је отво-
рено писмо Мирјани Марковић о судбини „значајног културног и уметничког блага“ и захтеве са 
истим садржајем Заводу за заштиту споменика и добара. Брковић је посебно тражио одговоре о 
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Током бомбардовања НАТО резиденција је директно погођена и тешко 
оштећена, па се Милошевић преселио у вилу Мир, некадашњу Спомен-збирку, 
која је током 1996. године преуређена за потребе тадашњег председника СРЈ 
Лилића.93 Породица Милошевић преселила се у нови објекат док је истовреме-
но, злоупотребом одлука извршне власти, трајала обнова и проширење њихове 
куће у Толстојевој улици на Дедињу.94 И други објекат из некадашњег Титовог 
комплекса није био „срећан“ за Милошевића – у њему је ухапшен и, одлуком 
Владе Србије, депортован у Међународни кривични трибунал у Хагу због оп-
тужби за ратне злочине (јун 2001).95 

Тиме је формално окончан период Милошевићеве злоупотребе Титовог 
државног, идеолошког и меморијалног наслеђа. Међутим, у политичко-симбо-
личком смислу те злоупотребе добиле су наредних година и црту бизарности. 
У Музеју историје Југославије изложени су посмртни остаци Слободана Ми-
лошевића (2006), чиме је, одлуком Владе Србије на челу с премијером Кошту-
ницом, „без преседана у историји културних установа“, музејско-уметнички 
простор добио улогу – капеле!96 На тај начин преминули председник Србије и 
СРЈ вишеслојног идеолошког идентитета симболизовао је, из антијугословен-
ско-антикомунистичког дискурса нове власти, континуитет погубног утицаја 
титоистичке СФРЈ на српску нацију.97

Као и Кућа цвећа, Маузолеј Георгија Димитрова (Мавзолей на Георги Дими-
тров) представљао је место заинтересованих социјалистичких ходочасника из 
различитих крајева земље и иностранства. Испред те импозантне камене гроб-
нице „учитељу и вођи бугарског народа“, подигнуте на Тргу 9. септембра (кас-
није Трг Александра Батемберга) за свега неколико дана (јул 1949) делегације 

судбини уметничких дела Ђуре Јакшића, Паје Јовановића, Крста Хегедушића, Ивана Мештро-
вића, Саве Шумановића и Риста Стијовића (Ast, Slobodanka, „Dedinjske vile – srušiti? Nego šta!“, 
Vreme, 02.11.2000, 5).

93 Manojlović Pintar and Ignjatović „National Museums in Serbia: A Story of Intertwined 
Identities“, 807.

94 Одлуку о проширењу комплекса Милошевићеве куће у Толстојевој по веома ниским откуп-
ним условима донела је коалициона влада СПС, ЈУЛ и СРС одмах након завршетка бомбардовања 
1999. године. Од тада је резиденција у Ужичкој 15 и даље у рушевинама, са две неексплодиране 
крстареће ракете, док је вила „Мир“ стављена у надлежност Дирекције за имовину Републике 
Србије (Ast, „Užička 11: Miloševići u muzeju“, 9).

95 Одлука Владе Србије о испоручењу Милошевића Хашком трибуналу (jун 2001) све до 
данас изазива многобројне полемике у политичкој и стручној јавности (прим. В. Т). 

96 У писму премијеру Србије Војиславу Коштуници (2004–2008) директорка Музеја историје 
Југославије навела да је „таквом одлуком нарушен не само интегритет институција културе већ 
и њихова сврха, ако не и појам културе…Захтевам да јавност и Влада Србије реагују на акт који 
нарушава аутономност културне институције, културе уопште и у скарадном смислу их уводи у 
дневнополитичку функцију“ (Manojlović Pintar i Ignjatović „Muzeji Beograda i koncept suočavanja 
sa prošlošću“, 129–130).

97 Исто, 130–131.
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страних државника полагале су венце и одавале почаст све до краја комунизма 
у Бугарској. Почетак плуралистичког система обележили су и захтеви СДС да 
се Маузолеј Димитрова уклони као остатак тоталитарног култа .личности, па 
је влада премијера Луканова, у којој је био и Бојко Димитров, усвојени син не-
кадашњег лидера БКП и Коминтерне, донела одлуку о премештању посмртних 
остатака на јавно гробље.98 

Став породице о кремирању балсамованог тела био је у складу са њеним 
неоспорним атеизмом, али и израз нетрадиционалног, прозападног утицаја. То се 
није превише допадало следбеницима идеја Димитрова, јер је он због ритуалног 
балсамовања повезиван са култом Лењина.99 Таква одлука владе реформисаних 
комуниста највероватније је утицала на то да Трг 9. септембра са Маузолејом 
Димитрова не постане центар окупљања присталица социјалиста, за разлику 
од Цркве Александра Невског, централног места митинга СДС.100 

Након преузимања власти у Софији, 1991. године, СДС је покушао да са 
Министарским саветом договори уклањање Маузолеја из центра престонице. 
Кмет Јанчулев, у неколико наврата, обавештавао је премијера Љубена Берова 
о неопходности премештања Маузолеја, због „нелегалне изградње на градском 
земљишту“, али ти покушаји остали су без одговора (1992–1993).101 Истовреме-
но, Јанчулев је од председника БСП Жана Виденова тражио да његова странка 
обезбеди средства за премештај Маузолеја Георгија Димитрова, узимајући у 
обзир „толеранцију грађана који су одавно тражили његово рушење“, уз захтев да 
се грађевина премести у родно село Димитрова или друго место изван Софије.102 

Одлуком Владе Бугарске, по којој градски одборници нису могли да распо-
лажу државном својином, судбина Маузолеја пролонгирана је до 1999. године, 
када је премијер Иван Костов покренуо процедуру за његово уклањање из 
центра Софије.103 Таква одлука имала је везе са изразитом антикомунистичком 

98 Бојко Димитров био је дете комунистичких илегалаца убијених у току Другог светског 
рата. Усвојио га је Георгије Димитров након успостављања власти Отечественог фронта 
1944. године (Ташо, Ташев, Министрите на България 1879–1999, (София: АИ “Проф. Марин 
Дринов”,1999), 154–155).

99 Maria Todorova, „The Mausoleum of Georgi Dimitrov as lieu de mémoire“, The Journal of 
Modern History, 78, 2, June (Тhe University of Chicago Press , 2006), 386. https://www.journals.
uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/505801, (13.02.2019). Тело Димитрова балсамовали су совјетски 
стручњаци. Касније је такав тип балсамовања примењен у случају Стаљина (1953), Клемента 
Готвалда (1953), Хо Ши Мина (1969), Агoстина Нета (1979) и др.

100 Исто, стр. 396–398.
101 ДАС, 65-15-34, л. 10–18, Писмо от проф. Александър Янчулев – кмет на София до проф. 

Любен Беров, Председател на Министерския Съвет на Република България, 21.11.1992. г. 
102 Димитров је рођен у Ковачевцима, селу у околини Перника (ДАС, 65-15-34, л. 3, Писмо 

от проф. Александър Янчулев – кмет на София до Председателя на Вишсия Съвет на БСП, г-н 
Жан Виденов, 23.01.1993).

103 „Домът на най-скъпия покойник“, 24 часа, 26.08.2009, https://www.24chasa.bg/
Article/213007, (15.02.2019).
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политиком Костова и требало је да пред нове локалне изборе утиче на хомогени-
зацију широког фронта бирача који су били против БСП. Постоје претпоставке 
да су на одлуку Костова утицали резултати стручне медицинске експертизе 
(1998), која је указивала на могућност да је Димитров отрован по Стаљиновој 
наредби. То је у редовима власти изазивало нереалан страх од успостављања 
култа „комунистичке жртве“ у народу, који је наводно могао да се артикулише 
масовним гласањем за БСП.104 

Почетком августа 1999. године заменик премијера Евгениј Бакарџијев по-
тписао је одлуку за рушење Маузолеја.105 Радови на минирању започели су 21. 
августа, али објекат нису срушиле прве детонације, па су окупљени новинари 
подругљиво сугерисали Бакарџијеву да позове НАТО у помоћ, алудирајући на 
бомбардовање СРЈ. Услед процена да би веће експлозије угрозиле околне објекте, 
Маузолеј је до 27. августа срушен мањим количинама експлозива и употребом 
комуналне механизације. Тако је некадашње култно место социјализма уклоњено 
за седам дана из центра Софије, чиме је, парадоксално, његово рушење трајало 
дан дуже од времена његове изградње пола века раније.106

Рушење Маузолеја изазвало је различите реакције у јавности и међу бу-
гарским политичарима. Познати комунистички дисидент и председник БСДП 
Петар Дертлијев, лидер покрета Екогласност Стефан Гајтанџијев, посланик БСП 
Румен Воденичаров, историчар Иљчо Димитров и режисер Ангел Вагенштајн 
говорили су и писали о нецивилизацијском и антиисторијском акту и подсећали 
да су комунисти „претварали палате у националне галерије“.107 Социјалистичка 
Дума писала је да је „употреба тротила“ у центру Софије „фарса и трагикомедија 
која представља наставак паљења Партијског дома и рушења Парламента“, док 
је високи функционер БСП Георги Пирински сматрао да је питање Маузолеја 
требало решавати договором, након одржавања локалних избора.108 С друге 
стране, подржаваоци одлуке власти сматрали су да је срушен „арогантни симбол 

104 Исто. Медицинске и хемијске анализе делова косе и мозга Димитрова вршени су на 
Институту за криминалистику и криминологију и Институту за општу и неорганску хемију у 
Софији. Резултати високог садржаја живе у телу Димитрова појединим бугарским стручњацима 
указивали су на тровање, док су они са супротним ставом сматрали да је у питању последица 
лечења „новоритом“, што је била уобичајена медицинска пракса у то доба. 

105 Държавен вестник, 72, 13.08.1999. г. 
106 Поједини новинари указивали су да је Бакарџијев лично обезбедио донацију за уклањање 

Маузолеја коментаришући да „широм света, а и у Бугарској донатори издвајају средства за 
изградњу, а не за рушење“ (Todorova, „The Mausoleum of Georgi Dimitrov as lieu de mémoire“, 
388–398).

107 Исто.
108 У Думи се алудирало на демонстрације СДС током којих је 1990. и 1996. године запаљено 

седиште БСП, односно извршен упад у Народну скупштину (ПГДЛ: Спрете разрушаването на 
мавзолея“, Дума, 21.08.1999, 1–3).



44 Годишњак за друштвену историју 2, 2020.

тоталитаризма“.109 Премијер Костов бранио је одлуку Бакарџијева тврдњом да је 
Маузолеј стварао лажну слику о бугарском идентитету и представљао негацију 
парламентарној демократији, док је његов заменик Александар Божков говорио 
о демократском праву власти на овакву одлуку. 

Рушење објекта одмеренијим ставовима бранио је градоначелник Софијан-
ски. Он је оценио да БСП ништа није урадила око тог питања током своје власти 
(1994–1996) и да се, на тај начин, „одрекла свог симбола“.110 Софијански је 
сматрао да ће уклањање Маузолеја као „нелегалног објекта“ ослободити јавни 
простор за изградњу парка, док је потез владе Костова упоредио са рушењем 
Берлинског зида, што је, по њему, требало да уједини грађане Бугарске онако 
како је „извршено уједињење Немаца десет година раније“.111

Уклањањем Маузолеја власт СДС оглушила се о многобројне критике 
стручне јавности о пренамени његовог простора, док на своју страну није успела 
да придобије већину грађана Софије.112 С друге стране, уклањањем тела Дими-
трова (1990), Маузолеј више није постојао као интегративни симбол присталица 
левице, већ је служио као мобилизатор национално-демократских снага, као 
важан сегмент у новој „антитоталитарној“ култури сећања. Рушење Маузолеја 
истовремено је постало и симбол антикомунистичке ригидности СДС. Таквом 
радикалном идеолошком борбом влада Костова покушала је да прикрије слабо-
сти економске реформе коју је спроводила, и све снажније сукобе у врху власти. 

***

Антикомунизам као једно од кључних идеолошко-транзицијских обележја 
политичког деловања утицао је на промене у култури сећања у обе престонице. 
Тако су у Београду партијске интерпретације о прошлости снажно уздрмале 
социјалистичку традицију и наратив о улози Јосипа Броза Тита. Опозиција 
је у „титоистичком“ контексту често разматрала позицију и улогу Слободана 
Милошевића. Власт СПС се због националистичких разлога, с друге стране, 
одрицала идеологије социјалистичког југословенства и титоизма, покушавајући 
да са послератним наслеђем одржава само „патриотски“ континуитет. 

За разлику од СПС, бугарски социјалисти су задржали чврст ослонац у 
својој левичарској традицији с краја 19. века, али су се у новим, демократским 

109 Todorova, „The Mausoleum of Georgi Dimitrov as lieu de mémoire“, 399.
110 Исто, 400.
111 Исто, 400–401; Искра Баева и Евгения Калинова, Социализмът в огледалото на прехода 

(София: Изток-Запад, 2011), 78–79.
112 Todorova, „The Mausoleum of Georgi Dimitrov as lieu de mémoire“, 402. У анкети спрове-

деној међу грађанима Софије, њих 64% имало је негативан однос према Маузолеју, али је свега 
34% било је његово уклањање. Већина је била против одлуке о рушењу, од чега је 42% је желело 
промену његове намене, а 24% залагало се за status quо. 
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оквирима политичке борбе одрицали ауторитаризма Тодора Живкова из осам-
десетих година. Из антикомунистичког дискурса СДС, успостављање система 
реалсоцијализма у Бугарској представљало је резултат спољашње агресије 
(СССР) у којем је БСП као идеолошки наследник БКП био активни учесник. 
Идеолошки kulturkampf премијера Костова брисао је не само социјалистичко 
културно наслеђе Бугарске већ и аутентичне заједничке споменике источно-
европског сећања на борбу против нациста и њихових сателитских савезника.
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Summary

Vladimir Todić, PhD

Аnti-communist Remembrance Culture and Symbols of  
Ideological Transition in Belgrade and Sofia (1989–1999)

The collapse of socialism in Yugoslavia and Bulgaria and changes of dominant ideo-
logical paradigms was especially visible in the capitals – Belgrade and Sofia, as epicenters 
of the most significant transitional changes. Political transformation through the introduction 
of party pluralism in the capitals was labeled by strong activities of anti-communist parties 
which, by imposing a new culture of remembrance through changes in the names of streets 
and squares, affirmed the traditions of pre-communist regimes, as well as defeated forces 
and military formations from World War II. These forces negatively marked the roles of the 
USSR and „communist dictators“ (Tito, Dimitrov). They initiated activities for the conversion 
and demolition of memorial spaces (Memorial Center “Josip Broz Tito”, Georgi Dimitrov 
Mausoleum). The change of the names of the streets in Belgrade and Sofia is a testimony 
to the establishment of a clear ideological discontinuity by comparison with socialistic-era.

Keywords: Belgrade, Sofia, socialism, anti-communism, Tito, Dimitrov, streets, culture 
of memory.
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Није било дефицита девојчица у Србији  
пре Првог светског рата1

Апстракт: Тема овог рада је истраживање положаја девојчица у 
Србији пре Првог светског рата: да ли је њихов положај био толико 
инфериоран у односу на дечаке да је то резултирало њиховим већим 
морталитетом и мањим бројем него што би се очекивало код једнаког 
положаја деце оба пола. Кратак одговор је НЕ. У раду је показано да није 
постојао мањак девојчица у односу на биолошки детерминисане демо-
графске стандарде како приликом рођења (што значи да инфантицид није 
био селективан) тако ни током раног детињства (што значи да девојчице 
нису битно слабије храњене и лечене). Овим се Србија прикључила запад-
ноевропском моделу у коме преференција синова има бенигне облике. Такав 
резултат последица је, верујем, комбинација економских разлога (знатна 
економска вредност жене), хришћанског морала и државне политике.

Кључне речи: девојчице, стопа по полу, дискриминација, чедоморство, 
рођења, попис, економска вредност, хришћанство.

Увод

Тема овог рада је истраживање положаја девојчица у српском друштву 
од 1860. године до Првог светског рата, али не толико укупног већ само оног 
најважнијег: да ли је њихов положај био толико инфериоран у односу на дечаке 
да је то резултирало њиховим већим морталитетом и мањим бројем него што 
би се очекивало код једнаког положаја деце оба пола. 

1 Захваљујем Милошу Јагодићу, Гордани Матковић и Милану Завађилу за кориснe коментарe.
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Преференција мушког детета у односу на женско је у патријархалном 
друштву познат феномен у светским размерама и део свакодневице оновре-
мене Србије. Најлакши и стандардан приказ те разлике у литератури јесте 
уобичајена слика весеља приликом рођења мушког детета и мук или чак плач 
приликом рођења женског.2 Мушко дете је доживљавано као онај од кога зависи 
будућност свих млађих и жена у породици, као настављач лозе, будући власник 
породичног имања и старешина породичног предузећа, радник на физички 
најтежим пословима, онај који ће издржавати родитеље у старости, па и војник 
и заступник интереса породице у општењу са државом и сеоском заједницом. 
С друге стране, женско дете ће радити лакше послове (иако помоћ код млађе 
деце и рад у домаћинству нису лаки), привремено је у породици (удаће се када 
одрасте и отићи у мужевљеву породицу), па ће чак окрњити породичну имо-
вину кроз мираз који ће однети у мужевљеву кућу и слично. Давно, а строго, 
рече Вук Врчевић (1881): „Син је кутњи темељ, крсна свијећа, вјечна домаћа 
читуља, бранич цркве и народа... А ђевојка? Она није друго но туђа вечера за 
суђену кућу.“3 Стога је на селу владало уверење да је економска и социјална 
вредност дечака за породицу знатно већа од вредности девојчице, па је и однос 
породице био одговарајуће различит.

Да ли је преференција мушког детета довољан разлог за смањење броја 
девојчица или се његови ефекти завршавају на мање драстичним облицима 
неједнаког положаја?

На светском нивоу је Индијац Амарта Сен, нобеловац, 1990. уздрмао свет-
ску политичку, али и стручну јавност образложеном тврдњом да у земљама у 
развоју недостаје велики број жена, а посебно у јужној и југоисточној Азији 
– он га је тада проценио на више од сто милиона.4 Учинио је то, методолошки 
гледано, упоређењем полне структуре најмлађих кохорти деце и нашао да је удео 
девојчица далеко мањи него што је уобичајено по демографским стандардима. 
Неприродно висока стопа дечака у односу на девојчице, показало се, углавном је 
последица селективног абортуса, када потенцијални родитељи унапред сазнају 
пол детета и одлуче се за елиминацију женског фетуса. Сенови радови изазвали 

2 Милан Ђ. Милићевић пише: „Мушка страна свакад је претежнија од женске. Кад се роди 
мушко дете, девета кућа пева, а кад се роди женско дете, девета кућа плаче, веле старе бабе.“ 
„Женскиње треба да устану раније од мушкиња; оно мушкињу полева да се умије (…) сељанка 
ручконоша носећи радинима ручак, обично има на рамену обрамицу с торбом хлеба и с лонцем 
готовца, на леђима, често колевку (ако ће и она имати шта да ради), за појасом јој преслица те 
идући граби и што да опреде! Ох, нема лако таке живомученице као што је жена сељанка!”, 
Живот Срба сељака, (Просвета: Београд, 1984), 17, 132.

3 Наведено према Сретен Петровић: „Магија и животни круг у обичајима и веровању 
Сврљига“, Културна историја Сврљига, 7, 2016, 56.

4 Аmartya Sen, More than 100 million women are missing, New York Review of Books, 20, 1990; 
А. Sen, „Social inequality outweighs women’s survival advantage in Asia and North Africa“, British 
Medical Journal, 304, 1992. 
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су велику истраживачку активност широм света, са анализом проблема у број-
ним земљама, посебно у Индији и Кини, који су потврдили Сенов закључак 
о утицају ултразвучне технологије од седамдесетих година или осамдесетих 
година 20. века наовамо.5

Размах истраживања донео је и испитивање феномена недостајања де-
војчица у ближој и даљој историји, почевши од Тоскане у 15. веку,6 Кине у 17. 
веку и слично. Расположивост и поузданост података повећавала се са протоком 
времена, посебно у Европи, па сада постоји доста студија о том феномену у 
европским земљама. Основни налаз тих истраживања је да у западној Европи 
од 16. века надаље релативно висок морталитет девојчица није био озбиљан 
проблем иако је и даље постојала преференција синова. У правцу ублажавања 
ефеката те преференције током развоја деловали су морални и религијски 
разлози.7 Ипак, инфантицид је постојао у старијим временима, а повремено 
је посебно погађао девојчице.8 У 19. веку постојао је проблем премалог броја 
девојчица у односу на број дечака само у неким јужноевропским земљама, као 
што су Шпанија, Грчка и Бугарска.9 Стога је занимљиво ближе погледати како 
Србија стоји у компаративној перспективи.

Непосредна историографска евиденција о смртоносној дискриминацији 
девојчица која би довела до смањења њиховог броја практично не постоји у 
Србији, као ни у целој Европи. По свему судећи, основни мотив инфантицида 
у Србији у 19. веку није била намера да се утиче на број и композицију порода 
породице већ прикривање детета зачетог у ванбрачном односу, а ради избегавања 
срамоте, тако да пол детета приликом чедоморства није био важан, чак можда 
није увек ни био познат чедоморкама,10 па се не помиње ни у иначе оскудној 
статистици.

Овај рад има два дела. У првом ћемо сагледати податке из демографске 
историје за Србију и проценити да ли су девојчице најмлађих категорија на 
потребном броју или их је мање него што би требало по стандардним демограф-

5 Monica Das Gupta, „Asia’s “Missing Women”: A New Look at the Data“, Population and 
Development Review, 31 (2005), 529–535.

6 Tovah Bender, “The Case of the Missing Girls: Sex Ratios in Fifteenth-Century Tuscany”, 
Journal of Women’s History, 23, No. 4 (2011).

7 Francisco Beltrán Tapia, “Sex ratios and missing girls in late-19th-century Europe”, EHES 
Working Paper, No. 160 (2019); Katherine Lynch, “Why weren’t (many) European women missing?”, 
History of the Family, 16 (2011).

8 Gregory Hanlon, “Routine Infanticide in the West 1500–1800”, History Compass, 14, 11 (2016).
9 Francisco Beltrán Tapia, D. Gallego-Martínez, “Where are the missing girls? Gender discrimi-

nation in 19th-century Spain”, Explorations in Economic History, 66 (2017); Francisco Beltrán Tapia: 
“‘All little girls, the bad luck!’ Sex ratios and gender discrimination in 19th-century Greece”, EHES 
Working Paper, no. 172 (2019).

10 Тако читалац не сазнаје пол убијеног новорођенчета у роману Светолика Ранковића 
Сеоска учитељица (1898).
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ским мерилима. Учинићемо то за период 1865–1910, с посебним нагласком на 
деведесетим годинама 19. века годинама. Свакако, мањи број девојчица био би 
последица или чедоморства (инфантицида) приликом порођаја или изразитог 
родитељског занемаривања малог детета, које доводи до смртног исхода. У 
другом делу погледаћемо укратко неке чиниоце који се довели до установљених 
резултата.

Статистичка основа

Податке за калкулације узећемо из демографске историје Србије, односно 
из оновремене виталне статистике и пописа становништва. Кретању станов-
ништва придавана је у 19. веку велика пажња званичних кругова, пошто се 
веровало да од броја становника зависе и економска и још више војна снага 
земље, што је у време перманентно заоштрених политичких односа и нацио-
налноослободилачких покрета заиста било важно.

Стога је у Србији рано започето с прикупљањем података о становништву 
и демографским истраживањима. Први попис становништва обављен је 1834, да 
би их до Првог светског рата било изведено још 15.11 Свакако, обухват пописа 
није једнак, већ је прошириван током времена, као што ни обрада и објављивани 
детаљи нису једнаки. 

Најмодерније су конципирани пописи од 1890. надаље, у складу са међу-
народним стандардима. Међутим, за наше истраживање употребљиви су само 
пописи из 1890, 1895. и 1900. године,12 пошто је само за њих објављено оно што 
је нама потребно: детаљна старосна структура по полу. За пописе из 1905. и 
1910. објављени су само претходни, а не и дефинитивни, детаљнији резултати: за 
први због слабог квалитета пописа и свесне одлуке да се не врши компликована 
ревизија, а за други због ратова (балканских и светског) и пропасти пописног 
материјала коју су починили бугарски окупатори.13

С друге стране, вођење матичних књига (регистара) за цркве је постало оба-
везно 1836,14 што је омогућило праћење виталне статистике у Србији (рођења, 
умирања, брачност итд). Стога располажемо дугом серијом рођених и умрлих 
по полу за сваку годину.

11 Александра Вулетић, „Статистика у служби државне управе и унапређења народног 
благостања у Србији 19. века“, у: Држава и политике управљања (18–20. век), ред. П. В. Крестић, 
(Београд: Историјски институт, 2017).

12 Попис становништва Краљевине Србије (1890, 1895, 1900), Министарство народне 
привреде, Београд.

13 Становништво Републике Србије 1834–1953, Завод за статистику и евиденцију НР Србије, 
Серија Б Свеска 1, јуни 1953, Београд, 15.

14 Александра Вулетић, „Природно кретање становништва Србије пред почетак демографске 
транзиције”, Српске студије 7 (2016), 204.
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Стопа дечака и девојчица приликом рођења

Методологија коју ћемо у наставку користити за оцену евентуалног дефи-
цита девојчица у основи је једноставна. Основни индикатор је стопа рађања 
по полу (дечака и девојчица) за живорођене у ондашњој Србији, при чему је 
ова стопа дефинисана као однос броја рођених дечака и броја рођених девој-
чица (број дечака подељен бројем девојчица) у једној години. Извор за ове 
податке је витална статистика. Тако добијену актуелну стопу упоредићемо са 
„нормалном“ стопом, из чега ћемо установити да ли је у Србији рађано мање 
девојчица у односу на број дечака него што је природно. А тај мањак девојчица 
био би последица селективног чедоморства (инфантицида) девојчица приликом 
рођења, односно непосредно после рођења. Другим речима, морталитет девој-
чица приликом рођења био би већи него дечака, па би у броју живорођених 
било премало девојчица.

А колика је „нормална“ стопа рађања дечака и девојчица по полу? Светска 
здравствена организација верује да је „очекивана“ стопа донекле пристрасна у 
корист дечака и да се у нормалним околностима у просеку рађа „око 105“ де-
чака на 100 девојчица (или 1,05 дечака на једну девојчицу), а да је прихватљив 
распон од 102 до 107.15 Као биолошки детерминисана, та „нормалност“ важи у 
свим земљама и свим временима. У Европској унији стопа рађања по полу већ 
дуже износи 106, а у САД 105.

Разлог за ову неједнакост налази се у природи (еволуцији), која је обезбе-
дила рађање нешто већег броја дечака да би се, како се верује, уједначио број 
припадника двају полова будући да и током раног детињства и током одраслог 
живота умире више дечака, односно мушкараца него девојчица, односно жена 
у једној кохорти. Узроци томе су биолошки у раном детињству и ризичнији 
начин живота мушкараца у каснијем добу, од ратова надаље.16

На следећем графикону приказана је стопа рађања по полу у Србији за 
готово пола века (од 1865. до 1910. године).

15 http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/ (3.4.2020)
16 Занимљиво је да је приликом зачећа број дечака и девојчица једнак, али да је током 

трудноће женски морталитет нешто већи. Видети S. H. Orzack et al: „The human sex ratio from 
conception to birth“, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112 (16).
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Графикон 1.

Извор: Статистички годишњаци Краљевине Србије, различита годишта

Како се види на графикону, стопа рађања дечака и девојчица кретала се 
у целом периоду између 104 и 108, са просечном вредношћу од 105,6. Иста 
просечна стопа (105,6) постигнута је и у периоду 1890–1900, који нас посебно 
занима (видети касније).

Другим речима, у Србији се, просечно гледано, рађало 105,6 дечака на 
100 девојчица, што је потпуно у складу са очекиваним вредностима и онда и у 
данашње време, односно са природним кретањима у рађању. Из тога произлази 
фундаментални закључак да приликом порођаја инфантицид (чедоморство) 
девојчица није био посебно изражен у то пола века, односно није био полно 
селективан на рачун девојчица. То сугерише да морталне дискриминације де-
војчица приликом рођења није било.

И Александра Вулетић, с позивом на судске списе, сматра да претпоставка 
да су девојчице више страдале од дечака приликом инфантицида „тешко да 
је тачна“, односно да је „елиминација нежељеног детета, као дефинитивног 
доказа неисправног понашања, била важнија мајкама које нису желеле децу 
него пол детета“.17

А инфантицид је у Србији тога времена свакако постојао. Обично је био 
узрокован великом срамотом коју је ванбрачно дете доносило мајци, па и целој 

17 Aleksandra Vuletic, „Infanticide – Between a Private Matter and Public Concern in Serbia 
from 1800 to 1860“, Dying and Death in 18th-21st Century Europe, M. Rotar and A. Teodorescu (eds), 
(Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2011), 155.
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породици, пошто је то сматрано недозвољеним прекршајем старовременског, 
хришћанског морала.

Опште је мишљење било да у Србији жене мање греше под притиском 
беде, а више „у страсној ватри“, како је писао један странац. Српска статистика 
показује да је мало раширено „јавно женскиње“. Поред тога, Србија показује 
у Европи најмањи број ванбрачних порођаја, а и женску послугу углавном 
добавља са стране.18

И заиста, број ванбрачних порођаја био је релативно низак у Србији будући 
да се налазила на зачељу европске листе: на шеснаестом месту од осамнаест 
земаља. Чак је аутор Државописа тврдио да су подаци за Бугарску и Грчку по-
грешни и да Србија има најмање учешће ванбрачних порођаја у укупном броју 
у Европи.19 Ово сугерише да је и број инфантицида умерен.

Статистика чедоморства веома је оскудна и потиче практично искључиво 
из судских и полицијских извора. Тако се у судској статистици наводи да је 
„број злочина“ „убиства ванбрачног детета“ 1883. био 52, а 1887. године 61 
дете.20 Током следећих година 1888–1893, просечан годишњи број инфантицида 
(„убиства“ и „упропашћавања“) ванбрачне деце био је 60.21

Чедоморства су се врло ретко дешавала у Београду, а кад се то понекад и 
деси, „то бива у најнижим слојевима друштва“.22 Инфантицида је у Београду 
у току седмогодишњег периода 1896–1902. године било свега шест. Решена су 
три случаја и сва три су извршиле служавке.23

Нажалост, та скромна статистика, нема сумње, није комплетна пошто је у 
условима високог морталитета деце лако сакрити чедоморство приказивањем 
насилне смрти детета као природне. Такође, та статистика нам не даје ни полну 
структуру жртава, што нас овде највише занима, док су кривци, како се може 
очекивати, у највећем броју мајке. 

У принципу, најважнија препрека установљавања поузданих стопа дечака 
и девојчица приликом рођења јесте евентуална непоузданост матичних реги-
стара становништва. То посебно важи за ситуације када је стопа висока (много 
дечака на мало девојчица) пошто није извесно да ли је заиста реч о масовној 
дискриминацији девојчица и из тога проистеклом њиховом мањем броју или 
је само у питању непоуздана статистичка основа, са мањим обухватом рође-
них девојчица у регистрима у односу на дечаке. Али тај проблем очигледно не 
постоји у Србији оног доба пошто се из постојања биолошки нормалне стопе 

18 A. Wadler, „Die Kriminalitat der Balkanlander“, према Полицијски гласник, 24.8.1908.
19 Државопис, Министарство народне привреде, XVII, Београд, 1890, ХХIII.
20 Државопис, Министарство народне привреде, XVIII, Београд, 1889, XXI.
21 Статистички годишњак Краљевине Србије за 1893, Министарство народне привреде, 

Београд, 1895, 301.
22 Полицијски гласник, 21.10.1901.
23 „Кретање криминалитета у престоници (од 1896–1902 год.)“, Полицијски гласник, 6.3.1903.
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директно одбацује хипотеза о недовољном обухвату девојчица у регистрима 
(матичним књигама).

Стопа дечака и девојчица у раном детињству

Поред стопе рађања, користићемо и једну другу стопу становништва 
по полу, а из пописа становништва. Наиме, однос броја дечака и девојчица у 
најмлађим старосним групама (0–1 и 2–5 година) такође нам говори о положају 
девојчица и дечака ако знатније одступају од природне тежње. Наиме, у раном 
детињству број дечака се природно брже смањује од броја девојчица пошто су 
они подложнији болестима, што би значило да се смањује број дечака у односу 
на број девојчица, односно да се смањује њихова стопа ако не постоји дискри-
минација девојчица. Ако, међутим, дискриминација постоји, тј. занемаривање 
девојчица приликом исхране или лечења или чак намерна убиства, та стопа ће 
се повећати и поред природног смањења броја дечака. Другим речима, пораст 
стопе (односа) дечака и девојчица у најранијем животном добу сведочио би о 
озбиљној дискриминацији девојчица. Примера ради, ако је однос броја дечака 
и девојчица 106 приликом рођења, 108 код кохорте 0–1 година и 109 од 2 годи-
не до 5 година, могло би се закључити да је на делу озбиљна дискриминација 
девојчица изражена њиховим занемаривањем током исхране, болести и слично, 
што води њиховом високом умирању. Јер природни ред ствари требало би да 
доведе до смањења тих стопа од 106 на, на пример, 104 и 102.

У следећој табели приказано је кретање односа броја дечака и девојчица 
приликом рођења и у најмлађим старосним групама (0–1 и 2–5) у три пописне 
године за које располажемо потребним подацима:

Табела 1.: Однос броја дечака и девојчица у Србији

1890 1895 1900
Рођени 1,046 1,055 1,066

0–1 година 1,037 1,019 1,042
2–5 година 1,005 1,006 1,006

Извори: статистички годишњаци Краљевине Србије (рођени); пописи становништва 
за 1890, 1895. и 1900. (број 0–1 и 2–5)

Како се види, однос броја дечака и девојчица у млађим нараштајима 
смањује се после рођења у све три пописне године у складу с природним кре-
тањима, па се њихов број чак изједначује у кохорти 1–5 година. Такво кретање 
приметно је само ако не постоји дискриминација девојчица. То је још једна 
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потврда малопре изнете тврдње да морталитетне дискриминације девојчица 
није било у Србији пре Првог светског рата.

У складу с тим, статистика морталитета деце до једне године живота 
показује да је током деведесетих година 19. века умирало више дечака него де-
војчица, доводећи тако до поменутог смањења односа броја дечака и девојчица, 
односно смањења учешћа дечака у генерацији. 

Графикон 2.

Извор: Статистички годишњаци за 1896/7. и 1900.

Како видимо, дечака у првој години живота је сваке године умирало више 
него девојчица, у просеку за хиљаду сто, односно за једну седмину.

Иначе, морталитет мале деце био је изузетно висок: у првој години жи-
вота умирало је свако шесто или седмо живорођено дете, као у 1895. години, 
када је тај проценат изнео 15,8.24 Основни узрок било је незнање које је водило 
нехигијенским приликама, поквареној храни и води и лошим стамбеним усло-
вима, који су резултирали умирањем деце од болести система за варење (готово 
половина), дисајних путева и тако даље.25 Ипак, како је наведено, девојчица је 
умирало мање него дечака, тако да њихове дискриминације није било.

24 Статистички годишњак за 1896–97.
25 „Умирање деце“, Народно здравље, бр. 11 (1903), 270–271.
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Регионални аспект

Иако је однос броја дечака и девојчица повољан на нивоу Србије оног 
времена, могуће је да на нивоу мањих територијалних јединица ситуација 
буде другачија. Погледајмо стопе рађања (на вертикалној оси) по окрузима 
(представљени бројевима на хоризонталној оси) за 1890, 1895. и 1900. годину.

Графикон 3.

Како се види, велика већина опсервација налази се у близини просека 
за земљу (105,6), али постоје и прилична одступања: стопа се креће од 98,6 
до 113,9. Ипак, ово нису превелика одступања. Шпанија, на пример, имала је 
1860. чак 54 опсервације од укупно 471 (11,5%) веће од 115, а Србија ниједну. 
Поред тога, поузданост статистике опада са дезагрегацијом на већи број мањих 
територијалних јединица, пошто расте случајни варијабилитет који нарушава 
тачан одраз „правих“ вредности.

За регионалну анализу најважније је следеће питање: да ли је неки округ 
перманентно имао високу стопу, што би индицирало дискриминацију девојчи-
ца. Одговор је НЕ пошто ниједан округ није у све три посматране године имао 
стопу вишу од 107.26 Најближи томе били су ужички и моравски округ, који су 
у две године имали више стопе, али је у трећој она била видљиво нижа.

26 У три пописне године појављује се укупно 26 округа, али само 17 њих у сва три пописа, 
па смо њих анализирали. 
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Патријархална породица и положај  
девојчица у Србији

Наведени резултати свакако наводе на питање како је могуће да девојчице 
нису биле најтеже дискриминисане када је положај жена у српском друштву 
био врло лош, односно зашто су девојчице у Србији избегле судбину својих 
вршњакиња у Шпанији, Грчкој и Бугарској. Разлога је свакако више, а овде ћемо 
укратко поменути неколико.

Прво о једној могућој забуни. Наиме, српска етнолошка и антрополошка 
литература знатним делом оријентисана је на динарско подручје и тзв. динарски 
психички тип (по Цвијићу), понекад не респектујући довољно регионалне или 
локалне разлике. Тако се понекад нека одлика народа из Црне Горе или Херце-
говине аутоматски узме за одлику целог српског народа, што није увек тачно. 
Још је Вук јасно видео ову локациону разлику: „Код свију Срба жене су јако 
потчињене мужевима, а у Црној Гори држе их готово као робиње.“27

Територија коју посматрамо у овом тексту – преткумановска Србија – није 
обухватала западне динарске крајеве већ само становништво које је тек делом 
пореклом из Црне Горе, Херцеговине и других западних подручја. Али на те-
риторији тадашње (и данашње) Србије постојало је и „старо“ српско станов-
ништво, претежно око Мораве и у источној Србији, које је поседовало другачији 
менталитет од динарског, што је и Цвијић јасно наглашавао. Разлике су биле 
толике да Сретен Петровић налази важне компоненте матријархата у источној 
Србији, од десне обале Мораве па даље.28 Стога се положај жена и девојчица у 
преткумановској Србији може сматрати за резултанту (ублаженог) динарског 
и источносрбијанског менталитета, без крајности правих динарских крајева.

Важан разлог недостатка најтежих облика дискриминације девојчица је 
економска вредност жене, тј. корист од женског рада. Наиме, жена је на српском 
селу давала битан допринос животу домаћинства радећи многе послове, поред 
оних који су сматрани „женским“ (кување, прање, брига о деци и слично), као 
што су брига о стоци и живини, обрада баште и производња поврћа и воћа, 
млекарство, продаја на пијаци, па и помоћ мушкарцу код пољских радова.

Приличној економској вредности женског рада свакако је доприносио 
одсуство аграрне пренасељености у Србији, односно релативно мала густина 
становништва све до Првог светског рата будући да је обрадивог земљишта било 
довољно и да је „захватано“ током целог 19. века било легално било илегално 

27 Вук Караџић, Црна Гора и Бока Которска. (СКЗ, Коло XXIV, књ. 161, Београд, 1922), 97.
28 Сретен Петровић, „Прежици матријархатског културног модела у ритуалима прелаза, 

посебно приликом рођења и свадбе“, у: Обичаји животног циклуса у градској средини, (Етно-
графски институт САНУ: Београд), 2002. 
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и повећавана обрадива површина чак и почетком 20. века.29 У условима раста 
аграрне површине у земљи драгоцен је допринос сваког радника, а свакако и 
жена. Исто важи и за бригу о стоци, које је у Србији било прилично и поред 
извесне преоријентације на земљорадњу.

Шире посматрано, Србија није била богата земља, али ни земља чије се 
становништво налазило на егзистенцијалном минимуму, већ видљиво изнад 
њега.30 Стога конкуренција за ограничене ресурсе у домаћинству, а и држави, 
није била толико жестока да би се решавала убијањем деце, посебно деце 
једног пола. Како рекосмо, инфантицид је обично био повезан са страстима и 
ванбрачном децом, а не са сиромаштвом.

Посебан чинилац ублажавања лошег положаја девојчица је хришћанска 
етичка основа оновременог живота, додуше комбинована са извесним прет-
хришћанским елементима. Наиме, хришћанска црква се од самих почетака 
противила инфантициду тврдећи да је грех убити дете. Пошто је дете човек, 
то је инфантицид сматран за убиство и мање-више строго кажњаван, а не само 
морално осуђиван. Разлози томе састојали су се у уверењу да грех блудничења 
мајке обично доводи до трудноће, да постоји предоумишљај, да је дело окрутно 
с обзиром на беспомоћност жртве и да долази до ускраћивања спасења дететове 
душе крштењем.

Хришћанска доктрина утицала је на смањење броја инфантицида не само 
прописима и црквеним судовима него и индиректно успостављањем одређеног 
типа породичних односа – мале породице уместо племенске организације – за-
сноване на вредностима као што су међусобне услуге, жртвовање, лојалност и 
љубав, што је имало позитивне ефекте на положај девојчица.31 С друге стране, 
и православна и католичка црква су чврсто подржавале патријархални морал 
који је, заснован на подређености жене мушкарцу и који је водио инфантициду, 
носио тешку моралну осуду блуда и порођаја ван брака, тако да је укупан утицај 
хришћанства на положај девојчица и жена неизвестан.

Допринос државне политике. Првих деценија 19. века у Србији је по-
литика државе према чедоморству лутала између смртне казне за мајку, коју 
је прокламовао Карађорђе још током Првог српског устанка, преко телесних 
(бичевање) и робије до новчаних казни, које изрицао Милош, али и разноврсних 
метода превенције чедоморства.32 Црква је активно учествовала у тим акцијама, 
тим пре што су њени судови судили по прекршајима у породичним односима. 

29 Видети: статистички годишњаци Краљевине Србије за 1900. и 1910.
30 Boško Mijatović and Branko Milanović, „The real urban wage in an agricultural economy 

without landless farmers: Serbia, 1862–1910“, The Economic History Review, 2021 (https://doi.
org/10.1111/ehr.12998).

31 Lynch, „Why weren’t (many) European women ‘missing’?”, 262.
32 Сaњa Глигић, „Чедоморке и вештице у српском праву у првој половини XIX века”, Српска 

политичка мисао, 4(2015).
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У време изградње институција српске државе донет је 1860. године први 
српски Кривични (Казнителни) закон, којим је на модеран начин уређена до-
тадашња веома хаотична и регулатива и пракса кажњавања инфантицида. Тај 
закон у чл. 164 предвиђа за мајку која убије своје дете робију до десет година 
ако је дете брачно и до шест година ако је дете ванбрачно. Значи, свако намерно 
убиство новорођенчета кажњава се временском казном, али строжим за мајку 
која је добила дете у браку пошто она нема олакшавајуће околности које има 
мајка ванбрачног детета. За висину казне важно је било и да ли је мајка активним 
деловањем убила дете или га је оставила у намери да умре.33 Сваком другом 
убици детета или саучеснику судило се по општим правилима за убиство. Закон 
је предвидео и до тромесечне казне затвора за мајку која је сахранила мртво-
рођено ванбрачно дете а да о томе није обавестила општинску власт.

У средњем веку је у Европи често сматрано да мајка убиством свог детета 
чини крајње неморално дело, тим пре што се врши према нејаком лицу које нема 
начина да се брани и стога кажњавано смртном казном као тешко убиство. У 
складу с тим био је и оштар став српске средњовековне државе према почини-
оцима инфантицида. Тако у Душановом законику стоји чл. 147, у коме се каже: 
„Ко убије... чедо своје да се сагори на огњу.“ Значи, смртна казна.

Решењима Кривичног закона из 1860. Србија се приклонила новијим погле-
дима, који су тражили праведно кажњавање тог дела према субјективном стању 
мајке. Како рече тадашњи адвокат Алекса Радуловић, два су основна аргумента 
те школе. Прво, свака жена се приликом порођаја налази „у мучном и узбуђеном 
стању у ком јој је свест мање или више помућена“, па понекад учини и дело 
које у нормалним околностима не би. Друго, пошто се ово убиство обично чини 
над ванбрачним дететом, ту хуманост налаже да се узме у обзир тежак поло-
жај породиље, „коју мучи црна помисао да ће бити пред светом осрамоћена, 
од родитеља гоњена, од другарица напуштена, а у друштву презирана“. Она у 
очајању налази једини спас у поништењу трага своје срамоте. Стога је праведно 
да се ово убиство казни много блаже од убиства одраслог човека.34

Статистика кривичног суђена починиоцима инфантицида је оскудна, али 
нам може пружити основну оријентацију. Године 1887. судови су расправљали 
72 случаја убистава новорођенчади и осудили 34 злочинца. Остали су осло-
бођени због невиности, недостатка доказа или других разлога.35 Или, за време 
петогодишњег периода 1891–1895. година у целој Србији било је осуђено за 

33 У једној пресуди првостепени суд осудио је мајку на две године робије због убиства 
детета, да би Апелација преиначила пресуду у шест месеци робије. Касација је стала на страну 
првостепеног суда, јер је проценила да је реч о активном убиству пошто је мајка покрила дете 
џаком и оставила га да се угуши; Бранич, 1.3.1904, 68–70. 

34 Алекса Радуловић, „Кривична дела у старој царевини и новој краљевини српској“, 
Отаџбина, 1.1.1890. 

35 Државопис, Министарство финансија, XVIII, 1889, стр. XXII.
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убиство ванбрачног детета 140 лица (од тога осам мушкараца). Полицијске 
власти биле су свесне свог неуспеха да установе не само убице већ и почињена 
убиства, па су се надале да ће „грижа савести – тај најнемилосрднији полицајац 
и најнеумитнији судија“ решити ове случајеве.36

Држава је тако покушала и кривичним путем да одбије народ од чедомор-
става, поред едукације и пропаганде.

Закључци

Преференција синова била је изражена у Србији пре Првог светског рата, 
о чему јасно сведочи етнографска литература. Али питање је да ли је та пре-
ференција била толико екстремна и јака да је водила инфантициду на порођају 
и толиком занемаривању девојчица у најмлађим данима да је њихов број био 
видљиво смањиван? Кратак одговор је НЕ.

У раду је, у складу са Сеновом методологијом, показано да није постојао 
мањак девојчица у односу на демографске стандарде ни приликом рођења, 
што говори о непостојању дискриминације девојчица код инфантицида, а ни у 
најранијем детињству, што значи непостојање фаталне дискриминације девој-
чица у исхрани и лечењу.

Овим се Србија прикључила западноевропском моделу у коме преферен-
ција синова има бенигне облике, за разлику од неких земаља из окружења. Такав 
резултат последица је, верујем, комбинација економских разлога (економска 
вредност жене), хришћанског морала и државне политике. 
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Summary

Boško Mijatović, PhD

There was not a Lack of Girls in Serbia  
before the First World War

In accordance with Sen ‘s methodology, the paper shows that the number of girls at 
birth was not smaller in relation to demographic standards; the average sex ratio for the 
period from year 1865-1910 was 105.6, and this indicates the lack of discrimination against 
girls by infanticide. The sex ratio decreased in the earliest childhood because the share of 
boys decreased (census data from 1890, 1895 and 1900). This means that there were no fatal 
discrimination of girls in nutrition and medical treatment. 

Unlike some countries in the region (Greece, Bulgaria), Serbia joined the model of 
Western European family where the preference of sons has benign forms. I believe this was 
a result of economic reasons (significant economic value of a woman), Christian morality 
and state policy.

Keywords: girls, gender rate, discrimination, infanticide, births, census, economic 
value, Christianity.
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Прославе православне Нове године  
између два светска рата према писању  

београдске штампе

Апстракт: На основу неколико дневних листова који су излазили у Бе-
ограду између два рата (1919–1941), прилог анализира почетак и развој 
прослава православне Нове године. С обзиром на ограничени број извора 
за овакву врсту истраживања, појава се прати пре свега у престоници 
Краљевине СХС – Југославије.

Кључне речи: православна Нова година, Краљевина СХС – Југосла-
вија, Београд, прославе.

Већ сто година, уз извесне прекиде, обележава се празник који званично 
то никад није био, православна Нова година, 14. јануара, односно њен дочек 13. 
јануара. Где, када, како и зашто је почео да се прославља, покушаће да одговори 
овај прилог, ослањајући се пре свега на штампу која је излазила у престоници 
између два рата.

Историјска наука нема развијене посебне инструменте за истраживање 
празника а теорија празника није довољно развијена ни као социолошка дис-
циплина, али и постојеће стање пружа извесну помоћ приликом увида у тај 
феномен. Амерички социолог А. Ециони (Amitai Etzioni) наглашава да празници 
одражавају особине друштва и служе његовој модификацији и да су они сами 
по себи друштвени феномен и извор података о друштву у целини.1 Најчешће 
се дефинишу као дани у којима обичај или закон налажу заустављање општег 
пословања у знак сећања или прославе одређеног догађаја. Критикујући тезу 
Емила Диркема, који се у основи према свим обредима – празницима, односио 
као да су од исте врсте, у смислу да сви испуњавају једну друштвену „функ-

1 Etzioni Amitai. „Toward a Theory of Public Ritual” Sociological Theory, 18, no. 1 (2000): 44–59. 
http://www.jstor.org/stable/223281 (01.11.2021)
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цију“, тј. сви подстичу интеграцију јачањем заједничких веровања, А. Ециони 
налази да различити празници играју различите друштвене улоге и да нису сви 
празници интегративни за друштво у целини, као што је Диркем сугерисао.2 
Он додаје да празници такође служе као могућности за друштвене промене, 
симболизујући и оличавајући нове концепције друштвених односа и ентитета. 
Прихватајући да многи, ако не и сви празници могу имати неку врсту инте-
гративне функције, Ециони претпоставља да бројни празници који помажу 
у интеграцији неких друштвених ентитета могу имати супротан ефекат на 
друге. Наглашава да теорија празника која се примењује на сложена друштва 
треба да напусти претпоставку да су празници нужно интегратори друштава 
и да прецизира ком друштвеном ентитету служе. Интегративни механизам 
може радити на учвршћивању група чланица, али не нужно и целог друштва; 
интегративни ефекти празника на друштво зависиће од односа између таквих 
група и друштва у целини, који могу да варирају од конфронтационих до 
комплементарних. Коначно, празници се могу искористити за стварање новог 
односа између друштва и групе чланова.3 Ециони ипак пружа оквирну подршку 
хипотези да су друштвене промене те које покрећу промене током празника, а 
не да су празници ти који мењају друштво.4 

Нова година почела је у Кнежевини Србији да се обележава од 1850. годи-
не, када је Указом кнеза Александра Карађорђевића од 5. октобра уврштена у 
државне празнике.5 Прославе ће до почетка Првог светског рата имати скромне 
оквире и бити углавном сведене на Двор и елитне слојеве друштва.6 Рецимо, за 
дочек Нове 1902. године, одржан је велики дворски бал, коме је присуствовао 
краљевски пар Обреновић и „цвет грађанства престоничког“ или око 1.200 љу-
ди.7 Та пракса настављена је и касније у време Карађорђевића. Бал је почињао 
„Српском химном“, а после кратког поздрава, краљ Петар I је отварао бал тако 
што би одабрао једну даму да с њом поведе „Србијанку“ или „Краљево коло“ 
и то је обично била госпођа Пашић, супруга Николе Пашића.8 У то време сти-
дљиво почињу да се објављују пословни огласи са честиткама Нове године у 
штампи.9 Дворана „Коларац“ организовала је биоскопске представе до једанаест 
сати увече, а после тога је свирао оркестар за „испраћај старе и дочек Нове го-

2 Amitai, „Toward a Theory of Public Ritual”
3 Etzioni, 40–59.
4 Etzioni, 40–59.
5 Сборникъ закона и уредба и уредбенны указа: изданы у Княжеству Србіи. 5, (Одъ почетка 

1849. до конца 1850. године), у Бѣограду: у Правителственной Кньигопечатньи, 1853., 286. 
6 Мале новине, 1. 1. 1890, 1; 30. 12. 1899; Дело, 1. 1. 1899, 1; Нова искра, 1, јануар 1902, 1.
7 Мале новине, 1. 1. 1902.
8 „Нова година у Двору“, Политика, 31. 12. 1910, 2.
9 Политика, 31. 12. 1906, 4.
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дине“.10 Дочек Нове 1912. године организовали су хотели „Москва“ и „Бристол“, 
те „Коларац“, „Позоришна кафана“ и „Официрски дом“.11

После Првог светског рата, Краљевина СХС је Законом о изједначењу 
старог и новог календара од 10. јануара 1919. одредила да у целој држави 
престаје важити стари календар на дан 16. јануара 1919. (по старом) и да се 
даном 28. јануара исте године (по новом) уводи рачунање времена по Грего-
ријанском календару. Држава је усвојила Грегоријански календар у време када 
није постојао Сабор Српске православне цркве, па је она остала на старом ка-
лендару. Због раскорака у календарима хришћанских цркава сви велики верски 
празници слављени су два пута,12 што је, по мишљењу савременика, уносило 
културну пометњу и стварало привредне губитке у Краљевини СХС. Отворена 
је полемика о календарском питању, која ће трајати наредних десетак година. 
Трговинско-обртничка комора из Загреба поднела је 12. фебруара 1923. пред-
ставку Министарству социјалне политике о потреби изједначења календара с 
обзиром на штете које на привреду производи слављење верских празника по 
два календара. Комора је сматрала да би изједначење календара утицало и на 
смањивање верских разлика у земљи.13 Крајем маја и почетком јуна 1923. био 
је сазван Свеправославни конгрес или конференција у Цариграду, на који је 
упућена и делегација из Краљевине СХС. Делегацију су чинили митрополит 
Гаврило Дожић и Милутин Миланковић. Донета је одлука да се усвоји реформа 
календара, према Миланковићевом предлогу, али нису је све цркве одмах прихва-
тиле. Српска православна црква у начелу је била за увођење новог календара, 
али сматрала је да се то може учинити једино у договору са осталим црквама 
на Васељенском сабору. Васељенски сабор, међутим, није био сазван ни после 
више покушаја. Посебан проблем представљало је празновање Ускрса, за који 
су везани одређени канонски прописи. Почетком тридесетих година 20. века у 

10 Правда, 31. 12. 1911, 1.
11 Политика, 31. 12. 1912, 3; Правда, 31. 12. 1913, 3.
12 Према прописима о државним празницима, а у оквиру тога и верским празницима, Нова 

година није била предвиђени датум који се славио у случају државних службеника правосла-
ваца, већ су то били неки други празници, док је код државних службеника католичке вере био 
присутан на списку нерадних дана. („Закон о празницима“, Политика, 5. 10. 1929, 4; „Закон о 
празницима“, Службени војни лист, 2. 11. 1929, бр. 45, 1; Уредба о празницима“, Време, 8. 11. 
1931, 7) Двојно решење изазивало је много забуне, па је на пример Министарство војно и мор-
нарице издало објашњење 1920. да за православну цркву важи Јулијански календар и док се не 
изврши изједначење календара за православне и грко-католике (унијате) као празник вероиспо-
вести прихватиће се Нова година (14/1 јануар) поред осталих прописаних празника. (Службени 
војни лист, 26. 3. 1920, 4) Исто Министарство је поводом упита једне армијске области да ли се 
напојница о Новој години издаје и за 14. 1. или само за 1. 1. пошто је „сада државни календар 
изједначен“ одговорило да се Нова година код разних вероисповести празнује у разне дане, па 
се напојница издаје војницима хришћанских вероисповести по старом или по новом календару. 
(Службени војни лист, 23. 4. 1921, бр. 14, 976)

13 Архив Југославије, Министарство правде, 63–14; Министарство вера, 69–156–241.
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Краљевини Југославији питање изједначења календара скинуто је са дневног 
реда.14

Нова година је по старом календару први пут дочекана у Београду после 
рата 13. јануара 1920. године. Годину дана пре тога Београд је био у мраку, без 
кафана, градског превоза и без много становника. До јануара 1920. се, поред 
свих својих невоља, ипак повратио и оживео. „Ко га је прексиноћ гледао, могао 
је, ако не познаје колико је ту новога света, помислити да није ни било рата, 
да се није ни гинуло, да нико никад није гладовао и да је цела наша земља 
пресита и у изобиљу. Велики ресторани и кафане на Теразијама били су још 
рано с вечери пуни света. У девет часова није се више могло добити места, и 
оне групе које се с вечери тако често виђају пред ‚Москвом’, где, стрпљиво као 
пред ‚рејоном’ чекају да други пођу и начине им места, одлазиле су, вајкајући 
се, у друге кафане, знајући да ове вечери нема устајања све до после поноћи.“15 
Славило се код „Коларца“, у „Гранд Хотелу“, „Империјалу“, али, како пише 
извештач Политике, „док су код Москве староседеоци Београђани ипак успели 
да задрже своја места, на другим странама је све било пуно дошљака који су 
стигли током окупације и после ослобођења и који су нарочито полагали да 
се покажу и прославе Нову годину као да су то одувек ту и чинили“.16 Било је 
весело у Скадарлији, Улици краља Александра, на Славији, Чубури и Дорћолу. 
Лист Политика је због старе Нове године „коју цео свет у Београду слави као 
празник“, изашао у пет часова изјутра, а не пред подне као у обичне дане.17 
Објављују се и прве пословне честитке за Нову годину, али још у малом броју.18

Др Иван Рибар, председник Уставотворне скупштине, са оба потпредседника 
и секретарима честитао је регенту Александру Карађорђевићу Нову годину, 15. 
јануара 1921. Певачка дружина „Станковић“ организовала је дочек, „Гранд 
Хотел“ такође, али број честитања у новинским огласима и даље је био мали.19 
Представници руских избеглица Београдске, Земунске и Топчидерске колоније 
честитали су Николи Пашићу, председнику Министарског савета, Нову годину 
1921.20 

Наредне, 1922. године, у петак уочи православне Нове године, трамваји у 
Београду радили су до два сата после поноћи, а осветљења је било целе ноћи. 
Чекало се код „Коларца“, „Касине“, „Париза“, а растао је и број пословних 

14 Радмила Радић, Живот у временима: патријарх Гаврило (Дожић) 1881–1950. Друго 
проширено и допуњено издање, (Београд: ПБФ, 2011), 213–241.

15 „Нова година“, Политика, 16. 1. 1920., 3.
16 Исто.
17 Политика, 13. 1. 1920, 3.
18 Политика, 14. 1. 1920, 4.
19 Политика, 13. 1. 1921, 3; 14. 1. 1921, 4; 15. 1. 1921, 3.
20 Изложба: Руска емиграција у писмима Двору и Влади Краљевине Југославије 1920–1939., 

Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1999.
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честитки у новинским огласима. Нову 1922. на Двору су честитали председник 
владе Никола Пашић, министар војни генерал Милош Васић у име војске, 
патријарх Димитрије у име Српске православне цркве и надбискуп Антон 
Бауер са бискупима А. Б. Јегличем и А. Акшамовићем, као представници 
Римокатоличке цркве.21 

Није било већих изгреда током дочека, али 1922. у ресторану – дансинг 
хотелу „Асторија“ избила је туча између чиновника француског посланства и 
једног новинара из Загреба. У поноћ је засвирала југословенска химна, коју су 
гости поздравили устајањем, а потом је свирана „Марсељеза“, па су сви гости 
поново устали, осим дописника загребачких листова Јосипа Матошића,22 који је 
седео за столом са београдским новинарима. Чиновник француског посланства 
Ришар опоменуо га је да устане, а када је Мaтошић то одбио, Ришар му је 
опалио шамар, после чега је наступила препирка и општа туча гостију који су 
се поделили на две стране.23

Чланови владе са Пашићем на челу били су у Двору на честитању и 14. 
јануара 1923. године. Уочи православне Нове године у Полицијској школи, чији 
је директор био др Арчибалд Рајс, одржано је посело на коме су наступали 
гуслари. Дочек је организовало Соколско друштво, а штампа је извештавала да 
Београд никада није имао тако бурну ноћ. Све кафане и хотели били су препуни, 
а највећа гужва је била у „Музик-холу“, „Москви“, „Коларцу“, „Српском 
краљу“, „Риц-бару“ и „Српској круни“. Расте број пословних огласа у којима 
се муштеријама честита Нова година, али почињу да се појављују и породичне 
новогодишње честитке у штампи.24

Краљ Александар и краљица Марија дочекали су 1924. православну Нову 
годину у Официрском дому. Политика пише у тексту: „Нова Година – Срећна 
Нова 1924. година! – Православна, разуме се. Отуда за Загреб београдска, 
великосрпска, можда чак и радикалска. Вазда мирољубиви и доброћудни ми 
православни успели смо да и овде будемо последњи. Уосталом, чудна ми чуда, 
јер после краја долази опет почетак, комедија остаје комедија без обзира на то 
када почиње… Али ће Радић и његови миротворци ипак данас рећи: Балканци, 
и ту су задњи! – Као и у култури, и овде тапкају за нама! Додаће блажено 
Корошчеви клерикали. У ствари, православни први дан славиће данас цео 
Београд, што ће рећи у минијатури сви Срби, Хрвати и Словенци. Чак ће ови 
последњи бити највеселији, као и увек где је наше православно јестије и питије 

21 Политика, 13. 1. 1922, 3; 14. 1. 1922, 7; 15. 1. 1922, 3.
22 Матошић, Јосип (Јое), хрватски публицист и новинар (1890 – 1966). Matošić, Josip. 

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. http://www.
enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39484 (8. 1. 2021.)

23 Политика, 15. 1. 1922, 3.
24 Политика, 13. 1. 1923, 5; 14. 1. 1923, 4, 9; 15. 1. 1923., 2, 3, 5.
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главна ствар. Јер у том погледу Нова Година значи продужење старог посла 
од Божића: брига за благоутробијем […]“ А у наставку у тексту „Дочек Нове 
Године“ исти лист наводи: „Ма да се и пре тринаест дана у свима кафанама, 
баровима, вариетеима и дансинзима у Београду, дочекивала астрономска, 
званична или, ако хоћете католичка Нова година, ма да онај Београд који се 
забављао није ни тада изостао, и ма да се и те ноћи играло уз џазбандили 
виолине,25 како где, али свуда врло весело: – ипак то није никакво дочекивање 
према синоћном дочекивању православне, српске или, ако хоћете београдске 
Нове Године. Трамваји су ишли целу ноћ. А дочекивало се одиста од Крста, 
па до Саве.“ У неким кафанама су се продавале дописне карте са честитком. 
У „Москви“ су послуживали крофне са наполеонима, а живо прасе обећано је 
на лутрији, па су због навале многи гости остали напољу. Лутрија прасета и 
крофне постале су стандардни додатак прослави у већини локала током наредних 
година.26 Показало се да је, према мишљењу посматрача, центар града био „исто 
толико православан као и Чубура“, само што се у центру другачије играло. 
Београдска елита дочекала је поноћ у ресторан-дансингу „Сити“ и у „Џокеј 
клубу“, који су се налазили у истој згради у новој палати „Југословенске банке“, 
али на различитим спратовима и све је било препуно. У „Ситију“ им је Нову 
годину честитао оџачар са прасетом, господа су носила смокинг, а тоалете дама 
„одликовале су се и драгоценошћу и укусом, обично чешће првим но другим“. 
На Чубури су све кафане биле пуне, али у некима је приступ био ограничен само 
за породице. Растао је и број реклама за дочек за кафане, али и за биоскопе.27

Трамваји су радили целу ноћ и 13. на 14. јануар 1925. године. Дочек је 
организован поново у хотелима и биоскопима. Организовала су га друштва 
и удружења (Соколско друштво, Друштво Станковић, удружења Нишлија и 
Врањанаца), а огласи са честиткама и рекламе за дочек заузимали су неколико 

25 „Цео Београд, напаћен у ропству или изгнанству са препуном душом ужаса, крви, глади, 
смрти поче се лудо забављати. Хтело се да се надокнади изгубљено. По подрумима стадоше 
ницати барови (до рата непозната установа у добром граду Београду), по салама дансинзи, ци-
гане заменише салонски оркестри (made in Tchechoslovakia) и црначки џазбанди, који су својом 
дивљом дреком позивали на радости овога света. И цео Београд поче да игра. Искоришћавала 
се свака и најмања прилика. Играло се по по журевима, по славама, по банкетима, после разних 
конгреса и скупштина, по вашарима, после концерата, на кермесима, на излетима, за време 
народних празника, по учионицама, по кућама, укратко где год је постојала прилика. Отмени 
свет поче играти и по ресторанима, између јела. А мајке, добре београдске госпе, срамежљиво 
су гледале у саблажњиве фигуре уанстепа, фокстрота и танга, и у паучинасте хаљинице својих 
ћерчица, потајно уздисале и смешиле се.“ Бранимир Ћосић, Врзино коло, (Београд: Издавачка 
књижница Геце Кона, 1931), 51.

26 Време, 13. 1. 1930, 7; Правда, 12. 1. 1931, 6.
27 Политика, 13. 1. 1924, 8; 14. 1. 1924, 5;15. 1. 1924, 3, 4.
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страна у Политици.28 Није било од те године више информација о честитањима 
на Двору. Чубура је те година била мирна, али је у кафани „Зелени Венац“ 
било необично живо и у њему су Нову годину дочекивали „београдски Турци, 
бозаџије и салепџије“, уз чочеке и севдалинке.29

И док се прва Нова година често називала католичком, 30 православну 
нову 1926. дочекали су сви Београђани без разлике у вери, како је писала 
Политика, па је она била православна само толико колико је грегоријански 
календар био православни календар.31 Дочек у хотелу „Палас“ најављиван је 
као „грандијозан“.32 Огласи за дочек превазилазили су две новинске стране.33 
Сви локали били су пуни и поред велике хладноће и клизавице. Наступали 
су артисти, било је варијететских тачака, филмских програма, Удружење 
београдских глумаца било је неизбежно, те конфете, папирне капе и живо прасе. 
Чак су и једног магарца водили из локала у локал са објашњењем да поглед 
на њега доноси срећу. У „Ексцелзиору“ све је било у знаку шимика и танга. 
И занатски еснафи укључили су се у организацију дочека за своје чланове.34 

Разнобојни плакати и леци, огласне стране листова и нарочите позивнице 
препоручивале су Београђанима за дочек православне Нове године локале који 
су обећавали старо вино, првокласну музику, поклоне за госте или гурманске 
специјалитете („млада јагњад из Ваљева на ражњу“). Али један локал у 
Скадарлији – „Бумс-Келер“ обећавао је лутрију на којој је било могуће добити 
песника Тина Ујевића да га целе ноћи добитник води са собом.35 Чарлстон 
се играо у „Паласу“ и „Ауто-клубу“. Дочек у „Џокеј клубу“ био је уз џез. На 
Теразијама је звонио сат у јувелирској радњи К. Зарића и означавао долазак 1927. 
године „Тенис клуб“ приредио је забаву у „Сити бару“.36 Дочек је приредило 
и Коло српских сестара. После поноћи на Теразијама се уз свирку тамбурица 
играло коло.37 Хроничари су забележили да се коло играло на истом месту и 
каснијих година.38 Почетком тридесетих у „Студију Стојића“ доминирала је 
румба, па је и прасе пуштено на паркет бежало у фигурама румбе.39

28 Почетком тридесетих целе стране новина биле су посвећене рекламама и огласима за 
дочек. Политика, 13. 1. 1931. 10.

29 Политика, 13. 1. 1925, 5, 7; 15. 1. 1925, 4, 6.
30 Време, 15. 1. 1936, 6.
31 Политика, 14. 1. 1926, 5.
32 Време, 9. 1. 1926, 2. 
33 Политика, 13. 1. 1926, 8, 9.
34 Политика, 15. 1. 1926, 7. 
35 Политика, 13. 1. 1927, 8,9
36 „Престоничка ноћ између старе и нове године“, Правда, 15. 1. 1927. 5
37 Политика, 15.1.1927, 5
38 Политика, 15. 1. 1938, 5.
39 „Дочек православне Нове године у Београду“, Време, 15. 1. 1932., 2.
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Лист Правда честита својим читатељима православну Нову годину у јануару 
1928. године a Српско планинско друштво организовало је тада дочек на Авали, 
са превозом камионом.40 Ширио се број кафана и хотела, па је дочек био могућ 
и у „Гранд хотелу Петроград“, где је наступао глумац Добрица Милутиновић 
са групом чланова Народног позоришта. Поред „Славије“ и „Москве“, ту је и 
„Розенбергов институт модерних игара“, кабаре „Триакон“, дочек у организацији 
Савеза ловачких удружења, итд.41 У новинским извештајима током целог 
међуратног периода углавном се писало о дочецима у Београду, а славље ван 
престонице помињано је ретко и углавном у вези са неким инцидентима током 
слављеничке ноћи. На пример у Пожаревцу.42

Крајем двадесетих година прошлог века дочек православне Нове године 
организовали су кафане, ресторани, клубови, друштва и удружења, али славило 
се и тада и касније по приватним кућама. Наредних година дочекује се у већ 
поменутим хотелима и кафанама, али и у „Балкану“, „Руској лири“, „Српском 
краљу“, „Такову“, „Румунском краљу“ и др. Прослављало се на Чубури, у 
Савамали, на Дорћолу. У „Руској лири“ је 1929. свирао трио Курковски, хотел 
„Петроград“ је имао програм који су изводили чланови Народног позоришта и 
засебне сале са клавиром за интимна друштва. Кафана код „Малог Арапина“ 
имала је лутрију на којој су извучена два прасета, два јагњета и десет флаша 
шампањца. У хотелу „Македонија“ свирали су Цицварићи,43 а у неким локалима 
бирана је краљица лепоте. Новинске ступце пуниле су и даље честитке,44 а 
извештаји о дочеку разликовали су углавном само по детаљима везаним за 
тоалете богатих дама.45

Од 1930. дочек православне Нове године добија и верску димензију, коју 
до тада није имао. Те године у храму Двора одслужена је 14. јануара пре подне 
служба божија, којој су присуствовали краљ и краљица.46 У Солуну је 1930. 
одржано благодарење у српској цркви у Солуну, а после благодарења, генерални 
конзул Владислав Којић примао је честитке колоније и пријатеља.47 Служба је 
редовно држана и у Вознесенској цркви у Београду.48 У Руском официрском 
дому прослава је почињала говором свештеника, здравицама у част краља 
Александра и краљевске породице и потом је свирана југословенска химна.49 

40 Политика, 13. 1. 1928, 9.
41 Правда, 14. 1. 1928, 10.
42 Политика, 15. 1. 1928, 9.
43 Време, 13. 1. 1929, 10.
44 Политика. 14. 1. 1929, 13.
45 Политика, 15. 1. 1929, 7.
46 Политика, 15. 1. 1930, 3.
47 „Православна Нова година у Солуну“, Време, 15. 1. 1930., 7.
48 Политика 14. 1. 1930, 10; 13. 1. 1932, 10; 13. 1. 1940, 15, 16.
49 „Београд је врло весело дочекао православну Нову Годину“, Политика, 15. 1. 1932, 6.
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Највећа новина од 1930, који је завео патријарх Варнава, био је обичај да се 
у Саборној цркви уочи православне Нове године држе свечана бденија, после 
којих би поглавар СПЦ држао говор, а сутрадан су биле литургије, на којима 
је учествовао патријарх Варнава, а касније митрополит Доситеј (после смрти 
патријарха Варнаве и сукоба око конкордата, када је Саборна црква била препуна 
света)50 и патријарх Гаврило.51 

Један сатиричар 1931. године пише : „Ипак честитака није било много у 
Београду пошто је Београд православна варош, само су честитали канцелариски 
људи један другоме, а наша православна нова година кад дође биће много 
честитака, него то ћемо видети у своје време, него главна је ствар сада да се 
нова година дочекивала и у Београду жестоко весело а новине су биле препуне 
православних огласа за дочек католичке године, и кад би ово знао Свети отац 
папа он би се радовао и чак бу се носио мишљу да се у Београду намести 
кардинал, тако је католицизам раширен. […] Кажем вам: од вере, обичаја и 
поноса направили људи трговину, па ако хоћеш за паре ће се и отурчити, што 
рекли наши стари кад су били живи покојни Турци, ал напослетку нису ти људи 
ни криви: ваља живети, пошто наши астрономи никако не могу да се погоде с 
поповима да се реши календарско питање па да сви људи имамо исто време.“52 

Годину дана касније у истим новинама се може прочитати овакав коментар: 
„Још једанпут се потврдило да од свих културних тековина Запада, ми најрадије 
примамо оне уз које следује највећи џумбус. Јер дочек Нове године није наш 
обичај. Пре неколико деценија у Београду се није знало за пијане дочеке прве 
зоре у години.“53 Али и следећи: „Православна Нова година дочекана је у 
Београду у највећој беди. Услед тешке економске кризе никоме се те ноћи није 
седело код куће. Кафеџије су имале муку да нахране гладне и напоје жедне. 
Криза је тако очајна да су многи мужеви, у интересу штедње, били принуђени 
дочекати Нову годину у кафанама и вариетеима без својих жена. За време 
дуплог Божића и дупле Нове године у нашој земљи је смрт нашло око 3 милиона 
прасади и 2 милиона ћурака.“54

Од почетка тридесетих све је више вести да се славило и у Новом Саду,55 
Горњем Милановцу56 Скопљу57 и Смедереву, у организацији смедеревског 

50 Политика, 15. 1. 1938, 5.
51 Политика, 13. 1. 1936, 12; 15. 1. 1937, 5; 13. 1. 1940, 15, 16; 14. 1. 1940, 16; 14. 1. 1941, 9; 

Правда, 15. 1. 1937, 7; Време, 14. 1. 1941, 12.
52 „Дневник малог Ђоке“, Време, 2. 1. 1931, 8.
53 „Београд је врло весело дочекао православну Нову Годину“, Политика, 15. 1. 1932, 6. 
54 „Од нове године…“, Време, 17. 1. 1932, 9.
55 „Београд је врло весело дочекао православну Нову Годину“, Политика, 15. 1. 1932, 6. 
56 Политика, 15. 1. 1930, 6.
57 Време, 12. 1. 1936, 15; Љуб. М. Добричанин, „Јануарска кроника Скопља,“ Правда, 26. 

1. 1938, 3.
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црквеног певачког друштва „Слога“,58 чак и у Загребу, где је 1930. и 1933. 
Добротворна задруга Српкиња у Загребу, у просторијама Хрватског глазбеног 
завода, приређивала забаву и бал поводом испраћаја старе године .59 

Православну Нову годину 1933. честита и Бранислав Нушић читаоцима 
Правде: „Желим у овој години онима који су под стечајем што повољније 
поравнање, онима чији је брак под стечајем што скорије решење духовнога суда, 
а онима чији је углед под стечајем скору рехабилитацију. Желим да у овој години 
која наступа да пребродимо већ једанпут ову кризу, и материјалну и моралну, 
како би смо се оспособили да загазимо у нове и дубље кризе. Онима који улазе 
у брак желим сваку срећу и напредак; онима који излазе из брака желим да 
брзо забораве на то искуство, као што то обично бива. Свима који ове године 
мисле ступити у брак желим брак без догађаја, иако ја лично претпостављам 
догађаје без брака. Улагачима код банака желим да и њих какав закон узме у 
заштиту; играчима класне лутрије што дужи живот и стрпљење, све до главног 
згодитка; професорима да о полугодишту буду повољно оцењени од ђака; 
меничним дужницима измену закона по којој би добили још један, четврти дан, 
за менични протест; пропалим посланичким кандидатима што скорије изборе; 
девојкама просиоце, удатим женама што мање оговарања; књижевницима 
издаваче; чиновницима тринаесту плату; редуциранима што скорију буџетску 
могућност. Биће да сам кога заборавио. Томе желим највише среће, здравља и 
задовољства.“60 

Али било је и повремених критика, пре свега због великог расипања и 
претеривања. Један судија је 1934. писао да је петина Београђана дочекала 
обе нове године и новац се немилице бацао, а три пута толико Београђана 
није имало за огрев и храну.61 Годину дана раније у Правди је објављен чланак 
са насловом „Зашто нам све иде наопако“: „Дакле, пошто се, несумњиво, по 
количини попивеног алхохола да увек и без погрешке одредити расположење 
„публикума“, јасно је колико је био свечан дочек наше нове године. Велим 
наше, јер ми Срби, као и свугде уосталом, и на овом терену правимо частан 
изузетак. Нама је мало једна нова година, него у размаку од тринаест дана двапут 
са непромењеном енергијом дочекујемо овај велики празник. То би некоме, 
може бити, изгледало и нелогично. Ми који смо већ давно изгубили из вида 
разликовање појмова ове врсте не правимо питање. Најзад, познато је колико 
ми страсно и побожно волимо празнике. Ето, наш календар је препун „црвених 
слова“. Истина, држава је укинула многе благе дане и прогласила их за радне, 

58 Удружење пожаревачких занатлија и раденика „Слога“ 1893–1950., (Пожаревац: Исто-
ријски архив Пожаревац, 2009.)

59 Време, 16. 1. 1930, 8; Правда, 18. 1. 1933, 5.
60 „Шта нам доноси 1933“, Правда, 14. 1. 1933.
61 Мих. Ј. Јаковљевић, судија, „Окрените други лист…“, Правда, 25. 1. 1934, 3.
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али то не смета, бар онима који немају дневних званичних обавеза да и даље 
празнују по старински. Што се тиче случаја са овим двема новим годинама, 
изгледа да ће нам се уживање у томе погледу оставити на слободну вољу за 
вечита времена. Чуо сам како је један странац пред неким одличним скупом 
једном сасвим озбиљно уверавао своје сабеседнике да на Балкану година траје 
свега две недеље. Они који су га слушали били су убеђени да је овај господин 
од оних што, по обичају, воле да претерују кад причају о балканским приликама. 
Међутим, човек је имао потпуно право. Он је дошао к нама неким послом баш 
уочи нове године, оне календарске. И пошто није од оних што не воле провод, 
нашао друштво па се провеселио. Одмах затим се дао на посао. Кад, после 
само две недеље, док је био још под свежим утисцима са провода од оне прве 
године, његови београдски пријатељи га опет позваше на дочек нове године. 
Мислио је да се шале. Али се преварио, јер је увече, и целе те ноћи, био сведок 
исто онако лепог и бучног расположења као и пре две недеље.“62

Дупла прослава Нове године била је међутим прилика и да се зараде паре. 
Највеће користи имали су власници кафана и хотела. Али поред њих било 
је и оних који су једва састављали крај с крајем, па су Цигани долазили из 
унутрашњости да поред домаћих музиканата, свирком зараде који динар,63 а на 
улицама је било много продаваца цвећа, бадема, семенки, кикирикија, мандарина 
и ушећереног воћа.64 Писмоноше, разносачи телеграма, ђубретари и оџачари 
из Београда честитали су први већ рано ујутро обилазећи куће и станове и 
очекујући бакшиш. Била је то прилика и за разне уметнике да додатно зараде. 
У прославама су учествовали чланови Народног позоришта, оперски певачи, 
балетски прваци, али и различити оркестри, акробате, певачи народних песама 
и мађионичари. Готово неизбежне личности на овим дочецима били су глумци 
Жанка Стокић и Добрица Милутиновић. Жанка Стокић је приликом дочека 
1937. била током ноћи гост чак у седам локала.65 Честе гошће програма биле 
су и Меланија Бугариновић и Љубинка Бобић,66 али и познати певачи Софка 
Николић у пратњи мужа Паје Николића, Мијат Мијатовић и многи други.

Иако су новински извештаји били писани по истом узорку сваке године, 
а понекад и преписивани од претходне са новим детаљима, могла се пронаћи 
и понека реченица о бројним просјацима на улицама Београда. Такође је 
јасно уочљиво и постојање великих социјалних разлика већ у самом начину 
прослављања. С једне стране био је богати свет у скупоценим тоалетама и 
отменим локалима, где се точио шампањац и где је све „подсећало на Америку“, 

62 „Зашто нам све иде наопако…“, Правда, 15. 1. 1933, 4.
63 Политика, 15. 1. 1934, 11.
64 Политика, 15. 1. 1935, 7.
65 Правда, 15. 1. 1937, 5.
66 Политика, 13. 1. 1933, 10; Правда, 15. 1. 1939, 6.
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а с друге, задимљене кафане са препуним столовима.67 Док су у првом случају 
у најотменијим локалима, „где је приступ обичним смртницима био строго 
забрањен“, ношени фракови, смокинзи и балске тоалете са огромним деколтеима, 
у другима су преовладавала полуварошка одела са опанцима.68 У Енглеско-
америчко-југословенском клубу био је чак прописан начин облачења („Evening 
dress обавезан“).69 У Џокеј клубу су с временом избачена сва традиционална 
и уобичајена обележја дочека, није било котиљона (музика за плес), бомбица, 
прасића, а оџачарима је приступ био забрањен.70 У том клубу (где је понекад 
било и по 400 отмених званица), и у „Ротари клубу“, „Српском краљу“ могли 
су се видети министри, народни посланици, генерали, банкари, професори 
Универзитета, дипломате, страни посланици. Пратиле су их елегантне даме 
и шампањац. Забележено је присуство др Војислава Маринковића, др Косте 
Куманудија, Милана Ракића, др Ивана Рибара, др Милана Стојадиновића, др 
Александра Белића, Стевана Павловића, Велизара Јанковића, Константина 
Фотића, Милана Сршкића, Добривоја Стошовића, председника Скупштине 
Стевана Ћирића, адмирала у пензији Драгутина Прице, немачког посланика 
Фон Херена, светски познате глумице Ите Рине и других.71 Гости су често 
бирали локале и према професионалној припадности. У „Руској лири“ славиле 
су дипломате и странци уз балалајке и вештачке пахуљице, а у Новинарском 
дому новинари уз севдалинке и трбушни плес.72 Код „Империјала“ славили 
су трговци и занатлије, на Авали они који су имали аутомобиле и планинари, 
студенти у Студентском дому,73 радници у Радничком дому, глумци у Касини,74 
у Скадарлији боеми после поноћи, итд. 

Иако нема података да су жандарми имали много посла током слављеничке 
ноћи, и у отменим клубовима су гости умели да се распојасају, па се тако у 
„Ауто клубу“ пуцало из пиштоља, што је оставило „необично видљиве трагове 
на гипсаним украсима таванице“, а навијачи „Београдског спортског клуба“ 
и „Југославије“ поделили су се у два тима од по педесет играча да би играли 
фудбал.75

Крајем тридесетих година 20. века новински извештачи су тврдили да 
се у центру града славе обе нове године, а на периферији само православна 
и да је тамо било много веселије. Прослава православне Нове године била је 

67 Политика, 15. 1. 1934, 11.
68 Политика, 15. 1. 1936, 9.
69 Правда, 12. 1. 1931, 6.
70 „Београд је врло весело дочекао православну Нову Годину“, Политика, 15. 1. 1932, 6.
71 Правда, 15. 1. 1933, 4; Време, 15. 1. 1936, 8.
72 Правда, 15. 1. 1933, 4.
73 Правда, 15, 1, 1934,4.
74 Правда, 12. 1. 1931, 6.
75 Правда, 15. 1. 1939, 6.
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окарактерисана као „ноћ малог човека, ноћ у којој он може да се заборави“.76 
Дочеци у Маринковој бари, Јатаган мали, на Дорћолу и Чубури били су у малим 
крчмама и бифеима, где су свирали цигански оркестри, хармонике и зурле и 
где су се певале севдалинке. По насељу „Петар Мркоњић“ (Маринкова бара), 
у коме је живело 30.000 људи који нису имали „модерну калдрму“, трамвајску 
везу са центром, нити канализацију и у које су аутомобили ретко залазили осим 
да превезу болеснике,77 1940. године растуран је летак: „Док се у целом свету 
говори о рату дотле се у нашем предграђу говори само о томе како ће бити лепа 
и интересантна весела ноћ ‚Маринкове баре’ у Дому културе.“78 “

Прославе почетком и током тридесетих организују Енглеско-америчко-ју-
гословенски клуб, Француски клуб, Југословенско-бугарска лига (приредили су 
другарско вече и дочек Нове године у просторијама Пољско-југословенске лиге 
1939. а у просторијама Српског лекарског друштва 1940),79 Јадранска стража, 
скоро сва соколска друштва.80 Друштво „Обилић“ је 1940. приредило дочек у 
Павиљону „Цвијета Зузорић“.81 И даље су популарна места за дочек били: „Бри-
стол“, „Москва“, „Луксор“, „Палас“, „Коларац,“82 „Српска круна“, „Руски цар“, 
„Касина“, „Гранд хотел Петроград“, „Балкан“, али и нова: „Стари Хајделберг“, 
„Код Астрономије“, „Код три сељака“, „Два рибара“, „Херцеговина“, „Унион“, 
„Србија“, хотел „Престолонаследник“, „Два јелена“ у Скадарлији итд. 

Расла је популарност дочека у биоскопима „Касина“, „Коларац“, „Ура-
нија“, „Колосеум“, са „нарочито одабраним филмским програмом“,83 који је 
укључивао и лутрију. То је био јефтин дочек у топлом.84 Чини се ипак да су 
крајем тридесетих дочеци бивали све скромнији. Фрак и смокинг више нису 
били обавезни, а јефтинији локали су били пунији. Уобичајило се и мењање 
локала током дочека. Пошто је најчешће наредни дан био радни, са прослава се 
одлазило на посао, а по улицама није била реткост видети пијане људе. Славило 
се и на улицама, али и по приватним кућама, где се често окупљало више поро-
дица и чекало Нову годину уз програм са радија. Радио Београд је 1937. године, 
у 22.15 емитовао „Београдске ноћи – музичка репортажа (пренос дочека Нове 
Године)“, а 1939. давао је специјални програм за дочек Нове године.85 У основној 

76 Политика, 15. 1. 1939. 13.
77 В. Васиљевић, „Становници предграђа ‚Петар Мркоњић’ подићи ће споменик првом по-

којнику који буде сахрањен на Централном гробљу у Маринковој Шуми“, Правда, 3. 2. 1940., 6.
78 Време, 15. 1. 1940, 11.
79 Време, 15. 1. 1940, 11.
80 Правда, 15. 1. 1939, 6.
81 Време, 15. 1. 1940.
82 Правда, 12. 1. 1934, 7.
83 Правда, 14. 1. 1931, 5.
84 Време, 15. 1. 1940, 11.
85 Време, 13. 1. 1937, 13; Правда, 13. 1. 1939, 15; 15. 1. 1939, 6.
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школи на Булбулдеру родитељи су дочекивали поноћ са децом и учитељима.86 
Рат пред вратима и велике хладноће ипак се 1941. године нису испречили да се 
још једном дочека Нова година, али овога пута „у знаку срдачног србовања.“ 87

После Другог светског рата, прославе православне Нове године биле су 
забрањене. Нова година је проглашена за државни празник у ФНРЈ тек 1955. 
године, првим општим Законом о државним празницима.88 Крајем педесетих и 
почетком шездесетих година 20. века државни органи су у извештајима почели 
да помињу све свечаније и масовније прослављање „српске Нове године“ како 
би се „чуло српство.” У неким београдским локалима („Бристол”, „Корзо”, 
„Стамбол-капија”), приликом дочека Нове године 1959. била је запажена ма-
совнија посета и извесне, како су их називали „шовинистичке манифестације“. 
Тако је било и у неким селима у унутрашњости. Због забрана да се прославе 
13. јануара држе у угоститељским објектима, кажњавања и ограничавања рада 
тих објеката, оне се селе у приватне куће и из града у села. Примећено је да су 
у прославама учествовали и неки интелектуалци и просветни радници, али и 
чланови Партије. Прослава је било у целој Србији. После извесних мера које 
су предузете, прославе су привремено смањене и биле су мање посећене али 
нису престале. Дешавало се и да православни свештеници организују дочек 
православне Нове године и да школска деца која су присуствовала буду кажњена 
смањењем оцене из владања.89 

Према резултатима истраживања које у докторској дисертацији наводи 
Татјана Бугарски, у Новом Саду су организовани дочеци српске нове године 
у неким кафанама, а гости су обично били Новосађани — Срби староседоци. 
Остали су сматрали да је то њима значило идентификацију у односу на „до-
шљаке” без обзира на етничку припадност. Међутим, Бугарски додаје да су јој 
у породицама Срба староседелаца у Војводини наводили да је Свети Василије90 
обележаван као велики празник у породици, али назив „српска Нова година” 
никада није коришћен, нити је тај дан као такав обележаван; није било дочека 
у кафани ни у приватном окружењу. Новогодишњи обичаји везани за јулијан-
ски календар постојали су и код Русина. Скупљало се по неколико породица и 
обележавало црквену нову годину током педесетих година.91

86 Правда, 15. 1. 1933, 4.
87 Политика, 15. 1. 1941, 9, 11.
88 „Закон о државним празницима“, Службени лист ФНРЈ, 18/55, 283.
89 Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970, I-II, (Београд: ИНИС, 2005), II/126.
90 Према календару Српске православне цркве, 1. јануара по Јулијанском односно 14. јануара 

по Грегоријанском календару прославља се Св. Василије Велики или Мали Божић. 
91 Татјана С. Бугарски, Породичне свечаности у Војводини у време социјализма: антро-

полошка студија о празницима, идентитету и сећању, Докторска дисертација, Универзитет у 
Београду Филозофски факултет, Београд, 2017, 63, 64.
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С временом се притисак ипак смањивао и прославе су постајале слободније, 
али поновно симболичко значење православна Нова година добиће током осам-
десетих и деведесетих година прошлог века. Дочек православне Нове године 
у Београду, Смедереву, Ужицу, Нишу, Ваљеву, Крагујевцу и другим местима 
у Србији 1997. били су до тада најбројнији скупови у историји тих градова. 
Претходила су им окупљања која су трајала скоро два месеца пре тога у знак 
протеста због поништавања резултата избора.92

Закључак

Православна Нова година почела је да се обележава већ 1920. године у 
Београду а нешто касније и у унутрашњости. До 1924. године краљ је примао 
честитања на Двору или је сам учествовао на дочеку, али после те године нема 
више сличних података. Верску димензију православна Нова година добија тек 
од 1930, када је патријарх Варнава увео обичај да се 13. јануара држе свечана 
бденија и говор, а 14. јануара литургија у Саборној цркви. Тај обичај наставио 
се до 1941. године. Са протоком година ти новогодишњи дочеци бивали су све 
масовнији у Београду и славило се у центру града, али и на његовој периферији. 
Док су у најпрестижнијим хотелима и клубовима престонице дочеци били ре-
зервисани на богату елиту, која је тежила европеизацији или американизацији, 
на другим местима или периферији слика дочека била је врло скромна, али, по 
новинским извештајима, много веселија. Било је ретких критика због превеликог 
расипања током прослава дупле Нове године, али нема назнака да се неко озбиљ-
но бавио тим питањем. Од почетка је прављена јасна разлика између католичке 
и православне Нове године, између нас и њих, што је представљало известан 
облик протеста. Међутим, у прославама су често учествовали и припадници 
других вера, што сугерише да током самих прослава није било инсистирања на 
разликама. Гужве у Саборној цркви 1928, после конкордатске борбе и назнаке 
у јануару 1941. да је током дочека било „срдачног србовања“, говоре да је та 
прослава у тренуцима друштвених криза добијала јачу националну димензију. 
То говори у прилог тези да су друштвене промене мењале празнике али и да 
је тај дупли празник донекле мењао однос друштва према традиционалним и 
официјелним верским празницима који су до Првог светског рата били доми-
нантни у српском друштву. 

92 „Proslava pravoslavne Nove godine: cela Srbija na trgovima i ulicama”, Svet, 20. 1.1997, 3,
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Summary

Radmila Radić, PhD.

The Orthodox New Year’s Celebrations in the Interwar Era,  
Based on Reports from the Belgrade Press

The Orthodox New Year started to be celebrated in Belgrade as early as in 1920, and 
a bit later in the interior. Until 1924, the King received the congratulations at the Court or 
participated in the celebration. However, there are no more similar data after this year. The 
Orthodox New Year took on a theological dimension only in 1930, when Patriarch Varnava 
instituted the ritual of conducting solemn vigils and speeches on 13th January and the litur-
gies at the Belgrade Cathedral on 14th January. This tradition was kept until 1941. During 
this period, New Year’s Eve festivities in Belgrade have been increasingly massive and 
were held in the center of the city, but also in the suburbs. The most prestigious hotels and 
clubs of the capital the celebrations were reserved for the affluent elite who aspired Europe-
anization or Americanization, while in other restaurants or in the suburbs, New Year’s Eve 
was comparatively modest and livelier according to newspaper reports. Rare criticisms of 
unnecessary expenditure during the double New Year’s festivities appeared, but there has 
not been evidence that anyone took this problem seriously. From the beginning there was 
a significant difference between the Catholic and the Orthodox New Year, between “them” 
and “us”, which represented a form of protest. However, adherents of other faiths frequently 
participated in the celebrations. It suggests that there was no insistence on differences during 
the celebration. The crowds in the Belgrade Cathedral in 1938, after the Concordate conflicts 
and the suggestion in January 1941 that “heartfelt Serbization” had taken place during the 
celebration, indicate that this celebration had acquired a wider national dimension in moments 
of social crisis. This supports the thesis that social developments have changed holidays, but 
at the same time that this double holiday transformed to some degree the relation of society 
towards the conventional and official religious holidays that existed in Serbian society before 
the First World War.

Keywords: Orthodox New Year, Kingdom of SCS / Yugoslavia, Belgrade, celebrations
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Извештаји савеза јеврејских вероисповедних 
општина Југославије о завршетку прва два 

таласа организованог исељавања  
у Израел (1948/9)

Између 1948. и 1952. године, у сарадњи са надлежним југословенским и 
израелским властима, Савез јеврејских вероисповедних општина организовао 
је пет таласа исељавања у новостворену државу Израел.1 У оквирима масовне 
емиграције Југославију је напустило 7.739 од приближно 12.500 припадника 
јеврејске заједнице, колико је преживело Други светски рат.2

 Пошто су последњи транспорти напустили земљу, Савез је у циркуларима 
упућеним свим локалним заједницама у Југославији сумирао резултате првог 
(9. јануар 1949.), односно другог (20. јул 1949.) таласа организоване емиграције. 
Чини се да преостала три таласа исељавања нису пратили слични циркулари. 

1 Детаљно о динамици организованог исељавања: Милан Радовановић, „Поједини 
статистички аспекти организованог исељавања Јевреја из Југославије у Израел (1948–1952)“, 
Годишњак за друштвену историју, 22, 2 (2015), 54–56. У питању је саставни део миграционог 
процеса много већих размера, који је у новостворену државу на Блиском истоку, између 1948. и 
1951. године, довео приближно 700.000 Јевреја из свих делова Европе и света. Видети: Shoshana 
Neumann, Aliyah to Israel: Immigration under Conditions of Adversity, (Bonn: Forschungsinstitut 
zur Zukunft der Arbeit, 1999), 1–5. и Itzhak Alfassi, Immigration and Settlement, (Jerusalem: Keter 
Publishing House, 1973), 56. Детаљнији подаци о динамици имиграције и броју досељеника 
из појединачних земаља могу се наћи на страници Israel: Immigration to Israel, http://www.
jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/immigtoc.html (25. 06. 2020).

2 Радовановић, „Поједини статистички аспекти“, 68–69.
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Примарни извори који на систематичан начин доносе основне податке о 
миграцијама изузетно су ретки, превасходно како је најважније аспекте мигра-
ционог процеса углавном немогуће сагледати непосредно по његовом окончању. 
Организонова исељавање Јевреја из Југославије у Израел, у овом смислу, пред-
ставља сасвим специфичан пример. Међуинституционална сарадња, релативно 
мале размере, али и прецизно дефинисан временски оквир у коме је исељавање 
реализовано омогућили су одговарајућу систематизацију најважнијих аспеката 
и резултата миграционог процеса у форми извештаја. 

Два извештаја сличне су структуре. У уводном делу пружају детаљне 
податке о времену поласка, односно приспећа појединачних бродова, односно 
броју исељеника који је са сваким транспортом напустио Југославију.3 Детаљни 
преглед динамике исељавања, у извештајима прате подаци о путу и испоруци 
исељеничког пртљага. Док је путовање исељеника, мада уз одређене непријат-
ности, протекло без већих проблема, транспорт пртљага показао се од самог 
почетка сасвим специфичним изазовом за организаторе.4 

Извештаји доносе и кратку рекапитулацију опроштајних свечаности које су 
појединачне општине и централна организација Јевреја у Југославији приредили 
уочи поласка исељеника и свечаности мањег обима одржаних на бродовима 
који су се упутили у Израел.5 Инсистира се на идеји приближавања заједнице 
државним властима, која је доминирала послератном политиком Савеза6 и која 
је, као таква, умногоме обележила и процес организованог исељавања у целини.7 

Подаци који се тичу приспећа бродова са исељеницима у Израел релативно 
су штури. Уопштене констатације о првим утисцима исељеника и обезбеђивању 
одговарајућег смештаја за југословенске Јевреје прате информације о функци-
онисању „Збирног рачуна репатрираца за Израел“.8 Слично превозу пртљага, 

3 Ово су уједно и далеко најпоузданији подаци о укупном броју исељеника у оквирима првог 
и другог таласа организоване емиграције којима располажемо. Детаљније видети: Радовановић, 
„Поједини статистички аспекти организованог исељавања Јевреја из Југославије у Израел 
(1948–1952)“, 60–65. 

4 О проблемима који су настали при транспорту исељеничког пртљага, видети: Милан. 
Радовановић, Исељавање Јевреја из Југославије у Израел (1948–1952), 151–165, https://fedorabg.
bg.ac.rs/fedora/get/o:10162/bdef:Content/get, (25. 06 2020)

5 Више о опроштајним свечаностима: Milan Radovanović, „Hello, Goodbye – Farewell 
ceremonies as part of organized Jewish emigration from Yugoslavia to Israel (1948–1952)“, Годишњак 
за друштвену историју, 24, 1 (2017), 47–67. 

6 Видети: Mladenka, Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944–1952). Kraj ili novi početak, (Beograd: 
Institut za noviju istoriju Srbije, 2009), 112–113. и Ari Kerkkänen, Yugoslav Jewry: Aspects of post-
World War II and post-Yugoslav developments, (Helsinki: Finnish Oriental Society, 2001), 43–44.

7 Милан Радовановић, „Ционизам и прагматизам – Зашто су се југословенски Јевреји 
иселили у Израел? (1948–1952)“, Београдски историјски гласник 6, 6 (2015), 228–234.

8 О специјализованом рачуну општиније видети: Милан Радовановић, „Организована 
емиграција капитала – „Збирни рачун репатрираца за Израел“ (1948–1952)“, Архив, 18, 1–2 
(2017), 164–184. и Милан Радовановић, „Поједини економски аспекти организованог исељавања 
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ни трансфер капитала није динамиком успевао да испрати само исељавање. 
Закључке два извештаја чине процене челника Савеза о смањењу заједнице у 
Југославији последично емиграцији. 

Извештаји Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије о прва 
два таласа организованог исељавања у Израел откуцани су латиницом на страни-
цама А4 формата. Мада је коришћена писаћа машина са дијакритичким знацима 
карактеристичним за српску (хрватску) латиницу, уместо слова đ доследно је 
коришћена алтернатива dj. Употреба интерпункције је недоследна. У угластим 
заградама дата су разрешења скраћеница. Напомене о правописним грешкама, 
у случајевима када је процењено да су неопходне за правилно разумевање са-
држаја извештаја, дате су у фуснотама. У циљу очувања аутентичности, текст 
је пренет без икаквих исправки. Извештаји се чувају у привременој кутији број 
768, Архива Јеврејског историјског музеја у Београду.

***

Izveštaj o odlasku u državu Izrael (17. januar 1949)

Savez jevrejskih veroispovednih opština FNRJ
Br. 94/49
Beograd, 17. januar 1949 god.

Jevrejskoj veroispovednoj opštini,
Vršac9

Predmet: Izveštaj o odlasku u državu Izrael10

Pošto je ovih dana otišao i poslednji deo transporta naših iseljenika u Izrael, Izvršni odbor 
Saveza smatra za svoju dužnost da Vam podnese sledeći izveštaj:

1 – U Izrael je ukupno otišlo 4.098 iseljenika,11 i to: 
a – na dan 2-XII.48 g. brodom „RADNIK“ 729 lica, koji su stigli u Izrael na dan 7-XII-
48 g.
b – na dan 15-XII-48 g. brodom „RADNIK“ 919 lica, koji su na dan 20-XII-48 g. stigli 
u Izrael

југословенских Јевреја у Израел 1948/9. године“, Годишњак за друштвену историју, 18, 3 (2011), 
92–99.

9 Име јеврејске вероисповедне општина дописано је руком.
10 Подвучено у оригиналу.
11 Подвучено у оригиналу.
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c – na dan 15-XII-48 g. brodom „KEFALOS“ 2.418 lica, koji su na dan 26-XII-48 g. 
stigli u Izrael
d- na dan 9-I-49 g. brodom „BOSNA“ 32 lica, koji se još nalaze na putu za Izrael, te će 
tamo predvidivo (sic!) stići oko 22. o. [vog] m. [eseca]

2 – Teretnim brodom „BOSNA“ na dan 9 januara o.[ve] g.[odine] otpremljen je u Izrael 
veći deo teretnog prtljaga /preko polovine/. Preostali deo teretnog prtljaga biće takodje 
otpremljen brodom „BOSNA“ , i to odmah po povratku broda sa sadašnjeg puta u Izra-
el.12 Može se računati prema tome, da će i drugi deo teretnog prtljaga stići u Izrael oko 
polovine meseca februara o.[ve] g. [odine] 
3 – Svi poslovi oko otpreme iseljenika i prtljaga u naše luke kao i svi ostali poslovi u 
vezi sa njihovim odlaskom u Izrael odvijali su se po predvidjenom planu, te nije bilo 
nikakvih ozbiljnijih smetnji ili poteškoća. Isto se može reći i za samo ukrcavanje putnika 
u brod kao i za utovar teretnog prtljaga, pri čemu jedino treba napomenuti, da je odlazak 
prve partije teretnog prtljaga zadocnio nekoliko dana preko predvidjenog roka zbog 
privremenog nedostatka radne snage za utovar.
4 – Sem retkih i pojedinačnih izuzetaka, iseljenici su pokazali na putu u otpremnu luku 
kao i prilikom ukrcavanja dobru disciplinu i smisao za red, čemu je mnogo doprinela 
dobro pripremljena organizacija u centrali kao u pojedinim mestima i dobro funkcioni-
sanje putnih štabova.
5 – Prema do sada primljenim izveštajima, samo putovanje od naše polazne luke do 
luka u Izraelu proteklo je na svim brodovima u redu. Nije bilo nikakvih poteškoća ni 
ozbiljnih smetnji, jedino je brod „KEFALOS“ putovao nešto duže usled rdjavog vreme-
na.13 Disciplina i rad na brodovima bili su dobri te ni u tom pogledu nije bilo nikakvih 
ozbiljnih zamerki. 

12 Пошто је принудно укотврљена у Сплиту да би се отклонила оштећења настала у повратку 
са претходног путовања, „Босна“ је за Израел поново испловила почетком фебруара 1949. године. 
Видети: АЈИМ (Архив Јеврејског историјског музеја у Београду), п.к. (привремена кутија) 781 
(Архива Перера 2–3), Записник са XLIII седнице ИО СЈВОЈ (Извршног одбора Савеза јеврејских 
вероисповедних општина Југославије), 8. фебруар 1949. Брод је у Хаифи пристао 20. фебруара 
1949, да би искрцавање пртљага почело осам дана касније. Видети: АЈИМ, п.к. 781, Записник 
XLV седнице ИО СЈВОЈ 1. март 1949.

13 Због лошег времена, челници Савеза привремено су изгубили контакт са посадом 
„Кефалоса“. У нади да ће организација југословенских исељеника у Израелу имати више 
података о судбини овог транспорта, обратили су се Хитахдут Олеј. Друга страна преписке није 
сачувана, али из ње сазнајемо да је „Кефалос“ у Хаифу стигао са неколико дана закашњења. 
Видети: АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 856, Телеграм Савеза јеврејских вероисповедних општина 
Југославије, Хитахдут Олеј Југославије. Пример „Кефалоса“ специфичан је и утолико што је у 
питању био једини израелски брод који је учествовао у првом таласу организованог исељавања 
из Југославије. Сумирајући утиске о управо окончаном исељавању, челници Савеза ће, у овом 
смислу, констатовао како ће и даље бити коришћени израелски бродови, али да би „ваљало да 
буду бољи“ него „Кефалос“. Видети: АЈИМ, п.к. 781 (Архив Перера 2–3), Записник са XLIV 
седнице ИО СЈВОЈ, 15. фебруар 1949. 
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Treba načito14 istaknuti, da su posade brodova u svim slučajevima pokazale najveću 
moguću predusretljivost prema putnicima.
6 – Iskrcavanje u Izraelu takodje se obavilo dobro i brzo.15 Naši iseljenici istiću lep i 
srdačan prijem kojim su dočekani i prihvaćeni od strane nadležnih vlasti u Izraelu kao i 
od strane Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu, Hitahdut Olej Jugoslavija.
7 – Najveći deo naših iseljenika se još nalazi u prihvatilištima, odakle se vrši njihovo 
razvrstavanje prema starosti, polu i profesiji, kako bi se pravilno izvršio njihov definitivni 
smeštaj, uposlenje (sic!) itd. Izvesni broj se medjutim već zaposlio.
8 – Iz do sada primljenih izveštaja koji još nisu brojni ni iscrpni, može se zaključiti da su 
prvi utisci naših iseljenika o samom putu kao i o prijemu i prihvatanju u Izraelu sasvim 
zadovoljavajući.16

9 – Prilikom odlaska broda „BOSNA“, iseljenicima su poslate priznanice Narodne banke 
FNRJ o uplaćenim iznosima na „Zbirni račun repatriraca za ua Palestinu“ i to pretežni deo. 
Manji deo tih priznanica, za iznose koji su kasnije doznačeni, još nije gotov u Narodnoj 
banci, te će biti poslat iseljenicima čim ih Savez primi.
10 – Savez je do sada primio izveštaje o održanim oproštajnim svečanostima sa iselje-
nicima skoro iz svih mesta. Sve te svečanosti održane su u srdačnoj i bratskoj atmosferi, 
sa lepim programima, te su na njima u punoj meri došli do izražaja osećaji drugarstva i 
povezanosti izmedju članova naše zajednice koji su ostali u FNRJ i onih koji su otišli u 
Izrael, – privrženosti iseljenicima prema Novoj Jugoslaviji kojr će sačuvati i u Izraelu, 
osećaji zahvalnosti i priznanja prema našoj Vladi i narodnim vlastima za svu ukazanu 
predusretljivost prilikom iseljenja, – te osećaji čvrste rešenosti da u Izraelu budu borci i 
graditelji napretka i istinske demokratije, duboko prožeti primerom i poukama koje nose 
sa sobom iz naše zemlje.
Ispraćaj iseljenika u pojedinim mestima kao i u samim lukama, Rijeka i Bakar, protekao 
je u istom duhu.
Pred sam polazak, još su i na brodovima održane oproštajne svećanosti, sa kojih su ise-
ljenicima uputili telegrame Pretsedniku Vlade FNRJ, Maršalu Jugoslavije, drugu Titu. 
Prepise tih telegrama sa sva tri broda prilažemo uz ovaj cirkular.17

14 Нарочито, прим. М.Р.
15 У питању је, извесно, исувише оптимистично виђење ситуације на терену. Видети: 

Исељавање Јевреја из Југославије у Израел (1948–1952), 151–165, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/
get/o:10162/bdef:Content/get, (25. 06 2020)

16 Мада су исељеници углавном изражавали задовољство новом домовином на Блиском истоку, 
њихова реакција је била далеко од универзалног одушевљења. Видети, на пример: Радовановић, 
Милан, „Писмо југословенског исељеника у Израелу“, Архив, 13, 1–2 (2014), 239–242. Последица 
незадовољства стањем затеченим у Израелу била је ре-емиграција релативно малог обима. 
Опширније: Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji, 337. и Aleksandar Životić, „Jugoslavija i Bliski istok 
(1945–1956)“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, (Institut za noviju istoriju Srbije, 2008), 493. 

17 Текст телеграма који је, у име 729 исељеника са „Радника“, Јосипу Брозу Титу упутио вођа 
транспорта Исо Херман у целости се може наћи у: Милан Радовановић, „The Sound of Silence – 
Југословенска штампа о организованом исељавању Јевреја из Југославије у Израел (1948–1952)“, 
Годишњак за друштвену историју, 20, 1 (2013), 82. (фуснота бр. 25) Телеграми сличне садржине 
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11 – Iseljenici poslali su Savezu takodje i telegrame o svom pristignuću u Izrael, ističući 
u njima zahvalnost posadi brodova, našim narodnim vlastima i Savezu.
Primljen je takodje telegram od Hitahdut Olej Jugoslavija u kojemu se izražava priznanje 
i zahvalnost jugoslovenskim vlastima za njihovu predusretljivost i ukazanu pomoć, kao 
i Savezu za odličnu organizaciju odlaska
12 – Pošto su primljeni izveštaji o stignuću (sic!) sva tri broda u Izrael, Savez je našim 
iseljenicima prilikom odlaska broda „BOSNA“ uputio pozdravno pismo, čiji prepis Vam 
takodje prilažemo.
13 – Sada se u Savezu radi na sredjivanju celog materijala o iseljenju, zajedno sa detalj-
nim izveštajem koji će biti dostavljen i nadležnim vlastima. Čim sve to bude obavljeno, 
biće i opštine izveštene.
Takodje ćete biti izvešteni naknadno o stignuću broda „BOSNA“ u Izrael kao i njegovom 
ponovnom odlasku sa ostatkom teretnog prtljaga.
14 – Pošto je veliki posao oko odlaska 4.098 iseljenika iz naše zemlje u Izrael skoro u 
celosti završen, Savez smatra za svoju prijatnu dužnost da i ovoga puta pre celu našu 
zajednicu iznese izvanrednu predusretljivost svih naših narodnih vlasti, od najviših do 
najnižih, koja nam je bila ukazana prilikom sprovodjenja čitave akcije oko iseljenja.
Ovakav stav naših narodnih vlasti poznat je danas i širokoj jevrejskoj javnosti u ino-
stranstvu, koja mu odaje puno priznanje i iskreno divljenje. To je došlo do izražaja kao 
u jevrejskoj štampi, tako i na velikoj konferenciji za pomoć evropskom jevrejstvu koja je 
održana u Parizu od 13 – 19 novembra 1948 god., a na kojoj su učestvovali u ime Izvršnog 
odbora Saveza i Autonomnog odbora za pomoć drugovi Dr. Albert Vajs i David A. Alkalaj.
Uvereni smo da će sve naše opštine i cela naša zajednica za uvek biti ponosni zbog 
ovakvog držanja naših narodnih vlasti, zbog velikog poverenja koje nam je od njihove 
strane ukazano prilikom pripremanja i organizovanja celog ovog velikog posla, kao i 
zbog perfektne saradnje u tom poslu izmedju nas i narodnih vlasti.
Isto samo tako uvereni da će te okolnosti biti jedan razlog više koji će u srcima naših 
iseljenika potkrepiti osećaje ljubavi i povezanosti prema Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji, njenim narodima i njenim narodnim vlastima.
15 – Savez takodje smatra za svoju prijatnu dužnost da ovim putem izrazi iskreno pri-
znanje i zahvalnost svim opštinama, okružnim komisijama, službenicima opština kao 
i pojedincima koji su svojim napornim radom, veliki zalaganjem i često primernom 
umešnošću mnogo doprineli tome da se ceo ovaj veliki posao obavi dobro i uspešno.
Možemo sa zadovoljstvom konstatovati, da nikada u istorji jugoslovenskog jevrejstva 
nismo imali pred sobom veći i teži zadatak pun odgovornosti i neobično složen po mnoštvu 
organizacionih, tehničkih itd. problema.
Pored toga, taj posao je obavljen za srazmerno vrlo kratko vreme, sa malim tehničkim 
aparatom, a ipak na način koji nam je doneo priznanje naših vlasti, izraelskih vlasti, 
jevrejske javnosti u svetu, kao i naše jevrejske i nejevrejske javnosti

које су потписали Славко Радеј („Радник“, 919 исељеника), односно Артур Хендел („Кефалос“; 
2.418 исељеника) чувају се у АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 768.
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To sigurno ne bi bilo moguće, da cela naša zajednice, a u prvom redu opštine, nisu u 
punoj meri shvatili zamašaj (sic!) posla i svrsrdno18 u njemu saradjivali sa Savezom.
16 – Sa odlaskom ove alije,19 naša jevrejska zajednica umanjil se za oko 35%,20 što znači 
veoma mnogo za jednu zajednicu koja je i inače bila malobrojna. 
Oslabivši time znatno broj naše zajednice, mi smo istovremeno dali dragoceni i istorijski 
doprinos jugoslovenskog jevrestva za borbu i izgradnju države Izrael u progresivnu i 
istinski demokratku zemlju. 
Uvereni smo da će i ta činjenica biti podstrek, da naša po broju smanjena jevrejska 
zajednica u FNRJ sačuva svoju vitalnost i da ubuduće izvrši svoje zadatke prema našoj 
Otadžbini, Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, kao i prema jevrejstvu.
Izvolite sa sadržinom ovog cirkulara upoznati sve pripadnike Vaše opštine.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

Sekretar Predsednik
(potpis nečitak) (potpis nečitak)
/Bata Gedalja/ /Dr. Albert Vajs/

***

Savez jevrejskih veroispovednih opština FNRJ

Br. 2786/49
Beograd, 2. avgusta 1949 godine
CIRKULAR br. XXXII

Jevrejskoj veroispovednoj opštini, svima

Predmet: Izveštaj o završetku drugog iseljenja u državu Izrael21

Pošto je 20 jula o. [ove] g. [odine] otišao i treći transport iseljenika druge alije u državu 
Izrael, te pošto je Savez primio izšvetaj (sic!) da je i taj transport u redu stigao u Haifu, 
smatramo za svoju dužnost, da Vam podnesemo sledeći izveštaj o drugoj aliji:

18 Свесрдно, прим. М.Р.
19 Алија (хеб. הָּיִלֲע – дословно, уздизање) појам је који потиче из Старог завета. Првобитно 

се односио на појединце или групе Јевреја повратника у обећању земљу после такозваног 
Вавилонског ропства (586 – 539 године п.н.е.). Од 1881. и прве веће групе руских Јевреја која 
се иселила у Палестину, користи се као универзални назив за чин повратка Јевреја у Палестину, 
односно, после 1948. године, Израел. 

20 Упоредити са: Радовановић, „Поједини статистички аспекти“..., 68.
21 Подвучено у оригиналу.
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1 – sa drugom alijom otišlo je u državu Izrael ukupno 2.490 iseljenika, i to:
a – na dan 24 juna 1949 g. [odine] 1.027 lica
b – na dan 7 jula 1949 g. [odine] 594 ”
c – na dan 20 jula 1949 g. [odine] 869 ”

Sva tri transporta putovala su jugoslovenskim brodom „RADNIK“, te je prvi transport 
stigao u Izrael 30 jula 1949 g.[odine], drugi 13 jula 1949 g.[odine], a treći 25 jula 1949 
god. [ine]
Kod prvog transporta umrlo je na putu jedno lice, a kod trećeg dva lica, od kojih jedan 
naš državljanin, a jedan inostrani državljanin.
Uzevši u obzir da se sa prvom alijom, 1948 god. [ine] iselilo ukupno 4.115 lica, a sadaš-
njom alijom 2.490 lica, znači, da ukupni broj iseljenika u obe alije iznosi 6.605 lica.22 
U gornjim ciframa obuhvaćena su i nejevrejska lica kojima je iseljenje odobreno /ne-Je-
vrejke udate za Jevreje i sl./, kao i izvestan broj Jevreje inostranih državljana koji su se 
nalazili u našoj zemlji. Ove kategorije medjutim iznose svega oko 200 lica, dočim su svi 
ostali iseljenici bili jugoslovenski Jevreji.23

Broj ukupnih iseljenih jugoslovenskih Jevreja sa oboma alijama pretstavlja više od po-
lovine ukupnog brojnog stanja naše zajednice pre početka prve alije.24

2 – Kao što vam je poznato već iz ranijih izveštaja, sav teretni prtljag iseljenika prve alije 
otpremljen je u državu Izrael brodom „BOSNA“ /dva puta/ i „PROZOR“ /jedanputa/, 
te je tamo iskrcan.
Što se tiče teretnog prtljaga iseljenika druge alije, Savez čini sve što je u njegovoj mo-
gućnosti,da se što pre nadje mogućnost da se i taj prtljag otpremi u Izrael. 
Već ovih dana biće otpremljen jedan deo tog teretnog prtljaga, oko 1.500 m3, našim 
brodom „UŽICE“ i to ovoga puta teretni prtljag koji je koncentrisan u Zagrebu i u pri-
morskim mestima.
U pogledu ostalog teretnog prtljaga izvestićemo Vas o mogućnostima njegove otpreme, 
čim ona nastupi, a verujemo da će to uslediti još u toku ove jeseni, tako da će do kraja 
jeseni biti sav prtljag otpremljen.
3 – Svi poslovi oko otpreme iseljenika kao i svi ostali poslovi u vezi sa njihovim odla-
skom u Izrael odvijali su se uglavnom prema predvidjenom planu, te nije bilo nikakvih 
ozbiljnih smetnji ili poteškoće.
Sem retkih izuzetaka, iseljenici su pokazali na putu kao i prilikom ukrcavanja i iskr-
cavanja dobru disciplinu i smisao za red, čemu je i ovoga puta mnogo doprinela dobro 

22 Подвучено у оригиналу.
23 Младенка Иванковић наводи да су страни држављани чинили приближно 1% укупног 

броја исељеника који су између 1948. и 1952. године напустили Југославију. Видети: Ivanković, 
Jevreji u Jugoslaviji, 318. Анализа спискова учесника у прва два таласа организоване емиграције 
показује да су 3.1% њих били страни држављани, Радовановић, „Поједини статистички аспекти“, 
68. Ова се процена поклапа са податком који доноси извештај Савеза. 

24 Од децембра 1948. до јула 1949, Југославију је напустило укупно 6.588 Јевреја, односно 
52% послератне заједнице. Видети: Радовановић, „Поједини статистички аспекти“, 68.
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pripremljena organizacija u centrali i pojedinim mestima i zadovoljavajuće funkcionisanje 
putnih štabova.
4 – Prema do sada primljenim izveštajima, samo putovanje od Rijeke do Haife proteklo 
je kod svih transporata u redu. Nije bilo nikakvih poteškoća i smetnji, te su iseljenici 
putovali veoma prijatno i u dobrom raspoloženju. Disciplina i drugarski duh na brodu bili 
su kod svih transporata dobri. U toku putovanja su u svakom transportu održane razne 
svečanosti i zabavne priredbe, uz učešće svih iseljenika i posade broda „RADNIK“. Na 
tim priredbama došla je do izražaja ljubav i odanost iseljenika prema našoj Otadžbini, 
Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, kao i njihova spremnost da svesrdno uče-
stvuju u izgradnji države Izrael kao njihovog novog zavičaja, a najzad, da budu čvrsta 
spona prijateljstva između ove zemlje i njihovih naroda.
Treba naročito istaknuti da je posada broda „RADNIK“ u svim slučajevima pokazal 
prema iseljenicima najveću predusretljivost i drugarstvo, na čemu su se i sami iseljenici 
zahvalili komandantu broda i posadi, a isto to je učinio i Izvršni odbor Saveza.
Ispraćaju svih transporata prisustvovali su pretstavnici Izvršnog odbora Saveza i nekih 
većih opština, a pored toga prisustvovao je ispraćaju drugog transporta sekretar Poslan-
stva države Izrael u Beogradu, g. Dr. Abir, a ispraćaju trećeg transporta prisustvovao je 
Poslanik države Izrael u Beogradu, g. Dr. Jišaj sa gospodjom.
Kao žalosne dogadjaje na putu treba napomenuti naprasnu smrt pok. [ojnog] Ernesta 
Lederera, iz Bačke Topole /prvi transport/ i naprasnu smrt Majera Perera iz Sarajeva i 
američkog rabina Baruharda Geršona /treći transport/ koji se na Rijeci ukrcao u brod. Oni 
su sahranjeni po pomorskim propisima, posle svečane pogrebne ceremonije na brodu.
5 – Prilikom iskrcavanja u Izraelu naši iseljenici su dočekani od strane nadležnih vlasti u 
Izraelu kao i od strane pretstavnika Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu, Hitahdut 
Olej Jugoslavija. 
Posle dočeka i obavljanja potrebnih formalnosti, iseljenici su upućeni u prihvatilišta, 
odakle će se obaviti njihovo razvrstavanje i pripremanje za smeštaj, uposlenje itd. 
6 – Savez je do sada primio izveštaje o održanim oproštajnim svečanostima sa iseljenici-
ma skoro iz svih mesta. Svečanosti su održane u srdačnoj i bratskoj atmosferi, sa lepim 
programima. Na njima su u punoj meri došli do izražaja osećaji povezanosti između 
članova naše zajednice koji su ostali u FNRJ i onih kojih su otišli u Izrael, – privrženosti 
iseljenika prema Novoj Jugoslaviji, osećaji zahvalnosti i priznanju prema našoj Vladi i 
narodnim vlastima za svu ukazanu predusretljivost prilikom iseljenja, te osećaju čvrste 
rešonosti (sic!), da u Izraelu budu borci i graditelji napretka i istinske demokratije, duboko 
prožeti primerom i poukama koje nose sa sobom iz naše zemlje.
Prilikom polaska broda iz naše luke, iseljenici sa sva tri transporta uputili su telegrame 
Predsedniku Vlade FNRJ, Maršalu Jugoslavije, Drugu Titu. Prepise ta tri telegrama 
prilažemo uz ovaj cirkular.25 

25 Телеграми које су Јосипу Брозу Титу упутили Стеван Фишер („Радник“, 594 исељеника), 
Михаел Леви („Радник“, 369 исељеника) и Цезар Леви („Радник“, 1.027 исељеника), вође 
појединачних транспорта у оквирима другог таласа организоване емиграције, чувају се у АЈИМ, 
Ал. 1948, п.к. 768.
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Iseljenici su takodjer poslali telegrame Savezu sa broda kao i prilikom isrcavanja u dr-
žavi Izrael, ističući u njima zahvalnost posadi broda, našim narodnim vlastima i Savezu.
Pošto su primljeni izveštaji o stizanju sva tri broda u Izrael, Savez je našim iseljenicima 
uputio pozdravno pismo, čiji Vam prepis prilažemo. 
7 – Sada se u Savezu radi na sredjivanju celog materijala o drugom iseljenju, radi dobi-
vanja (sic!) slike i podnošenja izveštaja nadležnim vlastima.
Pošto je time veliki posao oko iseljenja druge alije uglavnom završen, Savez smatra za 
svoju prijatnu dužnost, da i ovoga puta pred celu našu zajednicu iznese izvanrednu pre-
dusretljivost svih naših narodnih vlasti, od najviših do najnižih, koja nam je bila ukazana 
prilikom sprovodjenja čitave akcije oko iseljenja.
Ovakav stav naših narodnih vlasti poznat je danas i širokoj jevrejskoj javnosti u inostran-
stvu, koja mu odaje iskreno priznanje i divljenje.
Uvereni smo da će sve naše opštine i cela naša zajednica za uvek (sic!) biti ponosni zbog 
ovakvog stava naših narodnih vlasti, zbog velikog poverenja koje nam je od njihove 
strane ukazano prilikom pripremanja i organizovanja celog ovog velikog posla, kao i 
zbog perfektne saradnje u tom poslu izmedju narodnih vlasti i nas.
8 – Savez takodje sa zadovoljstvom konstatuje, da su i pretstavnici izraelskih vlasti 
ukazali punu predusretljivost i saradnju oko poslova druge alije, ukoliko je to bilo 
potrebno. Izvršni odbor dao je izraza naše zahvalnosti prema izraelskim vlastima pri-
likom prijema koji je održan na dan 28 jula o. [ve] g. [odine] u čast Poslanika državu 
Izrael u Beogradu i osoblja Poslanstva, a kojem primemu26 su pored članova Izvršnog 
i Autonomnog odbora te službenika Saveza prisustvovali i pretstavnici nekoliko naših 
većih opština.
9 – Savez najzad smatra za svoju prijatnu dužnost da ovim putem izrazi svoje iskreno 
priznanje i zahvalnost svim opštinama i njihovim komisijama i potkomisijama, kao i 
službenicima opština i pojedinim članovima opština, koji su napornim radom, velikim 
zalaganjem i često primernom umešnošću mnogo doprineli tome da se ceo ovaj veliki i 
složeni posao obavi dobro i uspešno.
Iako je ceo taj posao obavljen u srazmerno kratko vreme, sa malim tehničkim aparatom, 
on je svršen na način koji nam je doneo priznanje naših vlasti, izraelskih vlasti, jevrejske 
javnosti u svetu, kao i naše jevrejske i nejevrejske javnosti.
To sigurno ni ovog puta ne bi bilo moguće – i pored velikog iskustva kojeg smo stekli 
prilikom prve alije – da cela naša zajednica, a u prvom redu opštine, nisu u punoj meri 
shvatili zamašaj posla i svesrdno u njemu saradjivali sa Savezom.
10 – Sa odlaskom druge alije, naša jevrejska zajednica se opet brojčano znatno smanjila.27 
Tim odlaskom jugoslovensko jevrejstvo dali je svoj novi i dragoceni istorijski doprinos 
za izgradnju i razvoj države Izrael u progresivnu i istinsku demokratsku zemlju.
Uvereni smo da će ta činjenica biti potsrek (sic!) za našu po broju opet znatno smanjenu 
jevrejsku zajednicu u FNRJ, da ipak sačuva svoju dosadašnju vitalnost, to da i ubuduće 

26 Пријему, прим. М.Р.
27 Приближно 30% Јевреја који су после првог исељавања остали у Југославији, земљу је 

напустило средином 1949. године. Видети: Радовановић, „Поједини статистички аспекти“, 68.
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izvrši svoje dužnosti prema našoj Otadžbini Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, 
kao i prema jevrejstvu.
Izvolite sa sadržinom ovog cirkulara upoznati sve pripadnike Vaše opštine.

Smrt fašizmu – sloboda narodu !

Sekretar Predsednik
/Bata Gedalja/ /Dr Albert Vajs/





О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS

др Милан Радовановић, историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XXXVII

Artwińska, Anna (Ed.); Mrozik, Agnieszka (Ed.), 
Gender, generations, and communism in central and 
eastern Europe and beyond; Routledge, Taylor & 
Francis Group, New York – London 2020, 302 p. 

Историографија се, изучавајући комунизам у Ев-
ропи, углавном фокусирала на различите аспекте 
тоталитарног карактера режима Источноg блокa. 
Посматрајући период Хладног рата и феномен ко-
мунизма кроз призму питања рода и односа међу 
генерацијама, аутори радова сакупљених у овом 
зборнику настоје да већ дефинисане проблеме 
сагледају из нове перспективе. Уреднице зборника 
су Ана Артвинска, директорка Центра за Женске и 
родне студије, Универзитета у Лајпцигу (Zentrum 
für Frauen- und Geschlechterforschung) и Агњешка 
Мрозик, ванредни професор на Институту за књи-
жевност, Пољске академије наука. Зборник, поред 
увода и закључних разматрања, чине четири веће 
целине посвећене теоријским основамa изучавања 
питања рода и међугенерацијских односа у друштве-
но-политичком и идеолошком контексту комунизма; 
изучавању родних и међугенерацијских односа 
у одређеном историјском контексту кроз студије 
случаја; биографијама жена у комунизму и естетици 
представљања жена у комунизму, превасходно у ли-
тератури. Аутори су кроз укупно тринаест прилога 
покрили широк спектар тема, бавећи се друштвима 
Пољске, Чехословачке, Совјетског савеза, Југосла-
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вије, Италије, турском заједницом у Западној Не-
мачкој и Кубом (у оквирима компаративне студије).

Lampe, John R. (Ed.); Brunnbauer, Ulf (Ed.), The 
Routledge Handbook of Balkan and Southeast Euro-
pean History, Routledge, London – New York 2020, 
556 p.

Овај зборник радова представља покушај групе 
најистакнутијих стручњака да протумаче, система-
тизују и читаоцу у новом светлу представе динамич-
ну историју Балкана и Југоисточне Европе. Педесет 
и два прилога груписано је у осам тематских и 
хронолошких целина. Прва два поглавља посвећена 
су интеракцији великих царстава на посматраном 
подручју, успону националних покрета и коначној 
еманципацији народа Југоисточне Европе. Поглавље 
посвећено Балканским и Првом светском рату, поред 
радова који се баве војним операцијама, померањем 
граница и мировним уговорима, обухвата и прило-
ге који се тичу присилних миграција последично 
ратним дејствима. У текстовима сакупљеним у 
четвртом поглављу разматране су унутрашње тр-
завице у балканским државама током међуратног 
периода, неуспешни покушаји изградње стабилног 
парламентарног система, међународни притисци и 
коначни успон ауторитарних режима у предвечерје 
Другог светског рата. Целина која следи посвећена 
је друштвено-економском развоју подручја Југо-
источне Европе од Берлинског конгреса до краја 
међуратног периода и обухвата прилоге који се баве 
питањима демографске и привредне експанзије, 
односно друштвене и културне трансформације 
региона. Радови груписани у шестом поглављу тичу 
се, у најширем смислу те речи, Другог светског 
рата и његових последица. Следе целина посвећена 
комунистичким режимима региона (и јединственом 
примеру Грчке) у Хладном рату и пост-хладно-
ратовском развоју Балкана и Југоисточне Европе. 
Уредници зборника су Џон Р. Лемп, емеритирани 
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професор историје на Универзитету у Мериленду 
и Улф Брунбауер, професор историје Источне и 
Југоисточне Европе на Универзитету у Регенсбур-
гу и директор Лајбниц Института за истраживање 
Источне и Југоисточне Европе (Leibniz Institut für 
Ost- und Südosteuropaforschung). 

Kossakowski, Radosław; Nosal, Przemysław; Woźni-
ak, Wojciech, Politics, ideology and football fandom: 
the transformation of modern Poland, Routledge, 
London – New York 2020, 223 p.

Заузимајући позицију „најважније споредне ствари 
на свету“, фудбал на сасвим јединствен начин ос-
ветљава и симболизује савремено друштво и полити-
ку. У овом су смислу историчари и социолози спорта 
почели фудбал да посматрају као својеврсни лакмус 
папир за друштвено-политичке феномене који дефи-
нишу одређени тренутак у развоју једног друштва. 
Аутори ове публикације, на примеру Пољске, 
преиспитују формирање специфичног политичког 
идентитета који се формира у оквиру навијачке гру-
пе и начин на који овакав идентитет повратно утиче 
на општи политички контекст у коме се развио. 
Током последњих неколико, крајње турбулентних, 
деценија пољске историје, трибинама фудбалских 
стадиона доминирала је десница, пласирајући идеје 
национализма, традиционализма и затварања гра-
ница за имиграцију. Аутори у светлу ове чињенице 
посматрају померање политичке сцене у Пољској 
удесно. У ширем контексту, ова монографије пред-
ставља допринос бољем разумевању друштвене и 
политичке динамике пост-комунистичких земаља. 
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Leese, Daniel, Maos langer Schatten. Chinas Umgang 
mit der Vergangenheit, Verlag C.H. Beck, München 
2020, 606 S.

Комунистичка партија Кине нашла се, после смрти 
Мао Це Тунга 1976. године, суочена са прошлошћу 
оптерећеном диктатуром и великим бројем из ње 
происходећих државних злочина који су однели 
милионе живота. Маови наследници покренули су 
социјални и политички експеримент огромних раз-
мера, са коначним циљем савладавања кризе која је 
поделила друштво и претила да ће се претворити у 
грађански рат. Рехабилитовани су милиони прогоње-
них, исплаћене су одштете, а злочинци су изведени 
пред суд (првенствено четворочлана банда окупљена 
око Маове супруге, Ђијанг Ћинг). Дугорочни циљ 
који је себи поставила Комунистичка партија Кине 
било је потпуно окретање државе и друштва поли-
тици економских реформи, при чему је први корак у 
овом смеру требало да буде својеврсно подвлачење 
црте испод дотадашње историје. Резултати борбе 
коју је партија водила за историјску правду су, 
међутим, и данас приметни у кинеској политици и 
друштву. Монографија, уз предговор и закључак, 
садржи укупно осам поглавља. Ослањајући се на 
велики број до сада непознатих извора, од донедавно 
тајних говора високих партијских званичника до 
петиција обичних грађана, Даниел Лесе, професор 
синологије на Универзитету „Алберт Лудвиг“ у 
Фрајбургу, настоји да читаоцу предочи комплекс-
ност панораме кинеске политике и друштва у пре-
ломном периоду од 1976. до 1987. године. Посебну 
пажњу посвећује темама револуције и правде, зло-
чина и рехабилитације, политичког наслеђа Мао Це 
Тунга и ревизије као начина исправљања грешака 
из прошлости.
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Toepfer, Regina, Kinderlosigkeit: ersehnte, verweigerte 
und bereute Elternschaft im Mittelalter, J.B. Metzler 
Verlag, Stuttgart 2020, 510 S.

Регина Тепфер, професорка лингвистике и медијеви-
стике на Техничком универзитету у Брауншвајгу, у 
овој монографији преиспитује анализира живот без 
деце не као биолошку неминовност, већ као одлуку 
условљену друштвеним и културним контекстом. 
Надовезујући се на савремене расправе о суро-
гат-родитељству, усвајању деце, брачним паровима 
без деце и мајчинству које прати осећање кајања, 
ауторка феноменолошки еквивалент у друштвеном 
контексту средњег века проналази у сталном преис-
питивању тема плодности и неплодности. Кроз два-
наест поглавља, пореди приступе родитељству какве 
су имали теологија, медицина, право и књижевност. 
При томе ауторка истиче упадљиве разлике – док за 
једне недостатак деце представља велики проблем, 
други му чак теже, као својеврсном идеалу. За сваки 
од ових ставова настоји да пронађе почетну тачку и 
филозофско утемељење, односно да дефинише њи-
хову еволуцију кроз историју. На овај начин издваја 
велики број различитих дискурса који разматрање 
живота без деце карактеришу и у садашњости – од 
прекасно испуњене жеље да се постане родитељ, 
преко социјалних и верских алтернатива, закључно 
са свесним одрицањем од улоге родитеља.





Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда
slobodan.mandic@digitalnaistorija.net  
https://www.digitalnaistorija.net/ 

Прикази сајтова (Web адресар) XXXV

Roy Rosenzweig Center for History and New Media,  
World History Association, World History Commons  

<https://www.worldhistorycommons.org> (20. II 2020). 

Сарадњом Удружења за светску историју (основано у Бостону 1982), 
Центра за историју и нове медије Рој Розенцвајг и професора Адам Клилоа 
(Adam Clulow), настао је пројекат Заједничка светска историја у виду слободног 
образовног мрежног ресурса за приступ висококвалитетним и рецензираним 
изворима за наставу и истраживања на пољу светске и глобалне историје. Посе-
тиоцима сајта је омогућена претрага и приступ богатим колекцијама примарних 
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извора, наставног материјала и метода, а посебно и приказима који представљају 
својеврсни водич кроз онлајн ресурсе (за близу две стотине веб сајтова са њи-
ховим детаљним описима, приказима и оценама). Свака од поменутих целина 
је претражива према географским, временским и тематским ознакама. Многи 
ће пронаћи право задовољство откривајући нове садржаје сакупљене широм 
непрегледних протранстава интернета, попут базе података са говорима Фи-
дела Кастра, Галилејевих белешки о кретању, збирке писама шпанског краља 
Филипа II (1592–1597), колекције декласификованих архивских докумената, 
виртуелне шетње кроз историју Шангаја, збирку средњовековних женских 
писама на латинском и друго.

Nuremberg Municipal Museums,  
Documentation Center Nazi Party Rally Grounds  

<https://museums.nuernberg.de/documentation-center>  
(20. II 2020).
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Презентација Музеја града Нирнберга садржи сегмент посвећен окупљањи-
ма Националцосијалистичке партије одржаваним у овом граду од 1933. до 1938. 
године. Музејски Документациони центар посвећен овој теми осим што пружа 
свеобухватну слику националсоцијалистичке диктатуре, омогућава и увид у 
историју партијских митинга. На сајту су приказани објекти из Документаци-
оног центра попут штампаних говора Адолфа Хитлера из 1929. године, или 
прес фотографија партије из 1937. и 1938. године. Поред виртуелне 3Д шетње 
бившом сталном музејском поставком, платформа је искоришћена и да позове 
посетиоце да приложе експонате за изложбу Нирнберг место скупова нацистич-
ке странке: наступ, искуство и насиље, на чијој поставци се тренутно ради, а 
која би требало да буде отворена од фебруара 2021. до краја 2023. године. 

М. Сорокина, И. Антанасиевич, Н. Масоликова,  
М. Живанович, Dr.W, Русская Сербия  
<https://russianserbia.com> (8. II 2021).

У периоду између два светска рата Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца/ 
Краљевина Југославија постала је једно од средишта руске емиграције у Евро-
пи. Заједно са Берлином, Прагом, Паризом и другим европским престоницама 
које су удомиле руске избеглице  након руске револуције и грађанског рата, 
несумљиво важно место припада и Београду. Крајем 20-их година XX века у 
Београду је било 10.000 избеглих Руса, међу његових 239.000 становника, а 
према неким проценама у Краљевини Југославији је до Другог светског рата 
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живело око 42.000 руских избеглица. Презентацију посвећену проучавању свих 
аспеката историје руске емиграције у Србији/Југославији потписује заједнички 
тим руско-српских стручњака, међу којима је и руководилац пројекта Марина 
Јурјевна Сорокина. Замишљена као нека врста олајн енциклопедије посвећене 
историји руске емиграције на простору Краљевине Југославије, презентација 
садржи краћи уводни текст и обележене основне секције сајта: Личности, 
Гробови, Документа, Публикације, Фотографије. Сваку категорију је могуће 
додатно прегледати и претрежавати према различитим подкатегоријама, однос-
но пољима за напредну претрагу, а унете јединице су и међусобно повезане. 
Секција која садржи информације о преминулима и фотографије гробова за-
право представља унапређену верзију сајта Некропољ руског зарубежја који 
је покренут 2010. године.

Библиотека града Београда,  
Дигитална библиотека града Београда  

<https://digitalna.bgb.rs/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>  
(8. II 2021).

У условима ограниченог физичког приступа колекцијама различитих инсти-
туција културе узрокованог глобалном пандемијом вируса корона, стављање на 
располагање дигиталних колекција добило је нову димензију и додатну вредност. 
Искористивши могућности софтвера отвореног кода (ResCarta Toolkit, Mirador) 
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у Библиотеци града Београда креирана је Дигитална библиотека где је материјал 
распоређен у четири потколекције: Завичајна колекција, Картографска грађа, 
Периодика, Стара и ретка библиотечка грађа. Садржајем је најпопуњенија 
секција периодике у коју су смештени часописи, новине и друге серијске 
публикације из XIX и XX века. Расположиви материјал унутар Дигиталне 
библиотеке укупно садржи 633 јединице, са одличним могућностима претраге 
и филтрирања (Објекти, Претрага), a омогућен је преглед и преко Мирадор 
платформе (IIIF Viewer) која нуди додатне опције зумирања, приказивања, 
поређења и бележења приказаних слика. Ради се о садржајно и технички добро 
осмишљеној дигиталној колекцији Библиотеке града Београда, а имајући у виду 
велики број потенцијалних корисника очекујемо да ће у блиској будућности 
бити додавано још нових садржаја. 

Никола Ђорђевић, Удружење „Пансеј”,  
6. IX 2018, Улице Панчева  

<https://улицепанчева.срб> (8. II 2021). 

Упркос чињеници да је развој нових технологија утицао на пораст до-
ступности информација о локалној историји, изузев великог броја садржаја 
на друштвеним мрежама, ипак је приметно да постоји зачуђујуће мали број 
наменски креираних интернет презентација на ову тему. Никола Ђорђевић, 
оснивач Удружења „Пансеј” напомиње да је првобитни циљ презентације био 
представљање имена улица и тргова Панчева и динамике њиховог мењања кроз 
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историју, уз могућност прегледа старих и нових фотографија важних објеката 
и занимљивих места у Панчеву (па и места у околини). Данас је на сајту до-
ступно доста додатног материјала који је прегледно организован у неколико 
секција, попут фото-албума, варошких прича, историје Панчева, историјата о 
зградама и објектима и сл. Ту су и атрактивне секције попут опције Проширена 
стварност, помоћу које корисници уз помоћ паметних уређаја могу да „оживе” 
зграде и објекте које постоје, или су некада постојали у Панчеву. Презентација 
Улице Панчева представља одличну платформу за претраживање и истраживање 
културног наслеђа Панчева и околине, која ће привући све генерације заинтере-
соване за прошлост овог дела Баната. Осим за популаризацију историје, сличне 
иницијативе могу бити искоришћене и као наставно средство. 
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Сви пристигли рукописи (студије, истраживања, прилози) достављају 
се спољним рецензентима након иницијалне евалуације од стране главног и 
одговорног уредника.
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аутору, и обрнуто. Рецензент има право, по сопственој одлуци да открије иден-
титет аутору, али је пракса да оба идентитета остану сакривена.

Сваки текст прегледа најмање два рецензента, стручњака за област на 
које се рецензирано дело односи, чиме се обезбеђује квалитет и аутентичност 
чланака. Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати више или исто 
научно/наставно звање као аутори радова. 
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